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 produkt ekologiczny

  kolor wkładu długopisu/pióra

  produkt zasilany bateriami 
(baterie dołączone i w cenie produktu)

 artykuł wykonany z naturalnej skóry

  artykuł z przegródką przeznaczoną na laptop

  zeskanowanie kodu QR umożliwia sprawdzenie 
stanu magazynowego danego artykułu

  szczelna pokrywka zabezpieczająca  
przed wyciekaniem płynu.

  skala izolacji termicznej 1-4 
(1 - słabo izolujące, 4 - bardzo dobrze izolujące)

oznaczenia kolorów

  00 – transparentny

  01 – srebrny

  02 – czarny

  03 – żółty

  04 – niebieski

  42 – granatowy

  05 – zielony

  51 – ciemnozielony

  55 – jasnozielony

  06 – biały

  08 – czerwony 
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R08313.. Bidon FRUTELLO 700 ml
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.

wymiar 75 x 225 x 75 mm

zdobienie
tampondruk 30 x 45 mm 
tampondruk XL 100 x 30 mm

2890
PLN

szaro-niebieski szaro-zielony szaro-czerwony szaro-pomarańczowy
R08312.04 R08312.05 R08312.08 R08312.15

R08312.15 R08312.08 R08312.04

R08312.. Bidon FEELSOGOOD 600 ml
Bidon o pojemności 600 ml wykonany z tritanu z pokrywką z pp poliproylenu. Tritan to wytrzymałe 
i przejrzyste tworzywo niezawierające BPA. Bidon posiada miarkę, uchwyt na nadgarstek, funkcję 
podwójnego zabezpieczenia przed wylaniem wody - przycisk i haczyk. Co istotne, jest łatwy w myciu. 

wymiar 85 x 230 x 75 mm

zdobienie tampondruk 35 x 35 mm

1990
PLN

R08313.05R08313.21

R08312.05

NOWOŚĆ

szary zielony
R08313.21 R08313.05
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R08379 Bidon Backpack MaTE 700 ml
Wykonany ze stali nierdzewnej 18/8 bidon o pojemności 
700 ml, z karabińczykiem. Pakowany w pudełko kartonowe. 

wymiar ø 70 x 280 mm

zdobienie laser 50 x 20 mm

2790
PLN

R08315 Stalowy bidon SaFE TRippiNG 400 ml
Bidon z karabińczykiem o pojemności 400 ml. Wykona-
ny ze stali nierdzewnej 18/8 Pakowany w białe kartonowe 
opakowanie.

wymiar ø 65 x 185 mm

zdobienie laser 50 x 20 mm

955
PLN
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srebrny niebieski
R08332.01 R08332.04

R08332.01

R08332.04

R08332.. Składany bidon FLat 600 ml
Wykonany z elastycznego tworzywa składany bidon na wodę 
o pojemności 600 ml. Dodatkowo wyposażony w karabińczyk  
umożliwiający przytroczenie go do paska. Zastosowane 
tworzywo jest bezpieczne dla zdrowia. 

wymiar 130 x 260 x 40 mm 

zdobienie tampondruk 50 x 40 mm lub tampondruk XL 50 x 85 mm

595
PLN

R08328.08 Bidon YOU caN 400 ml
Bidon ze stali nierdzewnej 18/8 o pojemności 400 ml  
z plastikową pokrywką. Pakowany w pudełko kartonowe. 

wymiar 71 x 150 x 71 mm

zdobienie laser 50 x 20 mm

1980
PLN

390
PLN
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szary żółty niebieski zielony czerwony biały
R08331.21 R08331.03 R08331.04 R08331.05 R08331.08 R08331.06

R08331.05

R08331.03

R08331.21

R08331.06

R08331.04

R08331.. Składany bidon ExTRa FLaT 480 ml
Wykonany z elastycznego tworzywa składany bidon na wodę o pojemności 
480 ml. Dodatkowo wyposażony w karabińczyk umożliwia przytroczenie  
go do paska. Zastosowane tworzywo jest bezpieczne dla zdrowia. 

wymiar 120 x 265 x 30 mm 

zdobienie tampondruk 50 x 40 mm lub tampondruk XL 50 x 85 mm

R08331.08

365
PLN
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R08382 Termos konferencyjny BRiEFiNG 1,2 l
Termos konferencyjny o pojemności 1,2 l, z rączką.  
Wewnętrzna ścianka wykonana ze stali o podwyż-
szonej jakości 18/8. Próżnia pomiędzy dwoma 
ściankami zapewnia bardzo dobre właściwości 
termoizolacyjne. Pakowany w pudełko kartonowe. 

wymiar 160 x 250 x 103 mm

zdobienie laser 50 x 20 mm

6990
PLN

R08387 Termos tErvOLa 950 ml
Termos o pojemności 950 ml. Próżnia pomiędzy dwiema ściankami zapewnia 
doskonałe właściwości termoizolacyjne. Wewnętrzna ścianka wykonana ze stali  
o podwyższonej jakości 18/8. Przyjemna w dotyku powierzchnia o matowym 
wykończeniu. Wyposażony dodatkowo w kubek o pojemności 180 ml, rączkę  
i pasek na ramię. Nie zawiera BPA. Pakowany w białe pudełko kartonowe. 

wymiar 95 x 290 x 95 mm

zdobienie laser 50 x 20 mm

7990
PLN
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R08215 Zestaw izotermiczny HappY OUTiNG
Zestaw izotermiczny składający się z termosu o podwójnych ściankach 
o pojemności 450 ml, dwóch kubków o pojemności 180 ml i torby 
izotermicznej na ramię. Wewnątrz termosu i kubków zastosowano 
stal nierdzewną 18/8 o podwyższonej jakości. 

wymiar 150 x 260 x 65 mm

zdobienie sitodruk 90 x 185 mm lub laser 50 x 20 mm

5980
PLN

R08377 Termos CaLGary 700 ml
Termos o pojemności 700 ml. Z próżnią między dwoma ściankami ze stali nierdzewnej.  
Wewnątrz stal 18/8 o podwyższonej jakości. Z uchwytem. Pokryty grafitową metaliczną  
farbą. Pakowany w pudełko kartonowe. 

wymiar ø 80 x 275 mm

zdobienie laser 50 x 20 mm 4490
PLN
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R08384 Termos picNic MaTE 480 ml z 2 kubkami
Termos próżniowy z dwiema metalowymi ściankami, dobrze trzymający ciepło. Wewnątrz 
termosu i kubków zastosowano stal nierdzewną 18/8 o podwyższonej jakości. Pojemność 
termosu 480 ml, kubków 180 ml każdy. Pakowany w pudełko kartonowe. 

wymiar termos 70 x 245 x 70 mm, kubki 100 x 80 x 70 mm

zdobienie laser 30 x 30 mm

5790
PLN

R08383 Metalowy termos picNic 480 ml + 2 kubki
Termos próżniowy z dwiema metalowymi ściankami, dobrze 
trzymający ciepło. Wewnątrz termosu i kubków zastosowano 
stal nierdzewną 18/8 o podwyższonej jakości. Pojemność 
termosu 480 ml, kubków 180 ml każdy. Pakowany  
w pudełko kartonowe. 

wymiar termos 70 x 245 x 70 mm, kubki 100 x 80 x 70 mm

zdobienie laser 30 x 30 mm

5790
PLN
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R08358 Samochodowy kubek izotermiczny z podgrzewaczem  
aUTO STEEL MUG 400 ml
Wykonany ze stali nierdzewnej na zewnątrz i wewnątrz samochodowy kubek 
izotermiczny o pojemności 400 ml z podgrzewaczem. Wewnątrz zastosowano 
stal nierdzewną 18/8 o podwyższonej jakości. Pakowany w kartonowe pudełko.

wymiar 85 x 165 x 85 mm 

zdobienie laser 50 x 20 mm

podgrzewa,  
nie gotuje; 

stal nierdzewna 
wewnątrz  

i na zewnątrz

podgrzewa,  
nie gotuje

2990
PLN

R08357
Samochodowy kubek izotermiczny  
caR cOMFORT 420 ml z podgrzewaczem
Wykonany ze stali nierdzewnej i plastiku samochodowy kubek 
izotermiczny o pojemności 420 ml z podgrzewaczem. Idealny  
towarzysz w długiej podróży samochodem. Podgrzewanie  
kubka następuje przez podłączenie do gniazda zapalniczki.  
Pakowany w kartonowe pudełko.

wymiar 85 x 165 x 85 mm

zdobienie laser 50 x 20 mm

2290
PLN
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czarny biały grafitowy
R08398.02 R08398.06 R08398.41

R08398.02

R08398.06

R08398.41

R08391.51 kubek izotermiczny iNaRi 450 ml

• K
UBEK •

TERMOS

Kubek izotermiczny - termos o pojemności 450 ml. 
Wykonany ze stali nierdzewnej. Próżnia pomiędzy 
dwiema ściankami zapewnia bardzo dobre właściwości 
termoizolacyjne. Wewnętrzna ścianka wykonana  
ze stali o podwyższonej jakości 18/8. Powierzchnia  
kubka malowana farbą o matowym wykończeniu. 
Pakowany w biały kartonik. 

wymiar 81 x 205 x 81 mm 

zdobienie laser 50 x 20 mm 4490
PLN

R08399 kubek izotermiczny TORNiO 450 ml

• K
UBEK •

TERMOS

Kubek izotermiczny - termos o pojemności 450 ml.  
Wykonany ze stali nierdzewnej pokrytej lakierem.  
Próżnia pomiędzy dwiema ściankami zapewnia  
bardzo dobre właściwości termoizolacyjne.  
Wewnętrzna ścianka wykonana ze stali o podwyż-
szonej jakości 18/8. Pakowany w biały kartonik. 

wymiar 81 x 205 x 81 mm 

zdobienie laser 50 x 20 mm

3490
PLN

R08398.. kubek izotermiczny Ottawa 450 ml 

• K
UBEK •

TERMOS

Szczelny kubek izotermiczny – termos o pojemności 
450 ml. Z próżnią między dwiema ściankami ze stali 
nierdzewnej. Wewnątrz stal 18/8 o podwyższonej  
jakości. Pakowany w biały kartonik. 

wymiar 80 x 200 x 80 mm

zdobienie laser 50 x 20 mm

4490
PLN
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różowy zielony
R08321.33 R08321.55

granatowy bordowy
R08318.42 R08318.82

R08318.82 R08318.42

R08321.55

R08321.33

R08320.79 kubek izotermiczny DawSON 450 ml

• K
UBEK •

TERMOS

Wykonany ze stali nierdzewnej, pokrytej błyszczącym 
lakierem, kubek izotermiczny – termos o pojemności 
450 ml. Oryginalna pikowana powierzchna. Wewnętrzna 
ścianka wykonana ze stali o podwyższonej jakości 18/8. 
Próżnia pomiędzy ściankami zapewnia bardzo dobre 
właściwości termoizolacyjne. 

wymiar 67 x 217 x 67 mm

zdobienie laser 30 x 30 mm

R08321.. kubek izotermiczny TaLLiN 450 ml

• K
UBEK •

TERMOS

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

wymiar 67 x 217 x 67 mm

zdobienie laser 30 x 30 mm

R08318.. kubek izotermiczny HaLiFax 450 ml

• K
UBEK •

TERMOS

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

wymiar 67 x 217 x 67 mm

zdobienie laser 30 x 30 mm

4590
PLN

4590
PLN

4590
PLN
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cz/niebieski cz/czerwony cz/zielony
R08334.04 R08334.08 R08334.55

R08326.06

R08334.08 R08334.55

R08334.04

R08326.02

R08326.. kubek izotermiczny TELEScOpE 430 ml

• K
UBEK •

TERMOS

Szczelny termos - kubek izotermiczny o pojemności 430 ml.  
Dwie ścianki wykonane ze stali nierdzewnej, wewnętrzna ze stali 
o podwyższonej jakości 18/8 i próżni pomiędzy nimi. Zapewnia 
bardzo dobrą izolację cieplną płynu. Pakowany w kartonowe 
opakowanie.

wymiar 80 x 220 x 80 mm

zdobienie laser 50 x 20 mm

5490
PLN

R08334.. kubek izotermiczny MONTREaL 535 ml

• K
UBEK •

TERMOS

Kubek izotermiczny termos o pojemności 535 ml o mato-
wym, czarnym wykończeniu. Dwie ścianki wykonane ze stali 
nierdzewnej, wewnętrzna ze stali o podwyższonej jakości 
18/8. Próżnia pomiędzy ściankami. Pokrywka rozkręca się, 
umożliwiając jej dokładne umycie. 

wymiar 87 x 240 x 80 mm

zdobienie laser 50 x 20 mm

5990
PLN

srebrno-czarny biało-zielony
R08326.02 R08326.06

R08397 kubek izotermiczny TORONTO 450 ml

• K
UBEK •

TERMOS

Kubek izotermiczny – termos o pojemności  
450 ml. Z próżnią między dwiema ściankami  
ze stali nierdzewnej. Wewnątrz stal 18/8  
o podwyższonej jakości.  
Pakowany w biały kartonik. 

wymiar 80 x 200 x 80 mm

zdobienie laser 50 x 20 mm

2490
PLN
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cz/srebrny czarny cz/niebieski cz/zielony
R08394.01 R08394.02 R08394.04 R08394.05

R08394.01

R08394.02

R08394.04

R08394.06

cz/biały cz/szary cz/grafitowy cz/złoty
R08394.06 R08394.21 R08394.41 R08394.79

R08394.21

R08394.41

R08394.79

R08394.05

możliwość 
dobrania  

dodatkowej  
opaski  

R00001 

niebieski zielony czerwony fioletowy różowy
R00001.04 R00001.05 R00001.08 R00001.11 R00001.33

R00001.04

R00001.08

R00001.05

R00001.33 R00001.11

R08394.. kubek izotermiczny wiNNipEG 350 ml

• K
UBEK •

TERMOS

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. Pokrywkę 
kubka można rozkręcić, co pozwala na staranne umycie kubka.  
Pakowany w białe kartonowe opakowanie. 

wymiar 72 x 195 x 72 mm

zdobienie laser 50 x 20 mm

3990
PLN

R00001.. Ozdobna opaska na kubek izotermiczny 
Wymienna ozdobna opaska do kubka izotermicznego R08394.
Wykonana z tworzywa sztucznego z dodatkiem silikonu. 

wymiar 70 x 10 x 70 mm
095

PLN
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R08389.. kubek izotermiczny EDMONTON 270 ml

• K
UBEK •

TERMOS

Kubek-termos 270 ml. Dwie ścianki ze stali nierdzewnej, 
wewnątrz stal 18/8 o podwyższonej jakości. Próżnia pomiędzy 
dwiema ściankami zapewnia bardzo dobre właściwości termo-
izolacyjne. Pokrywkę można rozkręcić, co pozwala na staranne 
umycie kubka. Pakowany w białe kartonowe pudełko.

wymiar 72 x 195 x 72 mm

zdobienie laser 50 x 20 mm

R08389.10

R08389.41

b/niebieski b/zielony b/czerwony b/fioletowy
R08335.04 R08335.05 R08335.08 R08335.11

R08335.04 R08335.05 R08335.08

R08335.. kubek izotermiczny FRESvik 390 ml

• K
UBEK •

TERMOS

Szczelny kubek izotermiczny - termos o pojemności 390 ml.  
Wykonany ze stali nierdzewnej, na zewnątrz pokryty lakierem. 
Próżnia pomiędzy dwiema ściankami zapewnia bardzo dobre 
właściwości termoizolacyjne. Wewnętrzna ścianka wykonana 
ze stali o podwyższonej jakości 18/8. 

wymiar 73 x 177 x 73 mm 

zdobienie laser 50 x 20 mm 3490
PLN

R08335.11

brązowy grafitowy
R08389.10 R08389.41

3790
PLN
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R08327.05

R08327.04

b/niebieski b/zielony
R08327.04 R08327.05

R08327.. kubek izotermiczny SNaG 400 ml
Szczelny kubek izotermiczny o pojemności 400 ml.  
Dwie ścianki wykonane z plastiku. Ergonomiczny 
uchwyt. Pakowany w biały kartonik. 

wymiar 80 x 210 x 80 mm

zdobienie tampondruk 30 x 45 mm

1990
PLN

R08388 kubek izotermiczny TUNGSTEN 250 ml
Szczelny kubek izotermiczny o pojemności 250 ml z dwiema  
ściankami ze stali nierdzewnej. Wewnątrz kubka stal 18/8 
o podwyższonej jakości. Pakowany w białe kartonowe 
opakowanie. 

wymiar 75 x 145 x 75 mm

zdobienie laser 50 x 20 mm 1690
PLN
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zielony
R08324.05

R08324.05 R08324.21

b/niebieski b/zielony b/czerwony b/brązowy b/szary b/różowy
R08325.04 R08325.05 R08325.08 R08325.10 R08325.21 R08325.33

R08325.10
R08325.04

R08325.08

R08325.21

R08325.05

R08325.33

R08324.. kubek izotermiczny REYkjavik 350 ml
Kubek izotermiczny o pojemności 350 ml. Wewnątrz kubka  
zastosowano stal 18/8 o podwyższonej jakości, na zewnątrz plastik. 

wymiar 76 x 180 x 76 mm

zdobienie tampondruk 30 x 30 mm lub tampondruk XL 30 x 100 mm

2190
PLN

R08325.. kubek izotermiczny aSTaNa 350 ml
Kubek izotermiczny o pojemności 350 ml. Wewnątrz kubka zastosowano stal nierdzewną 18/8  
o podwyższonej jakości, na zewnątrz plastik. Pakowany w białe kartonowe opakowanie. 

wymiar 76 x 180 x 76 mm

zdobienie tampondruk 30 x 30 mm lub tampondruk XL 30 x 100 mm

1910
PLN

szary
R08324.21
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b/czarny b/niebieski b/zielony b/czerwony
R08336.02 R08336.04 R08336.05 R08336.08

R08336.02

R08336.08
R08336.05

R08336.04

R08336.. kubek izotermiczny viki 390 ml
Kubek izotermiczny – o pojemności 390 ml z dwiema ściankami  
ze stali nierdzewnej, zewnętrzna pokryta lakierem. Wewnętrzna  
ścianka wykonana ze stali o podwyższonej jakości 18/8. 

wymiar 75 x 198 x 75 mm

zdobienie laser 50 x 20 mm

2890
PLN
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b/niebieski b/czerwony
R08323.04 R08323.08

R08323.04R08323.08

srebrno-czarny srebrno-niebieski
R08347.02 R08347.04

R08347.04

R08338.04

R08338.08

R08323.. kubek EurEka 450 ml
Modny kubek na dużą kawę. Wykonany z wysokiej jakości 
plastiku o dwóch grubych ściankach dla dobrego trzymania 
ciepła. Pokrywka z gwintem. Opaska silikonowa ułatwiająca  
wygodne trzymanie kubka w dłoni. Pojemność 450 ml.

wymiar 94 x 175 x 94 mm

zdobienie tampondruk 30 x 30 mm

R08347.. kubek izotermiczny TaMpERE 450 ml
Kubek izotermiczny o pojemności 450 ml. Ścianka zewnątrzna  
wykonana ze stali nierdzewnej, wewnątrz zastosowano plastik. 
Pakowany w białe kartonowe pudełko. 

wymiar 81 x 200 x 81 mm

zdobienie laser 50 x 20 mm

1790
PLN

890
PLN

b/niebieski b/czerwony
R08338.04 R08338.08

R08338.. kubek izotermiczny TaMpa BaY 450 ml
Kubek izotermiczny o pojemności 450 ml i obydwu  
ściankach wykonanych z grubego plastiku. Pakowany  
w białe kartonowe pudełko. 

wymiar 81 x 200 x 81 mm

zdobienie tampondruk 35 x 45 mm lub tampondruk XL 30 x 100 mm

890
PLN

R08347.02
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b/niebieski b/czerwony
R08338.04 R08338.08

R08338.. kubek izotermiczny TaMpa BaY 450 ml
Kubek izotermiczny o pojemności 450 ml i obydwu  
ściankach wykonanych z grubego plastiku. Pakowany  
w białe kartonowe pudełko. 

wymiar 81 x 200 x 81 mm

zdobienie tampondruk 35 x 45 mm lub tampondruk XL 30 x 100 mm

srebrno-czarny srebrno-niebieski srebrno-czerwony
R08367.02 R08367.04 R08367.08

R08367.04R08367.08 R08367.02

niebieski czerwony
R08349.04 R08349.08

R08349.04

R08349.08

R08367.. kubek izotermiczny BODEN 430 ml
Kubek izotermiczny ze stali nierdzewnej o pojemności 430 ml.  
Wewnątrz wykonany z plastiku. Pakowany w białe kartonowe pudełko. 

wymiar 85 x 172 x 85 mm

zdobienie laser 50 x 20 mm

1590
PLN

R08349.. kubek izotermiczny rESOLutE 380 ml
Kubek izotermiczny z metalową pokrywką i dwiema ściankami  
ze stali nierdzewnej. Wewnątrz kubka stal 18/8 o podwyższonej  
jakości, na zewnątrz stal nierdzewna 18/0 i transparentny plastik.  
Pojemność 380 ml. Pakowany w biały kartonik. 

wymiar 83 x 175 x 83 mm

zdobienie laser 50 x 20 mm

2190
PLN
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R08393 kubek izotermiczny SuDbury 380 ml
Kubek izotermiczny z metalowo-plastikową pokrywką i dwiema 
ściankami ze stali nierdzewnej. Wewnątrz kubka stal 18/8  
o podwyższonej jakości. Pojemność 380 ml. Pakowany  
w biały kartonik. 

wymiar 83 x 175 x 83 mm

zdobienie laser 50 x 20 mm

R08392 kubek izotermiczny LaNDSkRONa 380 ml
Kubek izotermiczny z metalowo-plastikową pokrywką i 2 ściankami 
ze stali nierdzewnej. Wewnątrz kubka stal 18/8 o podwyższonej 
jakości. Pojemność: 380 ml. Pakowany w biały kartonik. 

wymiar 82 x 182 x 82 mm

zdobienie laser 50 x 20 mm

2190
PLN

R08366.08 kubek izotermiczny FarGO 300 ml
Kubek izotermiczny wykonany ze stali nierdzewnej 
i plastiku. Wewnątrz kubka stal 18/8 o podwyższonej 
jakości. Pojemność 300 ml. Pakowany w biały kartonik. 

wymiar 77 x 162 x 77 mm 

zdobienie tampondruk 30 x 30 mm lub tampondruk XL 30 x 90 mm

2090
PLN

1090
PLN
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niebieski zielony czerwony grafitowy
R08368.04 R08368.05 R08368.08 R08368.41

R08368.08

R08368.04

R08368.05

R08368.. kubek izotermiczny barrEL 400 ml
Kubek izotermiczny o pojemności 400 ml w kształcie beczułki.  
Wewnątrz kubka zastosowano stal nierdzewną 18/8 o podwyższonej  
jakości, na zewnątrz plastik. Pakowany w biały kartonik. 

wymiar 133 x 118 x 90 mm

zdobienie tampondruk 35 x 35 mm lub tampondruk XL 30 x 70 mm

1490
PLN

R08368.41

czarny niebieski zielony biały
R08364.02 R08364.04 R08364.05 R08364.06

R08364.05

R08364.. kubek izotermiczny cOpENHaGEN 380 ml
Kubek izotermiczny ze stali nierdzewnej i plastiku, z pokrywką.  
Pojemność 380 ml. Wewnątrz kubka stal 18/8 o podwyż-
szonej jakości. Pakowany w białe kartonowe opakowanie. 

wymiar 125 x 135 x 87 mm

zdobienie tampondruk 30 x 30 mm lub tampondruk XL 30 x 70 mm

1490
PLN

R08364.06 R08364.04 R08364.02
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R08307 piersiówka MODicUM 200 ml
Wykonana ze stali nierdzewnej o podwyższonej  
jakości 18/8 piersiówka o pojemności około  
200 ml. Pakowana w białe kartonowe pudełko. 

wymiar 95 x 130 x 25 mm

zdobienie laser 30 x 30 mm

1595
PLN

R08390 kubek SturDy 240 ml
Kubek ze stali nierdzewnej o pojemności  
240 ml. Pakowany w kartonowe pudełko. 

wymiar 75 x 88 x 75 mm

zdobienie laser 50 x 20 mm 1990
PLN

R08329 kubek izotermiczny vaNcOUvER 380 ml
Kubek izotermiczny ze stali nierdzewnej, z poręcznym uchwytem.  
Pojemność 380 ml. Wewnętrzna ścianka wykonana z ulepszonej  
jakości stali 18/8. Pakowany w opakowanie kartonowe. 

wymiar 130 x 175 x 85 mm

zdobienie laser 50 x 20 mm

2190
PLN

R08359
kubek izotermiczny 
ODENSE 400 ml
Wykonany ze stali nierdzewnej i plastiku  
kubek izotermiczny o pojemności 400 ml.  
Pakowany w kartonowe pudełko. 

wymiar 85 x 165 x 85 mm

zdobienie laser 50 x 20 mm

1070
PLN
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R08344.02 kubek stalowy NiGHT 380 ml
Kubek o pojemności 380 ml z dwiema ściankami ze stali nierdzewnej,  
wewnątrz kubka stal o podwyższonej jakości 18/8. Pokryty matowym  
lakierem. Kształtem nawiązuje do kubków ceramicznych. 

wymiar 82 x 98 x 82 mm

zdobienie laser 50 x 20 mm

2690
PLN

R08343.06 kubek stalowy Day 380 ml
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. 

wymiar 82 x 98 x 82 mm

zdobienie laser 50 x 20 mm

2690
PLN
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czarny grafitowy
R35673.02 R35673.41

R35673.02

R35673.41

R35675.02 Latarka z młotkiem Rescue
Latarka o strumieniu światła 230 lumenów 
z amerykańską diodą CREE XPG (5 Wat). 
Z młotkiem do szyb i przecinakiem do pasów.  
Funkcja zoom x 2000. 3 tryby świecenia:  
mocny, optymalny (oszczędzający baterię), 
migający. Dołączone 3 baterie AAA oraz  
wymienne amortyzujące opaski: niebieska  
i zielona. Nylonowe etui i kartonowe opakowanie.

wymiar 164 x 35 x 35 mm

zdobienie laser 27 x 9 mm

8490
PLN

R35673.. Latarka PoweRful CREE XPG
Latarka o strumieniu światła 450 lumenów, amerykańska  
dioda CREE XPG (5 wat) charakteryzująca się wysoką 
jakością. Funkcja zoom x 2000. 3 tryby świecenia: mocny,  
optymalny (oszczędzający baterię), migający. 3 baterie  
R14 (dołączone). Nylonowe etui i kartonowe opakowanie. 

wymiar 204 x 37 x 37 mm

zdobienie laser 50 x 8 mm

9490
PLN

ZASIĘG  
300 m 

ŻYWOTNOŚĆ DIODY  
LED 100 000 godz.

ZASIĘG  
120 m 

ŻYWOTNOŚĆ DIODY  
LED 100 000 godz.
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czarny grafitowy
R35676.02 R35676.41

R35676.. Latarka Vision
Latarka o strumieniu światła 230 lumenów, amerykańska dioda 
CREE XPE (3 Wat). Funkcja zoom x 2000. 3 tryby świecenia:  
mocny, optymalny (oszczędzający baterię), migający. Zasilana  
3 bateriami AAA (dołączone). Pakowana w nylonowe etui. 

wymiar 105 x 35 x 35 mm

zdobienie laser 25 x 9 mm

3290
PLN

R35674.. Latarka MIGHT CREE XPG
Latarka o strumieniu światła 250 lumenów. Amerykańska dioda CREE XPG 
(5 Wat). Zoom x 2000. 3 tryby świecenia: mocny, optymalny (oszczędzający  
baterię), migający. 3 baterie AAA (dołączone). Pakowana w nylonowe etui. 

wymiar 120 x 33 x 33 mm 

zdobienie laser 27 x 7 mm

4490
PLN

czarny grafitowy
R35674.02 R35674.41

R35674.02

R35674.41

R35676.41

R35676.02

ZASIĘG  
150 m 

ŻYWOTNOŚĆ DIODY  
LED 100 000 godz.

ZASIĘG  
80 m 

ŻYWOTNOŚĆ DIODY  
LED 100 000 godz.
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R35672.02 Latarka FLaME
Latarka 3 Wat CREE XPE - dioda amerykańskiej produkcji, dająca bardzo 
jasny strumień światła (160 lumenów). Wyposażona w funkcję flash oraz 
zoom x 2000. Zasilana 3 bateriami AAA (dołączone do produktu).  
Pakowana w poliestrowe etui i białe kartonowe opakowanie. 

wymiar 152 x Ø33 mm

zdobienie laser 30 x 10 mm

4990
PLN

R35677.02 Latarka czołowa XPG advEnTuRE
Latarka czołowa o strumieniu światła 230 lumenów, amerykańska 
dioda CREE XPG (5 Wat), regulacja kąta nachylenia światła (90˚), 
odpinane, regulowane paski na głowę/czapkę/kask. Funkcja zoom 
x 2000. 3 tryby świecenia: mocny, optymalny (oszczędzający baterię),  
3 baterie AAA (dołączone). Pakowana w kartonowe pudełko. 

wymiar 70 x 45 x 80 mm

zdobienie laser 12 x 14 mm

7890
PLN

R35678.02 Latarka czołowa Blaze
Latarka czołowa o strumieniu światła 80 lumenów, dioda 1 Wat + 1 dioda 
LED (mini), regulacja kąta nachylenia światła (180 stopni). Regulowany, 
odpinany pasek na głowę/czapkę/kask, 3 baterie AAA (dołączone). 

wymiar 60 x 41 x 44 mm

zdobienie tampondruk 45 x 7 mm

3490
PLN

ZASIĘG  
120 m 

ŻYWOTNOŚĆ  

DIODY LED  
100 000 godz.

ZASIĘG  
60 m 

ŻYWOTNOŚĆ DIODY 
LED 100 000 godz.
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R35660.. Latarka SPaRK LEd
9 diodowa latarka LED wykonana z aluminium.  
Zasilana 3 bateriami AAA (w cenie produktu).  
Pakowana w czarne kartonowe pudełko. 

wymiar 92 x Ø30 mm
zdobienie laser 23 x 13 mm

1490
PLN

R35684 Latarka adEPT LEd
Solidna aluminiowa latarka LED 1 Wat wyposażona w funkcje zoom 
x 3000 i flash, z przyciskiem fosforyzującym. Zasilana baterią  
AA (dołączona do produktu). Pakowana w etui poliestrowe. 

wymiar 102 x Ø27 mm

zdobienie laser 27 x 5 mm

2790
PLN

czarny niebieski szary srebrny
R35660.02 R35660.04 R35660.21 R35660.01

N O W E  K O L O R Y

R35660.01
R35660.21

R35660.04

R35660.02
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R35631.. Latarka vIGIL LEd
Latarka LED 1 Wat. Zasilana 3 bateriami typu AAA (dołączone  
do produktu). Pakowane w białe kartonowe opakowanie.

wymiar 96 x 30 x 30 mm

zdobienie laser 33 x 15 mm

1290
PLN

R35653 Latarka lekarska LEd
Aluminiowa latarka lekarska z diodą LED zasilana 2 bateriami 
AAA (dołączone do produktu). Pakowana w welurowe etui. 

wymiar 138 x Ø12 mm

zdobienie laser 90 x 6 mm

980
PLN

R35668 Latarka aGLOW LEd
Latarka LED 1 Wat. Zasilana 3 bateriami typu  
AAA (dołączone do produktu). Pakowana  
w białe kartonowe opakowanie. 

wymiar 100 x Ø26 mm

zdobienie laser 55 x 13 mm

990
PLN

srebrny czarny
R35631.01 R35631.02

R35631.02

R35631.01

N O W Y  K O L O R
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R35682 Latarka STRaIGHT LInE LEd
Latarka LED 0,5 Wat, z fosforyzującym przyciskiem i uchwytem 
na nadgarstek. Wykonana z aluminium, zasilana 1 baterią AA 
dołączoną do produktu. Pakowana w czarne kartonowe opakowanie. 

wymiar 100 x Ø20 mm

zdobienie laser 27 x 8 mm

R35623 Latarka nIFTY LEd
Doskonała 17 diodowa latarka LED, wykonana ze stali nierdzewnej. 
Zasilana 3 bateriami typu AAA dołączonymi do produktu. Pakowana 
w etui tekstylne i dodatkowo w czarne kartonowe pudełko. 

wymiar 125 x Ø42 mm

zdobienie laser 35 x 8 mm

3190
PLN

R35680 Latarka GRaPHITE LEd
Wygodna aluminiowa latarka LED 0,5 Wat z klipem. Zasilana 
1 baterią AAA (dołączona do produktu). Pakowana w czarne 
opakowanie kartonowe. 

wymiar 82 x 16 x 10 mm

zdobienie laser 20 x 10 mm 990
PLN

990
PLN
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czarny niebieski zielony czerwony grafitowy zielony sky blue
R35665.02 R35665.04 R35665.05 R35665.08 R35665.41 R35665.55 R35665.28

R35665.41

R35665.04
R35665.08

R35665.02

R35665.05

niebieski czerwony
R35655.04 R35655.08 R35655.0

8

R35655.0
4

R35665..   9-diodowa latarka JEWEL LEd
9 diodowa latarka LED wykonana z aluminium. 
Zasilana 3 bateriami AAA (w cenie produktu).  
Pakowana w czarne kartonowe pudełko. 

wymiar 92 x Ø26 mm

zdobienie laser 25 x 11 mm

845
PLN

R35655.. Brelok latarka FanCY LEd
Latarka-brelok z trzema diodami LED o mocnym  
świetle. Wykonana z aluminium pokrytego metaliczną 
farbą. Wyposażona w przycisk ON/OFF oraz 3 baterie  
AG13 (dołączone do produktu). 

wymiar 66 x 21 x 16 mm

zdobienie laser 50 x 15 mm

590
PLN

R35665.55

R35665.28

N O W E  K O L O R Y
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R35413.41 Brelok latarka SELECT LEd
Brelok latarka LED z karabińczykiem. Zasilana  
4 bateriami typu LR41. Pakowana w czarne 
opakowanie upominkowe.

wymiar 60 x 15 x 15 mm

zdobienie laser 22 x 6 mm

R35412 Brelok latarka TOPO LEd
Przystępny cenowo, praktyczny metalowy brelok - latarka 
z diodą LED. Zasilany 4 bateryjkami typu AG3 dołączonymi 
do produktu. Pakowany w czarne kartonowe opakowanie 
upominkowe wyściełane gąbką. 

wymiar 50 x Ø10 mm

zdobienie laser 30 x 6 mm 790
PLN

R35407 Brelok latarka ILLuMEn LEd
Aluminiowa latarka LED - brelok z karabińczykiem. Duża 
powierzchnia pozwala na doskonałą prezentację logotypu.  
Zasilana trzema bateriami typu LR41 (dołączone do  
produktu). Pakowana w opakowanie upominkowe.

wymiar 45 x 14 x 16 mm

zdobienie laser 25 x 10 mm

490
PLN

R35405 Brelok latarka MuSCLE LEd
Aluminiowa latarka LED - brelok z karabińczykiem.  
Zasilana trzema bateriami typu LR41 (dołączone do 
produktu). Pakowana w opakowanie upominkowe.

wymiar 46 x 10 x 10 mm

zdobienie laser 25 x 7 mm

490
PLN

NOWOŚĆ

790
PLN
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R17508.02

czarny niebieski zielony bordowy grafitowy
R17508.02 R17508.04 R17508.05 R17508.82 R17508.41

R17508.04

R17508.82

R17508.05

R17508.41

R17536 narzędzie wielofunkcyjne z latarką SuRvIvOR
Zestaw składający się z 11-funkcyjnego multitoola i latarki w upominkowym opakowaniu. Multitool 
dla wygody użytkowania posiada gumowany uchwyt. Latarka to doskonale świecące urządzenie 
9 LED, zasilane 3 bateriami typu AAA w cenie produktu. 

wymiar narzędzie 115 x 43 x 22 mm; latarka 95 x Ø28 mm 

zdobienie laser 20 x 11 mm lub tampondruk 40 x 40 mm 7950
PLN

R17508.. narzędzie wielofunkcyjne FEaT
Narzędzie wielofunkcyjne (9 funkcji) wykonane ze stali nierdzewnej 
w aluminiowej obudowie. Pakowane w poliestrowe etui. 

wymiar 100 x 45 x 22 mm

zdobienie laser 20 x 5 mm, sitodruk 40 x 20 mm

3480
PLN
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R17538 narzędzie wielofunkcyjne z latarką BRavE
Solidne 8-funkcyjne narzędzie wielofunkcyjne z latarką. Główka latarki  
wykonana jest ze stali nierdzewnej a dioda LED ma moc 1 Wat, dzięki  
czemu daje silne światło. Pakowane w czarne opakowanie. 

wymiar 151 x 41 x 41 mm 

zdobienie laser 40 x 20 mm

3490
PLN
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R17519 narzędzie wielofunkcyjne advEnTuRE
Wytworne i solidne narzędzie 9-funkcyjne wykonane  
ze stali nierdzewnej i imitacji drewna. 

wymiar 103 x 35 x 20 mm

zdobienie laser 20 x 6 mm

2990
PLN

R17511 narzędzie wielofunkcyjne BRavadO
Wykonane ze stali nierdzewnej 8-funkcyjne narzędzie.  
Zwracają uwagę rzadko spotykane w narzędziach wielo- 
funkcyjnych młotek i końcówka do wyciągania gwoździ.  
Pakowane w poliestrowe etui. 

wymiar 137 x 70 x 20 mm

zdobienie laser 40 x 20 mm

3480
PLN

R17507 Brelok wielofunkcyjny TOOLY
Brelok wielofunkcyjny ze stali nierdzewnej składający się  
z otwieracza, nożyka, miarki i pilnika. Aluminiowa obudowa.  
Pakowany w opakowanie upominkowe. 

wymiar 56 x 27 x 9 mm 

zdobienie laser 45 x 15 mm

890
PLN
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R17519 narzędzie wielofunkcyjne advEnTuRE
Wytworne i solidne narzędzie 9-funkcyjne wykonane  
ze stali nierdzewnej i imitacji drewna. 

wymiar 103 x 35 x 20 mm

zdobienie laser 20 x 6 mm

R17511 narzędzie wielofunkcyjne BRavadO
Wykonane ze stali nierdzewnej 8-funkcyjne narzędzie.  
Zwracają uwagę rzadko spotykane w narzędziach wielo- 
funkcyjnych młotek i końcówka do wyciągania gwoździ.  
Pakowane w poliestrowe etui. 

wymiar 137 x 70 x 20 mm

zdobienie laser 40 x 20 mm

R17507 Brelok wielofunkcyjny TOOLY
Brelok wielofunkcyjny ze stali nierdzewnej składający się  
z otwieracza, nożyka, miarki i pilnika. Aluminiowa obudowa.  
Pakowany w opakowanie upominkowe. 

wymiar 56 x 27 x 9 mm 

zdobienie laser 45 x 15 mm

R17513 Scyzoryk 12-funkcyjny MaInZ
Wykonany ze stali nierdzewnej, pokrytej farbą metaliczną 12-funkcyjny 
scyzoryk. Pakowany w czarne kartonowe opakowanie. 

wymiar 97 x 26 x 16 mm

zdobienie laser 60 x 6 mm

1690
PLN

R17503 Scyzoryk 11-funkcyjny z latarką LEd TRIER 
Wykonany ze stali nierdzewnej 11-funkcyjny scyzoryk z latarką 
LED. Aluminowa obudowa. Wyposażony w 2 baterie typu 
AG1 (w cenie produktu). Pakowany w poliestrowe etui. 

wymiar 90 x 26 x 22 mm 

zdobienie
laser 15 x 10 mm 
sitodruk 50 x 20 mm 1890

PLN

R17515 Scyzoryk 11-funkcyjny KOnSTanZ
Wykonany ze stali nierdzewnej, 11-funkcyjny scyzoryk. 
Idealny prezent dla mężczyzny. Pakowany w czarne 
kartonowe pudełko. 

wymiar 90 x 25 x 18 mm

zdobienie laser 35 x 8 mm 1090
PLN
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czarny czerwony grafitowy
R17504.02 R17504.08 R17504.41

R17504.08

R17504.02

R17504.41

R17504.. Scyzoryk 7-funkcyjny ERFuRT
Wykonany ze stali nierdzewnej scyzoryk 7-funkcyjny  
o niebanalnej teksturze. Pakowany w etui poliestrowe. 

wymiar 89 x 26 x 10 mm

zdobienie laser 23 x 6 mm

990
PLN
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R17523 Scyzoryk 11-funkcyjny COBuRG
Wykonany ze stali nierdzewnej oraz imitacji drewna solidny i elegancki,  
11-funkcyjny scyzoryk. Pakowany w estetyczne etui z poliestru. 

wymiar 90 x 20 x 23 mm

zdobienie laser 28 x 8 mm

1290
PLN

R17524 Scyzoryk 11-funkcyjny SInGEn
Doskonały 11-funkcyjny scyzoryk. Wykonany ze stali 
nierdzewnej. Pakowany w poliestrowe etui. 

wymiar 90 x 20 x 23 mm

zdobienie laser 20 x 15 mm

995
PLN
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R17501.04 Scyzoryk 9-funkcyjny KaSSEL
Wykonany ze stali nierdzewnej 9-funkcyjny scyzoryk. 
Pakowany w poliestrowe etui. Błyszczące wykończenie. 

wymiar 90 x 26 x 17 mm

zdobienie laser 15 x 10 mm

R17500 Scyzoryk 9-funkcyjny aRMY
Wykonany ze stali nierdzewnej 9-funkcyjny  
scyzoryk. Pakowany w poliestrowe etui. 

wymiar 90 x 26 x 17 mm

zdobienie laser 15 x 10 mm

990
PLN

R17514  Scyzoryk 9-funkcyjny BREMEn
Wykonany ze stali nierdzewnej pokrytej farbą 9-funkcyjny  
scyzoryk. Pakowany w czarne opakowanie kartonowe. 

wymiar 92 x 30 x 16 mm 

zdobienie laser 45 x 10 mm

2190
PLN

1090
PLN
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R17500 Scyzoryk 9-funkcyjny aRMY
Wykonany ze stali nierdzewnej 9-funkcyjny  
scyzoryk. Pakowany w poliestrowe etui. 

wymiar 90 x 26 x 17 mm

zdobienie laser 15 x 10 mm

▪ szczypce precyzyjne
▪ kpl wkętaków precyzyjnych
▪  wkrętak z wymienną  

końcowką
▪ kpl. bitów
▪ kpl. kluczy nasadowych
▪ kpl. kluczy imbusowych
▪ pęseta

▪ szczypce precyzyjne
▪ obcinarka
▪ 2 wkrętaki precyzyjne
▪  wkrętak z wymienną 

końcowką
▪ kpl. bitów
▪ kpl. kluczy nasadowych
▪ kpl. kluczy imbusowych

R17741 Zestaw narzędzi dEnSE
Wykonany z metalu i plastiku poręczny zestaw narzędzi w etui 
zasuwanym na zamek. Pakowany w białe kartonowe pudełko.

wymiar 205 x 140 x 25 mm

zdobienie laser 30 x 30 mm

4890
PLN

R17722 Zestaw narzędzi EXPand
Pakowany w etui poliestrowe zestaw  
narzędzi wykonanych z metalu i plastiku.  
Praktyczny zestaw do wykorzystania  
w domu i samochodzie. 

wymiar 190 x 125 x 40 mm

zdobienie sitodruk 100 x 70 mm

4890
PLN
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R17570 Wkrętak wielofunkcyjny uTIL
Wykonany z metalu i plastiku wielofunkcyjny wkrętak. Zawiera 
przedłużkę do bitów, dwa długie bity i sześć krótkich. 

wymiar 105 x 40 x 33 mm 

zdobienie tampondruk 40 x 25 mm

690
PLN

R17840 Zestaw lampek rowerowych BIKER LIGHT
Zestaw lampek rowerowych wykonanych z trwałego plastiku.  
Każda z lampek jest wyposażona w pięć mocno świecących 
diod oraz różne tryby świecenia. Zasilane łącznie 6 bateriami  
AAA (dołączone do produktów). Pakowane w czarne kartonowe  
opakowanie.

wymiar latarka 100 x 65 x 34 mm, światełko 75 x 44 x 80 mm

zdobienie tampondruk 50 x 7 mm

2290
PLN

R17695 Zestaw narzędzi do roweru BIKER
Wykonany z metalu i plastiku zestaw narzędzi rowerowych w poliestrowym 
etui. Zawiera: narzędzie wielofunkcyjne, uchwyty do ściągania opon, klej  
do łatek (9 łatek w komplecie). Pakowany w białe kartonowe pudełko. 

wymiar 120 x 40 x 95 mm 

zdobienie sitodruk 50 x 30 mm na etui, tampondruk 40 x 10 mm na narzędziu

2690
PLN
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czarny niebieski czerwony szary
R17782.02 R17782.04 R17782.08 R17782.21

R17782.04

R17782.08

R17782.21

R17782.02

cz/niebieski cz/czerwony
R17784.04 R17784.08

R17784.04

R17784.08

czarny niebieski czerwony
R17781.02 R17781.04 R17781.08

R17781.08

R17782.. Skrobaczka do szyb z rękawicą
Wykonana z plastiku skrobaczka do szyb  
z rękawicą z poliestrowej tkaniny.

wymiar 165 x 290 x 15 mm

zdobienie sitodruk 100 x 140 mm

675
PLN

R17785.08 Skrobaczka do szyb
Wykonana z wytrzymałego plastiku (ABS) skrobaczka 
samochodowa 3 w 1. Wyposażona w gąbkę do szyb  
oraz ściągaczkę do wody z gumy termoplastycznej,  
która bardzo dobrze przylega do powierzchni. 

wymiar 140 x 82 x 15 mm 

zdobienie
tampondruk 40 x 30 mm  
lub tampondruk XL 100 x 30 mm

245
PLN

R17781.. Skrobaczka do szyb z rękawicą
Wykonana z plastiku skrobaczka z rękawicą z poliestrowej 
tkaniny pozwoli szybko usunąć lód z szyb samochodu. 
Ponadto rękawica doskonale chroni dłoń przed mrozem. 

wymiar 240 x 160 x 30 mm

zdobienie sitodruk 90 x 90 mm

675
PLN

R17784.. Skrobaczka do szyb
Wykonana z wytrzymałego plastiku (ABS) skrobaczka 
do szyb. Pokryta termoplastyczną gumą rączka pozwala 
na wygodne odśnieżanie. 

wymiar 207 x 94 x 26 mm

zdobienie tampondruk 55 x 12 mm

545
PLN

R17781.02

R17781.04
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cz/niebieski cz/czerwony
R17608.04 R17608.08

R17608.08

R17608.04

R17621 tape measure 3 m aCCuRaTE
3 m tape measure.

wymiar 66 x 60 x 33 mm 

zdobienie tampondruk 20 x 11 mm

R17620 tape measure 5 m PRECISE
5 m tape measure.

wymiar 77 x 70 x 38 mm

zdobienie tampondruk 20 x 13 mm790
PLN

R17608.. tape measure 5 m CORRECT
Zwijana miarka 5-metrowa wykonana  
z metalu i plastiku. 

wymiar 85 x 75 x 45 mm

zdobienie tampondruk 25 x 20 mm

R17605 tape measure 2 m aCTuaL
Wielofunkcyjna miarka 2-metrowa  
z długopisem i notesem i poziomicą. 

wymiar 80 x 60 x 30 mm

zdobienie tampondruk 37 x 40 mm

475
PLN

1090
PLN

1090
PLN
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żółty czerwony
R17603.03 R17603.08

R17603.03

R17603.08

R17630 tape measure 5 m COnCRETE
Zwijana miarka 5-metrowa z metalową blaszką  
i plastikowym zaczepem na rękę. 

wymiar 85 x 70 x 40 mm

zdobienie laser 30 x 20 mm

R17607 tape measure 3 m dISTInCT
Zwijana miarka 3-metrowa  
wykonana z metalu i plastiku. 

wymiar 70 x 60 x 30 mm

zdobienie tampondruk 27 x 13 mm
745

PLN

R17603.. tape measure 2 m JuST
Zwijana miarka 2-metrowa, brelok,  
wykonana z metalu i plastiku. 

wymiar 45 x 45 x 12 mm

zdobienie tampondruk 20 x 20 mm

298
PLN

1590
PLN

R17616 Brelok z miarką 2 m
Wykonany z plastiku brelok - domek z miarką 2 metrową. 

wymiar 50 x 55 x 13 mm

zdobienie tampondruk 32 x 20 mm

295
PLN

R17617 Brelok z miarką 1 m
Wykonany z plastiku brelok - 
opona z miarką 1 metrową. 

wymiar 40 x 40 x 15 mm

zdobienie tampondruk 20 x 20 mm

295
PLN
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srebrny niebieski granatowy zielony czerwony
R73771.01 R73771.04 R73771.42 R73771.05 R73771.08

R73771.. Ołówek drewniany
Okrągły, zaostrzony ołówek HB z drewna lipowego pokryty farbą metaliczną. Ołówek posiada gumkę. 

wymiar 180 x 7 x 7 mm 

zdobienie tampondruk 60 x 4 mm lub tampondruk XL 110 x 4 mm

R73772.02

R73772.04

R73772.08

cz/biały cz/niebieski cz/czerwony
R73772.02 R73772.04 R73772.08

R73771.01

R73771.42

R73771.04

R73771.08

R73771.05

srebrny czarny czerwony
R73792.01 R73792.02 R73792.08

R73792.08

R73792.01

R73792.02

R73792.. Ołówek stolarski
Drewniany ołówek stolarski pokryty błyszczącą farbą. Twardość HB. 

wymiar 175 x 11 x 7 mm 

zdobienie tampondruk 60 x 7 mm lub tampondruk XL 110 x 7 mm

060
PLN

R73791 Ołówek stolarski
Drewniany ołówek stolarski  
w naturalnym kolorze drewna. 
Pokryty bezbarwnym lakierem.  
Twardość HB. 

wymiar 175 x 11 x 7 mm 

zdobienie
tampondruk 60 x 7 mm  
lub tampondruk XL 110 x 7 mm060

PLN

034
PLN

R73772.. Ołówek drewniany
Okrągły, zaostrzony ołówek HB z drewna lipowego  
z kolorową gumką, pokryty matową czarną farbą. 

wymiar 190 x 7 x 7 mm

zdobienie tampondruk 60 x 4 mm lub tampondruk XL 110 x 4 mm

036
PLN
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R73774.82

R73774.04

R73774.01

R73774.42

R73774.08 srebrny niebieski turkusowy bordowy czerwony
R73774.01 R73774.04 R73774.42 R73774.82 R73774.08

R73774.. Krótki ołówek
Okrągły, zaostrzony ołówek drewniany HB pokryty błyszczącą farbą. 

wymiar 85 x 7 x 7 mm

zdobienie tampondruk 50 x 4 mm

019
PLN

R73773 Krótki ołówek
Okrągły zaostrzony ołówek drewniany HB w naturalnym  
kolorze drzewa. Pokryty bezbarwnym lakierem. 

wymiar 85 x 7 x 7 mm 

zdobienie tampondruk 50 x 4 mm

017
PLN

R73790 Zestaw 4 ołówków
Zestaw 4 ołówków o twardości HB wykonanych  
z wysokiej jakości drewna w całości barwionego  
na czarno. Pakowany w czarne matowe  
opakowanie upominkowe. 

wymiar 247 x 67 x 7 mm

zdobienie tampondruk 40 x 40 mm

645
PLN

013
PLN019

PLN 013
PLN 019

PLN

NOWOŚĆ

R73770 Ołówek drewniany
Okrągły, zaostrzony ołówek HB  
z drewna lipowego w naturalnym 
kolorze. Pokryty bezbarwnym  
lakierem. Ołówek posiada gumkę. 

wymiar 180 x 7 x 7 mm 

zdobienie
tampondruk 60 x 4 mm lub 
tampondruk XL 110 x 4 mm

029
PLN

R73812.02 Ołówek drewniany
Naostrzony ołówek HB  
wykonany z drewna zabar-
wionego na czarny kolor.

wymiar 176 x 7 x 7 mm

zdobienie
tampondruk 60 x 4 mm lub 
tampondruk XL 110 x 4 mm

085
PLN
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R73408.. Długopis TOuch Tip
Długopis z końcówką przystosowaną 
do ekranów dotykowych. Wykonany  
z aluminium. Wyposażony w niebieski 
wkład. 

wymiar 135 x 8 x 8 mm

zdobienie laser 40 x 4 mm

czarny niebieski zielony czerwony
R04443.02 R04443.04 R04443.05 R04443.08

R04443.. Długopis z rysikiem TAMpA
Plastikowy długopis z rysikiem. Idealny do obsługi urządzeń 
mobilnych wyposażonych w ekrany dotykowe. Niebieski wkład. 

wymiar 138 x 11 x 11 mm

zdobienie tampondruk 60 x 6 mm

109
PLN

NOWOŚĆ

srebrny czarny żółty niebieski zielony biały czerwony pomarańczowy
R73408.01 R73408.02 R73408.03 R73408.04 R73408.05 R73408.06 R73408.08 R73408.15

250
PLN

różowy
R73408.33

230
PLN

R04443.02

R04443.04

R04443.05

R04443.08

R73409.79 Długopis TOuch Tip GOLD
Długopis z końcówką przystosowaną do 
ekranów dotykowych. Wykonany z alumi-
nium. Wyposażony w niebieski wkład. 

wymiar 135 x 8 x 8 mm

zdobienie laser 40 x 4 mm

NOWOŚĆ

52

R73408.03

R73408.05

R73408.15

R73408.33

R73408.01

R73408.06

R73408.08

R73408.02

R73408.04



R73385.15

R73385.11

R73385.05

R73385.04

R73385.08

cz/niebieski cz/zielony cz/czerwony cz/fioletowy cz/pomarańczowy
R73385.04 R73385.05 R73385.08 R73385.11 R73385.15

R73385.. Długopis z rysikiem AMARiLLO
Plastikowy długopis z silikonową końcówką do obsługi  
smartfonów i tabletów. Wyposażony w niebieski wkład. 

wymiar 145 x 11 x 11 mm 

zdobienie tampondruk 60 x 6 mm lub tampondruk XL 75 x 6 mm

159
PLN

R04439 Długopis z rysikiem TOpEKA
Aluminiowy długopis rysik idealny do obsługi urządzeń mobilnych. 

wymiar 102 x 9 x 9 mm

zdobienie laser 50 x 5 mm

490
PLN

srebrny niebieski czerwony
R73359.01 R73359.04 R73359.08

R73359.04

R73359.08

R73359.01 R73359..  Rysik do smartfona BiLOXi
Długopis z rysikiem rozwiązuje problem odcisków palców na ekranach 
dotykowych. Końcówka wykonana z silikonu jest trwała i z precyzją 
przesuwa się po ekranie. Plastikowy rysik przymocujemy do smartfona 
za pomocą dołączonego sznureczka. 

wymiar 56 x 10 x 10 mm

zdobienie tampondruk 30 x 6 mm

145
PLN

srebrny czarny żółty niebieski zielony biały czerwony pomarańczowy
R73408.01 R73408.02 R73408.03 R73408.04 R73408.05 R73408.06 R73408.08 R73408.15

różowy
R73408.33

53



R35650.. Długopis – latarka LED pEn LiGhT
Długopis z latarką LED wykonany z tworzywa sztucznego.  
Silikonowa gumowa końcówka dotykowa. Moc latarki 0,08W.  
Produkt zasilany 3 bateriami LR41 (w cenie produktu). 

wymiar 125 x 13 x 13 mm

zdobienie tampondruk 45 x 7 mm

560
PLN

R35421 Długopis 4-funkcyjny pOinTER ze wskaźnikiem laserowym
Praktyczny prezent w postaci metalowego długopisu z klasycznym  
wskaźnikiem teleskopowym, wskaźnikiem laserowym i latarką 
(baterie 3xAG3 w cenie produktu). Zestaw pakowany w srebrne  
opakowanie upominkowe.

wymiar 150 x 10 x 10 mm, max. dł. 480 mm, etui 178 x 37 x 17 mm

zdobienie laser 40 x 6 mm lub 40 x 25 mm

1490
PLN

R35422 Długopis ze wskaźnikiem laserowym cOMBO – 4 w 1
Metalowy długopis 4 w 1 łączący w sobie cechy długopisu, rysika PDA do 
ekranów palmtopów lub GPS, wskaźnika laserowego i latarki LED o białym 
świetle. Wyposażony w niebieski wkład. Zasilany na baterie (dołączone  
do produktu). Pakowany w srebrne opakowanie upominkowe.

wymiar 150 x 10 x 10 mm, etui 178 x 37 x 17 mm

zdobienie laser 50 x 6 mm lub 40 x 25 mm

1375
PLN
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czarny niebieski zielony czerwony
R35650.02 R35650.04 R35650.05 R35650.08

R35650.08

R35650.05

R35650.04

R35650.02



R73324.05

R73324.04 R73324.08

 b/niebieski b/zielony b/czerwony
 R73324.04 R73324.05 R73324.08

b/czarny b/niebieski b/czerwony
R04431.02 R04431.04 R04431.08

R04431.02 R04431.04 R04431.08

R04431.. Długopis QR-ME
Plastikowy długopis o skuwce zaprojektowanej z myślą  
o umieszczeniu na niej kodu QR. Niebieski wkład. 

wymiar 138 x 18 x 18 mm

zdobienie tampondruk 15 x 15 mm

099
PLN

R73324.. Długopis na stojaku JOT & BOX
Plastikowy długopis na stojaku. Wyposażo-
ny w niebieski wkład oraz taśmę przylepną 
umożliwiającą jego trwałe przymocowanie.  
Bardzo praktyczny upominek reklamowy 
pozwalający na stałe eksponowanie logo  
w bankach, urzędach, na poczcie i innych  
miejscach, często odwiedzanych. 

wymiar 65 x 155 x 40 mm 

zdobienie tampondruk 19 x 19 mm

325
PLN
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niebieski zielony czerwony
R73394.04 R73394.05 R73394.08

R73394.. Długopis LAnyARD
Plastikowy długopis na tasiemce. Można go nosić 
zawieszonego na szyi. Wyposażony w niebieski wkład. 

wymiar 130 x 12 x 12 mm 

zdobienie tampondruk 55 x 6 mm

089
PLN

R73393.06

czarny biały transparentny
R73393.02 R73393.06 R73393.00

R73393.00

R73393.02

R73394.05

R73394.04

R73394.08

R73393.. Długopis LAnyARD
Plastikowy długopis na tasiemce. Można go nosić  
zawieszonego na szyi. Wyposażony w niebieski wkład. 

wymiar 130 x 12 x 12 mm 

zdobienie tampondruk 55 x 6 mm

079
PLN

R73336.. Długopis SOccER
Plastikowy długopis z gumką i tasiemką 
oraz obrotową piłką. Niebieski wkład. 

wymiar 160 x 32 x 32 mm

zdobienie tampondruk 45 x 6 mm

zielony czerwony
R73336.05 R73336.08

195
PLN

R73336.05

R73336.08

089
PLN089

PLN
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niebieski zielony czerwony
R73394.04 R73394.05 R73394.08

czarny biały transparentny
R73393.02 R73393.06 R73393.00

R73388.03 R73388.04 R73388.05 R73388.08

żółty niebieski zielony czerwony
R73388.03 R73388.04 R73388.05 R73388.08

R73379.03 R73379.04 R73379.05 R73379.08

żółty niebieski zielony czerwony
R73379.03 R73379.04 R73379.05 R73379.08

R73388.. Długopis hAppy
Długopis plastikowy z obrotową końcówką 
Happy. Wyposażony w niebieski wkład. 

wymiar 145 x 12 x 12 mm

zdobienie tampondruk 50 x 6 mm

119
PLN

R73379.. Długopis KicK
Długopis plastikowy z obrotową piłką. 
Wyposażony w niebieski wkład. 

wymiar 145 x 12 x 12 mm

zdobienie tampondruk 50 x 6 mm

099
PLN

zielony czerwony
R73336.05 R73336.08

119
PLN 119

PLN 119
PLN
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R73387.. Długopis EcO
Ekologiczny długopis wykonany  
z kartonu z recyklingu. Skuwka,  
przycisk i końcówka wykonane  
z plastiku nadającego się do  
ponownego przetworzenia.  
Niebieski wkład. 

wymiar 139 x 10 x 10 mm

zdobienie
tampondruk 60 x 6 mm 
lub tampondruk XL 90 x 6 mm

070
PLN

R73429.. Długopis cuRE
Długopis w kształcie strzykawki wypełnionej 
kolorowym płynem. Wyposażony w niebieski 
wkład. 

wymiar 128 x 11 x 11 mm

zdobienie tampondruk 50 x 6 mm

092
PLN

R04444.. Długopis OK
Plastikowy długopis o oryginalnym kształcie. 
Wyposażony w niebieski wkład. 

wymiar 124 x 29 x 16 mm

zdobienie tampondruk 50 x 7 mm

099
PLN58

R73387.04

R73387.05

R73387.08

 brązowo-niebieski brązowo-zielony brązowo-czerwony
 R73387.04 R73387.05 R73387.08

przezroczysty niebieski czerwony
R73429.00 R73429.04 R73429.08

R04444.03

R04444.05

R04444.08

R04444.04

R04444.15

R04444.06

żółty niebieski zielony biały czerwony pomarańczowy
R04444.03 R04444.04 R04444.05 R04444.06 R04444.08 R04444.15

R73429.00

R73429.04

R73429.08



srebrno-zielony srebrno-czerwony srebrno-pomarańczowy
R73386.05 R73386.08 R73386.15

R73383.01

R73383.04

R73383.08

srebrny niebieski czerwony
R73383.01 R73383.04 R73383.08

niebieski zielony czerwony pomarańczowy
R04447.04 R04447.05 R04447.08 R04447.15

R04447.08

R04447.15

R04447.05

R04447.04

R73383.. Długopis FLAShy
Plastikowy długopis z gumką, oferowany w efektownych 
metalizowanych kolorach. Wyposażony w niebieski wkład. 

wymiar 143 x 11 x 11 mm

zdobienie tampondruk 55 x 6 mm

085
PLN

R73386.. Długopis FATSO
Długopis plastikowy z efektownymi elementami 
transparentnymi. Wyposażony w niebieski wkład. 

wymiar 140 x 12 x 12 mm

zdobienie tampondruk 50 x 6 mm

069
PLN

R04447.. Długopis GRip
Plastikowy długopis promocyjny.  
Wyposażony w niebieski wkład. 

wymiar 140 x 9 x 9 mm

zdobienie tampondruk 60 x 6 mm

062
PLN

R73386.05

R73386.08

R73386.15

59



b/czarny b/niebieski b/zielony b/czerwony
R04436.02 R04436.04 R04436.05 R04436.08

R04436.02 R04436.04 R04436.05 R04436.08

R73338.05 R73338.08R73338.04 R73338.15

b/niebieski b/zielony b/czerwony b/pomarańczowy
R73338.04 R73338.05 R73338.08 R73338.15

R73341.02

R73341.05

R73341.15

R73341.08

R73341.04

b/czarny b/niebieski b/zielony b/czerwony b/pomarańczowy
R73341.02 R73341.04 R73341.05 R73341.08 R73341.15

R04436.. Długopis nicE
Plastikowy długopis wyposażony w niebieski wkład. 

wymiar 140 x 11 x 11 mm

zdobienie tampondruk 50 x 6 mm

068
PLN

R73338.. Długopis MARTES
Ciekawie zaprojektowany plastikowy długopis 
promocyjny. Wyposażony w niebieski wkład. 

wymiar 145 x 12 x 12 mm

zdobienie tampondruk 60 x 6 mm

089
PLN

R73341.. Długopis EASy
Plastikowy długopis promocyjny.  
Wyposażony w niebieski wkład. 

wymiar 137 x 10 x 10 mm

zdobienie tampondruk 60 x 6 mm

049
PLN60



R04426.02

R04426.03

R04426.04

R04426.05

R04426.08

b/czarny b/żółty b/niebieski b/zielony b/czerwony
R04426.02 R04426.03 R04426.04 R04426.05 R04426.08

niebieski zielony czerwony
R04446.04 R04446.05 R04446.08

R04446.04

R04446.08

R04446.05

R04427.05

R04427.04

 
zielono-fioletowy niebiesko-żółty
R04427.05 R04427.04

R04426.. Długopis RuBiO
Plastikowy długopis z wygodną skuwką wykonaną z tworzywa  
i gumowym uchwytem. Wyposażony w niebieski wkład. 

wymiar 138 x 9 x 9 mm 

zdobienie tampondruk 40 x 5 mm

057
PLN

R04446.. Długopis cOnE
Plastikowy długopis z gumką  
wyposażony w niebieski wkład. 

wymiar 145 x 10 x 10 mm

zdobienie tampondruk 60 x 6 mm

061
PLN

R04427.. Długopis AZZuRE
Plastikowy długopis z wygodną skuwką  
wykonaną z tworzywa i gumowym uchwy-
tem. Wyposażony w niebieski wkład. 

wymiar 138 x 9 x 9 mm 

zdobienie tampondruk 40 x 5 mm

057
PLN

61



b/niebieski b/granatowy b/zielony b/czerwony b/pomarańczowy
R04440.04 R04440.42 R04440.05 R04440.08 R04440.15

R04440.42

R04440.04

R04440.05

R04440.08

R04440.15

niebieski granatowy zielony czerwony pomarańczowy
R04441.04 R04441.42 R04441.05 R04441.08 R04441.15

R04441.42

R04441.04

R04441.05

R04441.08

R04441.15

R73357.02

R73357.08
czarny czerwony
R73357.02 R73357.08

R04441.. Długopis SAiL
Plastikowy długopis z metalową  
skuwką, wyposażony w niebieski 
wkład. 

wymiar 140 x 12 x 12 mm 

zdobienie tampondruk 50 x 6 mm

109
PLN

R04440.. Długopis VELA
Plastikowy długopis z metalową  
skuwką, wyposażony w niebieski  
wkład. 

wymiar 138 x 10 x 10 mm 

zdobienie tampondruk 50 x 6 mm

109
PLN

R73357.. Długopis WAVE
Elegancki długopis plastikowy z gumką. 
Skuwka w kolorze srebrnym. Niebieski 
wkład. 

wymiar 137 x 14 x 14 mm

zdobienie tampondruk 50 x 6 mm

065
PLN

62



cz/srebrny cz/niebieski cz/zielony cz/czerwony cz/pomarańczowy
R73397.01 R73397.04 R73397.05 R73397.08 R73397.15

R73397.. Długopis MODERn
Plastikowy długopis o nowo-
czesnym kształcie. Wyposa-
żony w niebieski wkład. 

wymiar 140 x 11 x 11 mm

zdobienie tampondruk 55 x 6 mm

107
PLN

R73397.01

R73397.04

R73397.05

R73397.08

R73397.15

R73399.02

R73399.05

R73399.08

R73399.15

srebrno-czarny srebrno-zielony srebrno-czerwony srebrno-pomarańczowy
R73399.02 R73399.05 R73399.08 R73399.15

srebrno-niebieski srebrno-zielony srebrno-czerwony
R04435.04 R04435.05 R04435.08

R04435.04

R04435.05

R04435.08

R73399.. Długopis nOVEL
Plastikowy długopis o nowo-
czesnym kształcie. Wyposa-
żony w niebieski wkład. 

wymiar 140 x 11 x 11 mm

zdobienie tampondruk 55 x 6 mm

074
PLN

R04435.. Długopis RAGE
Znakomity promocyjny plastikowy  
długopis w metalizowanych 
kolorach. Niebieski wkład. 

wymiar 139 x 10 x 10 mm

zdobienie tampondruk 50 x 6 mm

072
PLN 63



R73395.04

R73395.05

R73395.08

R73395.11

R73395.15

R73396.01 R73396.03 R73396.04 R73396.05 R73396.08 R73396.15

niebieski zielony czerwony fioletowy pomarańczowy
R73395.04 R73395.05 R73395.08 R73395.11 R73395.15

cz/srebrny cz/żółty cz/niebieski cz/zielony cz/czerwony cz/pomarańczowy
R73396.01 R73396.03 R73396.04 R73396.05 R73396.08 R73396.15

R73395.. Długopis MALAGA
Plastikowy długopis o metalicznym  
połysku. Wyposażony w niebieski wkład. 

wymiar 140 x 11 x 11 mm

zdobienie tampondruk 23 x 6 mm lub 40 x 6 mm

097
PLN

R73396.. Długopis MARBELLA
Plastikowy długopis o metalicznym połysku.  
Wyposażony w niebieski wkład. 

wymiar 140 x 11 x 11 mm

zdobienie tampondruk 23 x 6 mm lub 40 x 6 mm

097
PLN

64



cz/srebrny cz/niebieski cz/zielony cz/czerwony
R73431.01 R73431.04 R73431.05 R73431.08

R73431.. Długopis AMAZE
Plastikowy długopis z czarnym korpusem oraz kontrastującą  
wstawką kolorystyczną pod klipem. Oryginalny i szeroki klip 
czyni model wręcz stworzonym do prezentacji logotypu.  
Wyposażony w niebieski wkład. 

wymiar 146 x 12 x 12 mm 

zdobienie
tampondruk 60 x 6 mm  
lub tampondruk XL 85 x 6 mm

R73432.04

R73432.05

R73432.08

R73432.15

R73431.01

R73431.04

R73431.05

R73431.08

R73430.04

R73430.05

R73430.08

b/niebieski b/zielony b/czerwony
R73430.04 R73430.05 R73430.08

niebieski zielony czerwony pomarańczowy
R73432.04 R73432.05 R73432.08 R73432.15

R73430.. Długopis ADVERT
Plastikowy długopis z białym korpusem oraz kontrastującą wstawką 
kolorystyczną pod klipem. Oryginalny i szeroki klip czyni model wręcz 
stworzonym do prezentacji logotypu. Wyposażony w niebieski wkład. 

wymiar 146 x 12 x 12 mm 

zdobienie tampondruk 60 x 6 mm lub tampondruk XL 85 x 6 mm 119
PLN

R73432.. Długopis DAZZLE
Plastikowy długopis w metalicznym kolorze z gustowną srebrną 
kolorystyczną wstawką pod klipem. Wyposażony w niebieski wkład. 

wymiar 146 x 12 x 12 mm 

zdobienie tampondruk 60 x 6 mm lub tampondruk XL 85 x 6 mm

125
PLN

125
PLN 65



R73353.04

R73353.05

R73353.08

R73353.15

R73349.02

R73349.05

R73349.04

R73349.08

R73349.21

R73349.15

niebieski zielony czerwony pomarańczowy
R73353.04 R73353.05 R73353.08 R73353.15

srebrno-czarny srebrno-niebieski srebrno-zielony srebrno-czerwony srebrno-pomarańczowy srebrno-szary
R73349.02 R73349.04 R73349.05 R73349.08 R73349.15 R73349.21

R73354.02 Długopis SAn SEBASTiAn
Plastikowy długopis z czarnym korpusem, błyszczącymi wykończeniami  
i metalowym klipem, o wygodnym uchwycie. Wyposażony w niebieski wkład. 

wymiar 140 x 13 x 13 mm

zdobienie tampondruk 55 x 6 mm

079
PLN

R73353.. Długopis SAn AnTOniO
Plastikowy długopis z kolorowym transparentnym  
korpusem, błyszczącymi wykończeniami i meta-
lowym klipem, o wygodnym uchwycie. Wyposażony 
w niebieski wkład. 

wymiar 140 x 13 x 13 mm

zdobienie tampondruk 55 x 6 mm 079
PLN

R73349.. Długopis SAn JOSE
Matowy plastikowy długopis  
z błyszczącymi wykończeniami 
i metalowym klipem o wygod-
nym uchwycie. Wyposażony  
w niebieski wkład. 

wymiar 140 x 13 x 13 mm

zdobienie tampondruk 55 x 6 mm

079
PLN 079

PLN 079
PLN 079

PLN 079
PLN 069

PLN
66



R73349.02

R73349.05

R73349.04

R73349.08

R73349.21

R73349.15

R73351.02

R73351.04

R73351.05

R73351.08

czarny niebieski zielony czerwony
R73351.02 R73351.04 R73351.05 R73351.08

R73348.02

R73348.01

R73348.05

R73348.04

R73348.08

srebrny czarny niebieski zielony czerwony
R73348.01 R73348.02 R73348.04 R73348.05 R73348.08

R73352.01

R73352.04

R73352.05

R73352.08

srebrny niebieski zielony czerwony
R73352.01 R73352.04 R73352.05 R73352.08

R73348.. Długopis hAVAnA
Plastikowy długopis z błyszczącymi  
wykończeniami i metalowym klipem.  
Wyposażony w niebieski wkład. 

wymiar 140 x 12 x 12 mm

zdobienie tampondruk 35 x 6 mm 075
PLN

R73351.. Długopis Sunny
Elegancki długopis plastikowy z metalową skuwką. Korpus  
w metalicznym kolorze. Wyposażony w niebieski wkład. 

wymiar 132 x 12 x 12 mm

zdobienie tampondruk 55 x 6 mm

079
PLN

R73352.. Długopis cOMFORT
Solidny długopis plastikowy z gumką  
i metalową skuwką. Niebieski wkład. 

wymiar 140 x 14 x 14 mm

zdobienie tampondruk 50 x 7 mm

079
PLN

67



R04433.04

b/niebieski b/zielony b/czerwony b/pomarańczowy
R04433.04 R04433.05 R04433.08 R04433.15

R04433.05

R04433.08

R04433.15

srebrny niebieski granatowy zielony czerwony
R04434.01 R04434.04 R04434.42 R04434.05 R04434.08

R04434.01

R04434.04

R04434.42

R04434.05

R04434.08

R04433.. Długopis JOy
Plastikowy długopis z metalową skuwką, 
wyposażony w niebieski wkład.

wymiar 137 x 11 x 11 mm

zdobienie tampondruk 50 x 6 mm

099
PLN

R04434.. Długopis AWESOME
Plastikowy długopis w metalizowanych  
kolorach z metalową skuwką.  
Wyposazony w niebieski wkład. 

wymiar 137 x 11 x 11 mm

zdobienie tampondruk 50 x 6 mm 099
PLN

68



R73371.02 R73371.03 R73371.04 R73371.08 R73371.11 R73371.28

czarny żółty niebieski zielony czerwony fioletowy jasnoniebieski pomarańczowy
R73371.02 R73371.03 R73371.04 R73371.05 R73371.08 R73371.11 R73371.28 R73371.15

R73371.05

R73371.. Długopis ciSnE
Plastikowy długopis o bardzo oryginalnym kształcie klipa. Wyposażony w niebieski wkład. 

wymiar 147 x 13 x 13 mm

zdobienie tampondruk 30 x 7 mm

115
PLN

R73372.02 Długopis cyGnE
Plastikowy długopis w kolorze czarnym, z kontrastującym 
bardzo oryginalnym klipem. Wyposażony w niebieski wkład. 

wymiar 147 x 13 x 13 mm

zdobienie tampondruk 30 x 7 mm

115
PLN

R73371.15

69



R73427.01

R73427.04

R73427.05

R73427.08

R73427.15

cz/srebrny cz/niebieski cz/zielony cz/czerwony cz/pomarańczowy
R73427.01 R73427.04 R73427.05 R73427.08 R73427.15

R73381.05

R73381.08

srebrno-zielony srebrno-czerwony
R73381.05 R73381.08

R73380.04

R73380.05

R73380.08

b/niebieski b/zielony b/czerwony
R73380.04 R73380.05 R73380.08

R73380.. Długopis ShORTy
Długopis plastikowy z metalową  
skuwką. Wyposażony w niebieski  
wkład. 

wymiar 140 x 12 x 12 mm 

zdobienie tampondruk 50 x 6 mm

095
PLN

R73427.. Długopis MOREnO
Plastikowy długopis z metalową 
skuwką i zdobieniami. Niebieski 
wkład. 

wymiar 140 x 10 x 10 mm 

zdobienie tampondruk 50 x 6 mm 115
PLN

R73382.02 Długopis cAMinO
Długopis plastikowy z metalową  
skuwką. Niebieski wkład. 

wymiar 140 x 11 x 11 mm

zdobienie tampondruk 50 x 6 mm

095
PLN

R73381.. Długopis SEnDERO
Długopis plastikowy z metalową skuwką.  
Wyposażony w niebieski wkład. 

wymiar 140 x 11 x 11 mm

zdobienie tampondruk 50 x 6 mm

079
PLN

70



srebrny czarny niebieski
R04438.01 R04438.02 R04438.04

R04438.02

R04438.01

R04438.04

R04438.05

R04438.08

R04438.41

zielony czerwony grafitowy
R04438.05 R04438.08 R04438.41

czarny niebieski czerwony
R73358.02 R73358.04 R73358.08

R73358.08

R73358.02

R73358.04

R73392.04

R73392.05

R73392.06

R73392.08

niebieski zielony biały czerwony
R73392.04 R73392.05 R73392.06 R73392.08

R73358.. Długopis brelok niFTy
Poręczny mały długopis-brelok. Wyposażony  
w metalową końcówkę. Wkład w kolorze niebieskim. 

wymiar 80 x 9 x 9 mm

zdobienie tampondruk 40 x 5 mm

059
PLN

R73392.. Długopis DuAL
Klasyczny plastikowy długopis.  
Wyposażony w niebieski wkład. 

wymiar 135 x 11 x 11 mm

zdobienie tampondruk 50 x 6 mm

099
PLN

R04438.. Długopis FAnTASy
Bardzo ładny plastikowy długopis z metalową 
skuwką. Wyposażony w niebieski wkład. 

wymiar 134 x 11 x 11 mm 

zdobienie tampondruk 50 x 6 mm

109
PLN
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R73344.04

R73344.05

R73344.08

R73344.15

srebrno-niebieski srebrno-zielony srebrno-czerwony srebrno-pomarańczowy
R73344.04 R73344.05 R73344.08 R73344.15

R73344.. Długopis ARGEnTEO
Wykonany z plastiku i aluminium 
elegancki długopis. Wyposażony  
w niebieski wkład. 

wymiar 145 x 12 x 12 mm

zdobienie tampondruk 50 x 6 mm 059
PLN

R73373.. Długopis TESORO
Elegancki długopis wykonany 
z aluminium i plastiku. Wy-
posażony w niebieski wkład. 

wymiar 140 x 11 x 11 mm

zdobienie tampondruk 55 x 6 mm

099
PLN
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R73373.01 R73373.02 R73373.04 R73373.05 R73373.08 R73373.41

srebrny czarny niebieski zielony czerwony grafitowy
R73373.01 R73373.02 R73373.04 R73373.05 R73373.08 R73373.41



srebrno-niebieski srebrno-zielony srebrno-czerwony srebrno-pomarańczowy
R73344.04 R73344.05 R73344.08 R73344.15

R73366.. Ołówek automtyczny LinDO
Ołówek aluminiowy z popularnej serii Lindo. Wkład o grubości 0,7 mm. 

wymiar 140 x 10 x 10 mm

zdobienie laser 55 x 6 mm

275
PLN

R73365.. Długopis LinDO
Długopis aluminiowy. Wyposażony w niebieski wkład.

wymiar 140 x 10 x 10 mm

zdobienie laser 55 x 6 mm
195

PLN

73

R73366.04

czarny niebieski
R73366.02 R73366.04

R73366.02

srebrny czarny żółty niebieski zielony ciemnozielony biały bordowy
R73365.01 R73365.02 R73365.03 R73365.04 R73365.05 R73365.51 R73365.06 R73365.82

czerwony jasnoczerwony fioletowy beżowy pomarańczowy jasnoniebieski różowy grafitowy
R73365.08 R73365.81 R73365.11 R73365.13 R73365.15 R73365.28 R73365.33 R73365.41

R73365.01 R73365.03 R73365.05 R73365.06 R73365.08 R73365.11 R73365.15 R73365.33

R73365.02 R73365.04 R73365.51 R73365.82 R73365.81 R73365.13 R73365.28 R73365.41



R73400.. Długopis AnDAnTE
Promocyjny aluminiowy długopis z gumką, metalową skuwką,  
przyciskiem i końcówką. Wyposażony w niebieski wkład. 

wymiar 137 x 10 x 10 mm

zdobienie laser 55 x 6 mm

137
PLN

R73406.. Długopis AnDAnTE SOLiD
Aluminiowy długopis z gumką. Metalowy 
przycisk, skuwka i końcówka.  
Wyposażony w niebieski wkład.

wymiar 137 x 10 x 10 mm

zdobienie laser 55 x 6 mm 137
PLN
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R73400.02 R73400.04 R73400.05 R73400.08 R73400.41R73400.06

czarny niebieski zielony biały czerwony
R73400.02 R73400.04 R73400.05 R73400.06 R73400.08

fioletowy pomarańczowy jasnoniebieski różowy grafitowy złoto-żółty
R73400.11 R73400.15 R73400.28 R73400.33 R73400.41 R73400.79

R73400.11 R73400.15 R73400.33R73400.28 R73400.79

niebieski zielony czerwony
R73406.04 R73406.05 R73406.08

pomarańczowy szary różowy
R73406.15 R73406.21 R73406.33

R73406.04

R73406.05

R73406.08

R73406.15

R73406.21

R73406.33



R73428.. Długopis RApiDO
Promocyjny aluminiowy długopis z gumką, metalową skuwką, 
przyciskiem i końcówką. Wyposażony w niebieski wkład. 

wymiar 137 x 10 x 10 mm

zdobienie tampondruk 55 x 6 mm

137
PLN

R04437.. Długopis pRESTO
Aluminiowy długopis z gumką, metalową skuwką  
i końcówką. Wyposażony w niebieski wkład. 

wymiar 137 x 10 x 10 mm

zdobienie laser 50 x 6 mm

130
PLN
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czarny niebieski zielony czerwony grafitowy
R04437.02 R04437.04 R04437.05 R04437.08 R04437.41

R04437.02 R04437.04 R04437.05 R04437.08 R04437.41

b/różowy
R73428.33

b/niebieski b/zielony
R73428.28 R73428.55

R73428.28 R73428.55R73428.33



R04428.02

R04428.04

R04428.05

R04428.08

R04428.41

czarny niebieski zielony czerwony grafitowy
R04428.02 R04428.04 R04428.05 R04428.08 R04428.41

R73377.01 R73377.02 R73377.04 R73377.05 R73377.06

srebrny czarny niebieski zielony biały
R73377.01 R73377.02 R73377.04 R73377.05 R73377.06

R04428..  Długopis BELLO
Wykonany z aluminium elegancki  
długopis z metalową skuwką.  
Wyposażony w niebieski wkład. 

wymiar 137 x 11 x 11 mm

zdobienie laser 40 x 6 mm 335
PLN

545
PLN 545

PLN 545
PLN 545

PLN 795
PLN

295
PLN

R73377.. Długopis GuApO
Długopis z chromowanymi wykończeniami, 
Wykonany z aluminium. Wyposażony  
w niebieski wkład. 

wymiar 135 x 12 x 12 mm

zdobienie laser 40 x 6 mm

R73378.. Długopis ALLuRE
Długopis ze srebrnymi chromowanymi  
wykończeniami. Wykonany z aluminium,  
pokryty półprzezroczystym lakierem.  
Wyposażony w niebieski wkład. 

wymiar 138 x 11 x 11 mm

zdobienie laser 40 x 6 mm

76

R73378.02

R73378.04

czarny niebieski
R73378.02 R73378.04



R04430.01

R04430.02

srebrny czarny
R04430.01 R04430.02

R04442..  Długopis MAGniFicO
Klasyczny aluminiowy długopis z metalową  
skuwką. Wyposażony w niebieski wkład. 

wymiar 139 x 13 x 13 mm

zdobienie laser 40 x 6 mm

395
PLN

R73368.. Długopis EXciTE
Zgrabny aluminiowy długopis ze srebrnymi 
chromowanymi wykończeniami. Wyposażony  
w niebieski wkład. 

wymiar 138 x 11 x 11 mm

zdobienie laser 40 x 6 mm

445
PLN

R73374.. Długopis hERMOSO
Długopis pokryty błyszczącym lakierem.  
Srebrne, chromowane wykończenia.  
Wykonany z aluminium. Wyposażony  
w niebieski wkład. 

wymiar 135 x 11 x 11 mm

zdobienie laser 40 x 6 mm

245
PLN

R04430..  Długopis MOhAVE
Doskonały promocyjny długopis wykonany  
z aluminium. Wyposażony w niebieski wkład. 

wymiar 131 x 11 x 11 mm

zdobienie laser 30 x 6 mm

285
PLN
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R73368.41

R73368.02

czarny grafitowy
R73368.02 R73368.41

R73374.04

R73374.02

srebrno-czarny srebrno-niebieski
R73374.02 R73374.04

srebrny czarny niebieski brązowy
R04442.01 R04442.02 R04442.04 R04442.10

R04442.02

R04442.04

R04442.01

R04442.10



R73369.01

R73369.02

R73369.08

srebrny czarny czerwony
R73369.01 R73369.02 R73369.08

R73367.01

R73367.02

R73367.04

R73367.05

R73367.08

R73367.06

srebrny czarny niebieski zielony biały czerwony
R73367.01 R73367.02 R73367.04 R73367.05 R73367.06 R73367.08

R73367.. Długopis BOniTO
Aluminiowy długopis  
z metalową skuwką.  
Niebieski wkład. 

wymiar 140 x 9 x 9 mm

zdobienie laser 55 x 5 mm

185
PLN

R73369.04.A  Długopis EncAnTO
Aluminiowy długopis z chromowanymi wykończeniami - 
na korpusie cztery pierścienie. Wyposażony w niebieski wkład. 

wymiar 137 x 11 x 11 mm

zdobienie laser 40 x 6 mm

285
PLN

R73369.. Długopis EncAnTO
Aluminiowy długopis, chromowane wykończenia.  
Wyposażony w niebieski wkład. 

wymiar 137 x 11 x 11 mm

zdobienie laser 40 x 6 mm

285
PLN

78



R03711 Długopis ROcKET
Długopis w srebrnym kolorze wykonany  
z metalu. Wkład w kolorze niebieskim. 

wymiar 130 x 8 x 8 mm

zdobienie laser 50 x 5 mm

395
PLN

R04211 Długopis LiMA
Elegancki metalowy długopis ze stali nierdzewnej 
z chromowanymi błyszczącymi wykończeniami. 
Wyposażony w niebieski wkład.

wymiar 135 x 12 x 12 mm

zdobienie laser 35 x 6 mm

1490
PLN

R04221 Długopis BOGOTA
Gustowny metalowy długopis ze stali nierdzewnej 
z chromowanymi błyszczącymi wykończeniami. 
Wyposażony w niebieski wkład.

wymiar 135 x 12 x 12 mm

zdobienie laser 35 x 6 mm

1490
PLN

R04291 Długopis BRASiLiA
Czarny metalowy długopis z chromowanymi 
błyszczącymi wykończeniami. Wyposażony 
w niebieski wkład.

wymiar 137 x 12 x 12 mm

zdobienie laser 35 x 6 mm

1790
PLN

R04233 pióro kulkowe MOnTEViDEO
Atrakcyjne metalowe pióro kulkowe ze stali nierdzewnej  
z chromowanymi błyszczącymi wykończeniami.  
Wyposażone w niebieski wkład. 

wymiar 135 x 12 x 12 mm

zdobienie laser 35 x 6 mm 1290
PLN

R04231 Długopis MOnTEViDEO
Atrakcyjny metalowy długopis ze stali nierdzewnej z chromowanymi 
błyszczącymi wykończeniami. Wyposażony w niebieski wkład. 

wymiar 135 x 12 x 12 mm

zdobienie laser 35 x 6 mm

1390
PLN

R04233 pióro kulkowe

R04231 długopis

79



R00510.08 Długopis LiBRA
Elegancki metalowy długopis o matowej powierzchni. Stylowe połączenie 
koloru czarnego z czerwonym. Wkład w kolorze niebieskim. 

wymiar 130 x 13 x 13 mm 

zdobienie laser 55 x 6 mm

R04171 Długopis pRiMAVERA
Zgrabny czarny metalowy długopis ze stali nierdzewnej ze srebrnymi 
wykończeniami. Wkład w kolorze niebieskim.

wymiar 135 x 10 x 10 mm

zdobienie laser 40 x 6 mm 790
PLN

R04401 Długopis MARVEL
Metalowy czarno-srebrny długopis. Wyposażony w niebieski wkład. 

wymiar 138 x 11 x 11 mm

zdobienie laser 25 x 5 mm
990

PLN

R00442.02 Długopis FERRO
Wykonany ze stali nierdzewnej długopis pokryty błyszczącym lakierem.  
Srebrne chromowane wykończenia. Wyposażony w niebieski wkład. 

wymiar 130 x 11 x 11 mm

zdobienie laser 35 x 6 mm

750
PLN

990
PLN

80



R04031 Długopis pORTO
Metalowy błyszczący długopis ze stali nierdzewnej 
z chromowanymi wykończeniami. Wyposażony  
w niebieski wkład. 

wymiar 134 x 7 x 7 mm

zdobienie laser 40 x 4 mm 315
PLN

R04041 Długopis LiSBOA
Metalowy błyszczący długopis ze stali nierdzewnej 
ze srebrnymi wykończeniami. Wyposażony  
w niebieski wkład. 

wymiar 134 x 7 x 7 mm

zdobienie tampondruk 40 x 4 mm

275
PLN

R73441.. Długopis cuRiO
Metalowy długopis z chromowanymi wykoń-
czeniami i klipem o niezwykle oryginalnym 
kształcie. Wyposażony w niebieski wkład. 

wymiar 134 x 7 x 7 mm

zdobienie laser 30 x 5 mm

350
PLN
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R73440.02

R73440.06

R73440.41

czarny biały grafitowy
R73441.02 R73441.06 R73441.41

R73441.02

R73441.06

R73441.41

R73440.. Długopis LEGAcy
Elegancki metalowy długopis  
z chromowanymi wykończeniami. 
Wyposażony w niebieski wkład. 

wymiar 134 x 7 x 7 mm

zdobienie laser 35 x 5 mm

270
PLN

czarny biały grafitowy
R73440.02 R73440.06 R73440.41



R03313 pióro kulkowe MiLORD
Eleganckie błyszczące metalowe  
pióro kulkowe w kolorze srebrnym.  
Czarne wykończenia. Wyposażone  
w niebieski wkład. 

wymiar 135 x 12 x 12 mm

zdobienie laser 40 x 7 mm

1990
PLN

R03333 pióro kulkowe MiLORD
Eleganckie błyszczące metalowe  
pióro kulkowe w kolorze czarnym.  
Wyposażone w czarny wkład. 

wymiar 135 x 12 x 12 mm

zdobienie laser 40 x 7 mm

1490
PLN

R03323 pióro kulkowe MiLORD
Eleganckie błyszczące metalowe  
pióro kulkowe w kolorze czarnym, 
ze srebrnymi wykończeniami.  
Wyposażone w niebieski wkład. 

wymiar 135 x 12 x 12 mm

zdobienie tampondruk 40 x 7 mm

1490
PLN
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R01671 długopis

R01673 pióro kulkowe

R01671 Długopis pERFEcTO
Metalowy srebrny długopis ze stali nierdzewnej z chromo-
wanymi wykończeniami. Wyposażony w niebieski wkład. 

wymiar 135 x 10 x 10 mm

zdobienie laser 40 x 6 mm

R01673 pióro kulkowe pERFEcTO 
Metalowe srebrne pióro kulkowe ze stali nierdzewnej z chromowa-
nymi wykończeniami i czarną końcówką. Wkład w kolorze czarnym. 

wymiar 135 x 10 x 10 mm

zdobienie laser 40 x 6 mm

1245
PLN 1090

PLN



R03313 pióro kulkowe MiLORD
Eleganckie błyszczące metalowe  
pióro kulkowe w kolorze srebrnym.  
Czarne wykończenia. Wyposażone  
w niebieski wkład. 

wymiar 135 x 12 x 12 mm

zdobienie laser 40 x 7 mm

R01084 Długopis w etui ORnATE
Elegancki metalowy długopis w kartonowym etui.

wymiar etui 180 x 43 x 22 mm, długopis 135 x 12 x 12 mm

zdobienie
etui: tampondruk 50 x 20 mm lub XL 85 x 30 mm,  
długopis: laser 40 x 7 mm

2870
PLN

R01089 Zestaw pRODiGAL
Zestaw składający się z pióra wiecznego i pióra 
kulkowego Milord w etui.

wymiar etui 175 x 62 x 29 mm, pióra 135 x 12 x 12 mm 

zdobienie
etui: tampondruk 50 x 20 mm lub XL 85 x 30 mm, 
pióra: tampondruk 40 x 7 mm

5770
PLN

R01085 Długopis w etui LuSh
Elegancki metalowy długopis w kartonowym etui.

wymiar etui 180 x 43 x 22 mm, długopis 135 x 12 x 12 mm

zdobienie
etui: tampondruk 50 x 20 mm lub XL 85 x 30 mm,  
długopis: laser 40 x 7 mm

2870
PLN
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pióro wieczne

pióro kulkowe



długopis

pióro kulkowe

R01090 Zestaw LAViSh
Zestaw składający się z pióra wiecznego i pióra 
kulkowego Milord w etui.

wymiar etui 197 x 68 x 31 mm, pióra 135 x 12 x 12 mm 

zdobienie  etui: laser 80 x 12 mm, pióra: laser 40 x 7 mm

5770
PLN

R01087 Zestaw OpuLEnT
Zestaw składający się z pióra wiecznego i długopisu 
Milord w etui.

wymiar etui 175 x 62 x 29 mm, długopis i pióro 135 x 12 x 12 mm 

zdobienie
etui: tampondruk 50 x 20 mm lub XL 85 x 40 mm, 
długopis i pióro: laser 40 x 7 mm

5770
PLN

R01098 Zestaw cLASSic
Zestaw składający się metalowego długopisu i pióra 
kulkowego Classic w grafitowym etui wykonanym  
z plastiku i papieru ozdobnego. Pakowany w białe  
nasuwane kartonowe pudełko. 

wymiar etui 185 x 65 x 30 mm, długopis i pióro 138 x 12 x 12 mm

zdobienie
etui: tampondruk 60 x 20 mm lub XL 100 x 30 mm 
długopis i pióro: laser 47 x 5 mm

3590
PLN
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pióro wieczne

pióro kulkowe

pióro wieczne

długopis



R01203 Zestaw MiRAcLE
Bardzo elegancki zestaw składający się z metalowego  
długopisu i pióra kulkowego. Pakowany w etui.  
Wyposażone w niebieskie wkłady.

wymiar etui 178 x 55 x 31 mm, długopis i pióro 140 x 12 x 12 mm 

zdobienie
etui: tampondruk 60 x 30 mm lub XL 100 x 13 mm
długopis i pióro: laser 30 x 6 mm

5790
PLN

R01201 Zestaw SAnDGLASS
Zestaw składający się z metalowego długopisu i pióra  
kulkowego zapakowany w eleganckie etui. Oryginalny  
kształt klepsydry i połyskująca powierzchnia czynią  
z tego kompletu doskonały upominek reklamowy.

wymiar etui 180 x 65 x 39 mm, długopis i pióro 137 x 11 x 11 mm

zdobienie etui: laser 30 x 30 mm, długopis i pióro: laser 35 x 6 mm

5390
PLN

R01092 Zestaw MOnTEViDEO
Zestaw składający się z długopisu i pióra kulkowego 
Montevideo w etui wykonanym z kartonu i papieru 
ozdobnego. Pakowany w białe nasuwane pudełko. 

wymiar
etui 175 x 65 x 30 mm 
długopis i pióro 135 x 12 x 12 mm

zdobienie
etui: tampondruk 55 x 15 mm lub XL 115 x 15 mm  
długopis i pióro: laser 35 x 6 mm

3990
PLN
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długopis

pióro kulkowe

długopis

pióro kulkowe

długopis

pióro kulkowe



długopis

pióro kulkowe

długopis

pióro kulkowe

długopis

pióro kulkowe

R01202 Zestaw STyLE
Zestaw składający się z klasycznego metalowego  
długopisu i pióra kulkowego. Pakowany w etui. 

wymiar
etui 180 x 55 x 36 mm,  
długopis i pióro 140 x 10 x 10 mm 

zdobienie
etui: tampondruk 50 x 35 mm lub XL 100 x 30 mm 
długopis i pióro: laser 45 x 6 mm

5390
PLN

R01200 Zestaw hOuRGLASS
Zestaw składający się z metalowego długopisu i pióra 
kulkowego zapakowany w eleganckie etui. Oryginalny 
kształt klepsydry i połyskująca powierzchnia czynią  
z tego kompletu doskonały upominek reklamowy. 

wymiar etui 175 x 62 x 29 mm, długopis i pióro 137 x 11 x 11 mm

zdobienie
etui: tampondruk 50 x 30 mm lub tampondruk XL 
100 x 30 mm; długopis i pióro: laser 35 x 6 mm

4590
PLN

R01093 Zestaw BOGOTA
Zestaw składający się z pióra kulkowego  
i długopisu Bogota w wyściełanym 
czarnym etui z papieru ozdobnego. 

wymiar
etui 180 x 62 x 27 mm 
długopis i pióro 135 x 12 x 12 mm

zdobienie
etui: tampondruk 40 x 8 mm,  
długopis i pióro: laser 35 x 6 mm

3890
PLN

86



R01094 Zestaw MOREnO
Zestaw składający się z dwóch długopisów Moreno w eleganckim etui 
wykonanym z aluminium i plastiku. Pakowany w kartonowe pudełko. 

wymiar etui 153 x 43 x 30 mm, długopisy 140 x 10 x 10 mm

zdobienie
etui: laser 40 x 25 mm,  
długopisy: tampondruk 50 x 6 mm

740
PLN

R01095 Zestaw QuiTO
Zestaw składający się z długopisu i pióra  
kulkowego Quito w wyściełanym czarnym  
etui wykonanym z ozdobnego papieru. 
Pakowany w białe nasuwane kartonowe 
pudełko. 

wymiar
etui 180 x 62 x 27 mm
długopis i pióro 140 x 13 x 13 mm

zdobienie
etui: tampondruk 40 x 8 mm,  
długopis i pióro: laser 35 x 6 mm

3790
PLN

R01091 Zestaw LiMA
Zestaw składający się z długopisu oraz pióra kulkowego 
Lima w czarnym etui z miękkiej skóry ekologicznej. 

wymiar etui 170 x 60 x 24 mm, długopis i pióro 135 x 12 x 12 mm

zdobienie
etui: tampondruk 30 x 30 mm,  
długopis i pióro: laser 35 x 6 mm

3990
PLN

R01093 Zestaw BOGOTA
Zestaw składający się z pióra kulkowego  
i długopisu Bogota w wyściełanym 
czarnym etui z papieru ozdobnego. 

wymiar
etui 180 x 62 x 27 mm 
długopis i pióro 135 x 12 x 12 mm

zdobienie
etui: tampondruk 40 x 8 mm,  
długopis i pióro: laser 35 x 6 mm

87

długopis

pióro kulkowe

długopis

pióro kulkowe



R01019 Etui na zestaw piśmienniczy
Wykonane z papieru ozdobnego brązowe etui na 1 lub 2 artykuły 
piśmiennicze. Pakowane w białą, kartonową, nasuwaną obwolutę. 

wymiar 182 x 67 x 33 mm

zdobienie laser 50 x 14 mm

445
PLN

R01030 Kartonowe pudełko na długopis
Czarne kartonowe pudełko na jeden długopis.  
Wyposażone w nasuwaną pokrywkę. 

wymiar 180 x 43 x 22 mm

zdobienie
tampondruk 50 x 20 mm  
lub tampondruk XL 115 x 20 mm

315
PLN

Długopis 

nie jest dołączo
ny

Długopis 

nie jest dołączo
ny

Długopis 

nie jest dołączo
ny

R01008 Etui na zestaw piśmienniczy
Wykonane z papieru ozdobnego wyściełane czarne  
etui na 1 lub 2 artykuły piśmiennicze. Pakowane w białą 
nasuwaną kartonową obwolutę.

wymiar 180 x 62 x 27 mm

zdobienie tampondruk 40 x 8 mm

490
PLN

88



Długopis 

nie jest dołączo
ny

Długopis 

nie jest dołączo
ny

R01024 Etui na zestaw piśmienniczy
Wykonane z plastiku i papieru ozdobnego grafitowe etui na 2 artykuły 
piśmiennicze. Pakowane w białą kartonową nasuwaną obwolutę. 

wymiar 185 x 75 x 30 mm 

zdobienie tampondruk 40 x 40 mm lub tampondruk XL 100 x 30 mm

890
PLN

R01033 Etui na zestaw piśmienniczy
Etui na dwuelementowy zestaw piśmienniczy wykonane  
z plastiku, papieru ozdobnego i satyny. 

wymiar 175 x 62 x 29 mm
zdobienie tampondruk 40 x 40 mm lub tampondruk XL 100 x 30 mm

995
PLN

R01023 Etui na zestaw piśmienniczy
Wykonane z plastiku i papieru ozdobnego grafitowe etui na 1 lub 2 artykuły 
piśmiennicze. Pakowane w białą kartonową nasuwaną obwolutę.  

wymiar 185 x 65 x 30 mm 

zdobienie tampondruk 40 x 40 mm lub tampondruk XL 100 x 30 mm

890
PLN

Długopisy 

nie są dołączo
ne

Długopisy 

nie są dołączo
ne

R01035 Etui na zestaw piśmienniczy
Wykonane ze skóry ekologicznej i plastiku etui na 1 lub 2 arty-
kuły piśmiennicze. Pakowane w białą nasuwaną obwolutę. 

wymiar 180 x 55 x 36 mm 

zdobienie tampondruk 45 x 35 mm lub tampondruk XL 100 x 30 mm

1490
PLN
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Długopisy 

nie są dołączo
ne

Długopisy 

nie są dołączo
ne

R01031 Etui na zestaw piśmienniczy
Etui na dwuelementowy zestaw piśmienniczy wykonane 
z eleganckiej ekoskóry. 

wymiar 155 x 49 x 22 mm

zdobienie laser 30 x 30 mm

895
PLN

R01032 Etui na zestaw piśmienniczy
Wykonane z eleganckiej ekoskóry etui na 3-elementowy  
zestaw piśmienniczy. Wykończone białym stębnowaniem. 

wymiar 150 x 62 x 22 mm

zdobienie laser 30 x 30 mm

995
PLN

R01003 Etui na zestaw piśmienniczy
Wykonane z metalu etui na 2 artykuły piśmiennicze. Dolna część 
pudełka wypełniona pianką EVA z uchwytami na długopisy  
o średnicy 12 mm. Pakowane w białą nasuwaną obwolutę. 

wymiar 175 x 58 x 21 mm 

zdobienie laser 40 x 25 mm

490
PLN

Długopis 

nie jest dołączo
ny

R01022 Etui na długopis
Czarne pojedyncze welurowe etui  
na długopis lub pióro. 

wymiar 160 x 30 x 1 mm

zdobienie sitodruk 60 x 15 mm

050
PLN

R01026 Etui na zestaw piśmienniczy
Wykonane z miękkiej skóry ekologicznej etui  
na dwuelementowy zestaw piśmienniczy. Może 
służyć z powodzeniem jako wygodny piórnik.

wymiar 170 x 60 x 24 mm

zdobienie tampondruk 30 x 30 mm

885
PLN

Długopisy 

nie są dołączo
ne

Długopisy 

nie są dołączo
ne

90



R17688.05

R17688.21

szaro-zielony szary
R17688.05 R17688.21

Długopis 

nie jest dołączo
ny

R01022 Etui na długopis
Czarne pojedyncze welurowe etui  
na długopis lub pióro. 

wymiar 160 x 30 x 1 mm

zdobienie sitodruk 60 x 15 mm

R17688.04.A Etui na długopis
Wykonane z filcu 2 mm pojedyncze 
etui na długopis, pióro lub ołówek. 

wymiar 180 x 40 x 4 mm

zdobienie sitodruk 120 x 20 mm

080
PLN

R17688.. Etui na długopis
Wykonane z grubego filcu  
etui na długopis. 

wymiar 180 x 40 x 5 mm 

zdobienie sitodruk 120 x 20 mm

095
PLN

R01038.02 Etui na zestaw piśmienniczy
Wykonane z ekoskóry etui na 1 lub 2 artykuły piśmiennicze.

wymiar 158 x 50 x 11 mm 

zdobienie laser 40 x 25 mm

R01039.21 Etui na zestaw piśmienniczy TWinS
Etui na 2 artykuły piśmiennicze. Zamykane na zamek.  
Wyposażone w metalowa blaszkę umożliwiającą  
efektowną prezentacje logotypu.

wymiar 170 x 65 x 20 mm 

zdobienie laser 30 x 10 mm

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Długopisy 

nie są dołączo
ne

Długopisy 

nie są dołączo
ne

1590
PLN

1590
PLN

91
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R73667.13 Notes Eco z długopisem
Mini notatnik w okładce z papieru o gramaturze  
500 g/m2. 100 białych gładkich kartek (80 g/m2), 
5x 25 szt. karteczek samoprzylepnych (80 g/m2)  
oraz kartonowy mini-długopis z plastikowymi  
elementami. 

wymiar 80 x 110 x 10 mm

zdobienie tampondruk 60 x 20 mm lub XL 80 x 20 mm

475
PLN

R73662.13 Stojący notatnik z memo i długopisem Eco
30-kartkowy kołonotatnik w kartonowej okładce o grubości  
2 mm. Można go ustawić w pozycji pionowej. Gramatura 
papieru 80 g/m2. Zawiera 25 szt. żółtych karteczek samo- 
przylepnych (80 g/m2), długopis oraz foliowe zakładki 
indeksujące 5 x 25 szt. 

wymiar 107 x 145 x 16 mm

zdobienie tampondruk 50 x 40 mm lub tampondruk XL 60 x 50 mm

945
PLN

R73661.02 Notes z zestawem memo Eco
Zamykany elastyczną taśmą 70-kartkowy notes w linie w okładce  
kartonowej o grubości 2 mm. Gramatura papieru 80 g/m2.  
Zawiera foliowe zakładki indeksujące 5 x 25 szt, żółte karteczki  
samoprzylepne 80 g/m2 2x 25 szt, a także długopis z kartonu  
z plastikową skuwką, przyciskiem i końcówką. 

wymiar 140 x 180 x 17 mm

zdobienie
tampondruk 60 x 20 mm  
lub tampondruk XL 80 x 50 mm

1190
PLN
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R73809 Notes oWL z długopisem

Notes „Eco friends” w formacie A6 z długopisem.  
50 kartkowy notes wykonany z surowców wtórnych  
(gramatura 78 g/m²), 6 kompletów po 25 karteczek  
samoprzylepnych. 

wymiar 110 x 148 x 10 mm

zdobienie tampondruk 55 x 20 mm 625
PLN

R73797 Notes TREE z długopisem

Notes „Eco friends” w formacie A6 z długopisem.  
50 kartkowy notes wykonany z surowców wtórnych  
(gramatura 78 g/m²), 6 kompletów po 25 karteczek  
samoprzylepnych. 

wymiar 110 x 148 x 10 mm

zdobienie tampondruk 55 x 20 mm 625
PLN

R73822 Notes FUNNY coW
Notes dla dzieci, na spiralce, z rysunkiem  
krówki na okładce. Okładka o grubości 
2 mm wykonana z surowców wtórnych. 
50 kartek w linie, gramatura 58 g/m². 

wymiar 95 x 104 x 9 mm

zdobienie
tampondruk 55 x 20 mm – na trawce;  
30 x 30 mm w prawym górnym rogu

245
PLN

R73823 Notes FARFALLA
Notes dla dzieci, na spiralce, ozdobiony  
na okładce motylkiem. Okładka o grubości 
2 mm wykonana z surowców wtórnych.  
50 kartek w linie, gramatura 58 g/m². 

wymiar 95 x 104 x 9 mm

zdobienie tampondruk 55 x 10 mm

245
PLN
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R64238.79 Zestaw PoRTo - notes z długopisem

Zestaw składający się z notesu w lnianej, drukowanej 
okładce (90 kartek w kratkę, 80 g/m2) oraz długopisu  
bambusowego z plastikową skuwką, przyciskiem  
i końcówką. Pakowany w kartonowe pudełko. 

wymiar
pudełko 195 x 210 x 21 mm, notes 134 x 190 x 16 mm,  
długopis 142 x 11 x 11 mm

zdobienie
sitodruk 50 x 20 mm, długopis: tampondruk 60 x 6 mm  
lub tampondruk XL 80 x 6 mm

1990
PLN

R73737 Notes z długopisem MURcIA
Notatnik A5 z długopisem z kartonu z recyklingu. 100 kartek  
w kratkę 70 g/m². Z bawełnianym grzbietem i szeroką tasiemką. 

wymiar 143 x 210 x 16 mm, długopis 139 x 10 x 10 mm

zdobienie sitodruk 90 x 180 mm lub tampondruk XL 85 x 50 mm

1450
PLN
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R64223 Notatnik A6 MoNTIEL
Notatnik A6 oprawiony w okładkę  
z korka. 80 kartek w kratkę 70 g/m². 
Zamykany elastyczną taśmą. 
Papier kremowy chamois. 

wymiar 100 x 145 x 15 mm

zdobienie
tampondruk 60 x 20 mm  
lub tampondruk XL 70 x 50 mm

890
PLN

R64222 Notes SALAMANcA
Notatnik 100 kartkowy. Gramatura papieru notesu 70 g/m²,  
biały papier w kratkę. Gramatura okładki kartonowej 1200 g/m².

wymiar 145 x 210 x 13 mm

zdobienie
tampondruk 60 x 20 mm  
lub tampondru XL 85 x 50 mm

R64224 Notatnik A5 RoBLEDo
Notatnik A5 oprawiony w okładkę z korka. 80 kartek w kratkę 70 g/m². 
Zamykany elastyczną taśmą. Papier kremowy chamois. 

wymiar 145 x 210 x 14 mm

zdobienie
tampondruk 60 x 20 mm 
lub tampondruk XL 85 x 50 mm 1690

PLN

998
PLN
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R64221 Notes BILBAo
Notatnik 80 kartkowy w kratkę. Oprawiony w okładkę  
wykonaną z lnu i ekoskóry. Papier kremowy chamois. 
Gramatura 70 g/m², 

wymiar 105 x 180 x 13 mm

zdobienie sitodruk 70 x 40 mm 998
PLN

R73738 Notes z długopisem VIGo
Notes w lnianej oprawie, z długopisem, 
oryginalnie otwierany do góry. Posiada 
przegrody na wizytówki, 50 kartek  
70 g/m² formatu 80 x 135 mm.  
Długopis z kartonu z recyklingu. 

wymiar
90 x 160 x 18 mm,  
długopis: 139 x 10 x 10 mm

zdobienie sitodruk 65 x 50 mm

898
PLN
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R73750 Notes ALMERIA
Notes oprawiony w len. Zamykany elastyczną taśmą. 
80 kartek w kratkę 70 g/m². Z uchwytem na długopis.

wymiar 140 x 210 x 15 mm

zdobienie sitodruk 100 x 170 mm

1450
PLN

R73749 Notes SAN FERNANDo
Notes oprawiony w len. Zamykany elastyczną taśmą.  
80 kartek w kratkę 70 g/m². Z uchwytem na długopis. 

wymiar 100 x 147 x 7 mm

zdobienie sitodruk 75 x 120 mm

850
PLN

R73748 Notes PAMPELUNA
Notes oprawiony w len. Zamykany elastyczną taśmą.  
80 kartek w kratkę 70 g/m². Z uchwytem na długopis. 

wymiar 100 x 147 x 7 mm

zdobienie sitodruk 75 x 120 mm

850
PLN
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R73808.03 R73808.04

R73808.05

R73808.08

cz/żółty cz/niebieski cz/zielony cz/czerwony
R73808.03 R73808.04 R73808.05 R73808.08

R73808.. Notatnik z długopisem ESTEPoNA
Notatnik w czarnej kartonowej oprawie z kontrastującym  
kolorystycznie uzupełnieniem. 70 kartek 70 g/m² w kratkę. 
5 kolorów małych karteczek samoprzylepnych po 15 szt.  
75 g/m². 25 dużych karteczek samoprzylepnych 75 g/
m². Długopis z kartonu wykonanego z recyklingu. 

wymiar 145 x 180 x 13 mm

zdobienie tampondruk 50 x 40 mm lub XL 70 x 50 mm

990
PLN

R73807 Notes z długopisem FRAGA
Notes spiralny z długopisem wykonany z papieru oraz kartonu. Notes 
zawiera 70 kartek o gramaturze 70 g/m² oraz 5 kompletów karteczek 
samoprzylepnych (w każdym 25 szt. karteczek o gramaturze 73 g/m²).  
Kartonowo-plastikowy długopis wyposażony jest w niebieski wkład. 

wymiar 112 x 138 x 11 mm

zdobienie tampondruk 40 x 25 mm

645
PLN

1090
PLN 1090

PLN 1090
PLN
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R73796.04

beżowo-niebieski beżowo-zielony beżowo-czerwony
R73796.04 R73796.05 R73796.08

R73795.02

R73795.04

R73795.05

R73795.08

beżowo-czarny beżowo-niebieski beżowo-zielony beżowo-czerwony
R73795.02 R73795.04 R73795.05 R73795.08

R73796.05

R73796.08

R73795.. Notes eco z długopisem

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

wymiar 100 x 150 x 10 mm lub XL 80 x 50 mm

zdobienie tampondruk 40 x 40 mm

420
PLN

R73796.. Notes eco z długopisem

Notatnik z długopisem. 70 kartek  
formatu B6 w linie z papieru  
z surowców wtórnych, części 
plastikowe są biodegradowalne. 

wymiar 150 x 175 x 10 mm

zdobienie
tampondruk 40 x 40 mm  
lub XL 75 x 50 mm

745
PLN
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granatowy zielony
R64226.42 R64226.05

R64226.. Notatnik z długopisem GRANADA
Oprawiony w gładką ekoskórę notatnik ze spiralą, zamykany  
elastyczną taśmą. 70 kartek w linie, papier kremowy chamois  
70 g/m². Wyposażony w długopis z recyklingu oraz papiero-
wą kieszeń na III stronie okładki. 

wymiar 160 x 210 x 15 mm 

zdobienie tampondruk 60 x 20 mm lub tampondruk XL 85 x 50 mm

R64226.42

1590
PLN

R08612 Notes z filcu Eco-SENSE

Oprawiony w filc 80-kartkowy notatnik  
o gramaturze 70 g/m². Wyposażony  
w długopis wykonany z kartonu  
z recyklingu. 

wymiar 150 x 180 x 14 mm

zdobienie sitodruk 80 x 140 mm

945
PLN

R64226.05
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niebieski czerwony szary
R64235.04 R64235.08 R64235.21

R64235.. Notes URBETo
Notatnik z 96 kartkami w kratkę. Okładka notesu wykonana z tworzywa 
sztucznego z wytłoczonym motywem kamieniczek. Gramatura papieru 70 g.

wymiar 140 x 210 x 10 mm

zdobienie laser 30 x 30 mm

R64235.04

R64235.21

R64235.08

R64229 Notes oVIEDo
Stylowy notatnik 96 kartkowy w linie. Gramatura papieru 70 g. Brzeg notesu 
w kolorze złotym. Okładka papierowa laminowana, matowa 128 g/m². 

wymiar 145 x 210 x 18 mm

zdobienie
tampondruk 60 x 20 mm 
lub tampondruk XL 85 x 50 mm 1290

PLN

1490
PLN
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żółty czerwony szary granatowy
R64218.03 R64218.08 R64218.21 R64218.42

R64218.. Notatnik Sheen
Notes z okładką wykonaną z błyszczącego tworzywa sztucznego. Między 
tekturą a przednią okładką umieszczona gąbka introligatorska. 80 kartek  
w kratkę o gramaturze 70 g/m2. Papier kremowy chamois.

wymiar 130 x 210 x 14 mm

zdobienie tampondruk 60 x 20 mm lub XL 85 x 50 mm lub tłoczenie 50 x 20 mm

1290
PLN

R64218.03

R64218.42

R64218.08
R64218.21

R64217.. Notatnik LUSTER
Notes z okładką wykonaną z błyszczącego tworzywa 
sztucznego. Między tekturą a przednią okładką umiesz-
czona jest gąbka introligatorska. 80 kartek w kratkę  
o gramaturze 70 g/m2. Papier kremowy chamois. 

wymiar 90 x 140 x 14 mm

zdobienie
tampondruk 60 x 20 mm lub XL 50 x 80 mm 
lub tłoczenie 50 x 20 mm

NOWOŚĆ

R64217.06

R64217.02

czarny biały
R64217.02 R64217.06

790
PLN
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R64228 Notes BADAJoZ
Notatnik w twardej oprawie, z barwionym brzegiem. Zamykany  
elastyczną taśmą. 80 gładkich kartek. Gramatura 70 g. W środku  
papier kremowy chamois. 

wymiar 130 x 210 x 12 mm

zdobienie
laser 30 x 30 mm lub  
tłoczenie 50 x 20 mm 1250

PLN

R64233 Notes GIJoN
Notes oprawiony w miękką błyszczącą ekoskórę. Wyposażony 
w uchwyt na długopis. 80 kartek w kratkę. Gramatura 70 g.  
Papier kremowy chamois. Zamykany elastyczną taśmą. 

wymiar 90 x 140 x 14 mm

zdobienie laser 30 x 30 mm

490
PLN

R64232.02 Notes VALENcIA
Modny notes oprawiony w ekoskórę. Zamykany 
elastyczną taśmą. 80 kartek w kratkę. Gramatura  
70 g. Papier kremowy chamois. 

wymiar 90 x 140 x 13 mm

zdobienie laser 30 x 30 mm

690
PLN

R64230 Notes ZARAGoZA
Notatnik z 64 kartkami w kratkę, z uchwytem na długopis, 
oprawiony w ekoskórę. Gramatura papieru 70 g. Zamykany 
elastyczną taśmą. 

wymiar 90 x 140 x 14 mm

zdobienie laser 30 x 30 mm

790
PLN
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b/niebieski b/zielony b/pomarańczowy
R64231.04 R64231.05 R64231.15

R64231.15R64231.05
R64231.04

R64234 Notes VALLADoLID
Notatnik z papierową okładką. 80 czystych kartek. Gramatura 
papieru 70 g/m². Okładka papierowa laminowana, matowa 
128 g/m². Brzeg notesu w kolorze srebrnym. 

wymiar 130 x 210 x 12 mm

zdobienie
tampondruk 60 x 20 mm lub  
tampondruk XL 85 x 50 mm 1190

PLN

R64231.. Notes @
Notatnik z 80 czystymi kartkami o gramaturze 70 g/m².  
Okładka papierowa laminowana, matowa 128 g/m². 

wymiar 130 x 210 x 13 mm

zdobienie tampondruk 60 x 20 mm lub tampondruk XL 85 x 50 mm

1190
PLN
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cz/niebieski cz/zielony cz/pomarańczowy
R64220.04 R64220.05 R64220.15

szaro-pomarańczowy szaro-niebieski szaro-zielony
R64219.15 R64219.28 R64219.55

R64219.15

R64219.28 R64219.55

R64220.05

R64220.04
R64220.15

R64220.. Notatnik SEVILLA
Notes w twardej oprawie. 80 kartek w kratkę o gramaturze  
70 g/m2. Papier kremowy chamois. Zamykany elastyczną taśmą. 

wymiar 130 x 210 x 12 mm

zdobienie laser 30 x 30 mm lub tłoczenie 50 x 20 mm

895
PLN

R64219.. Notatnik cARTAGENA
Notes w twardej oprawie w szarym kolorze. Zamykany elastyczną taśmą. 
80 kartek w kratkę o gramaturze 70 g/m2. Papier kremowy chamois. 

wymiar 130 x 210 x 12 mm

zdobienie laser 30 x 30 mm lub tłoczenie 50 x 20 mm

895
PLN



108

R64236.08

R64236.04 R64236.05

beżowo-niebieski beżowo-zielony beżowo-czerwony
R64237.04 R64237.05 R64237.08

R64237.08

R64237.05

R64237.04

beżowo-niebieski beżowo-zielony beżowo-czerwony
R64236.04 R64236.05 R64236.08

R64236.. Notatnik LISBoA MINI
Notes z okładką wykonaną z oklejonego  
papierem kartonu o gramaturze 1200g/m2.  
80 kartek w kratkę o gramaturze 70 g/m2.  
Biały papier. Zamykany elastyczną taśmą. 

wymiar 95 x 145 x 11 mm

zdobienie
tampondruk 60 x 20 mm  
lub tampondruk XL 50 x 85 mm

450
PLN

R64237.. Notatnik LISBoA
Notes z okładką wykonaną z oklejonego  
papierem kartonu o gramaturze 1200 g/m2.  
Biały papier, 80 kartek w kratkę o gramaturze 
70 g/m2. Zamykany elastyczną taśmą. 

wymiar 145 x 210 x 12 mm 

zdobienie
tampondruk 60 x 20 mm 
lub tampondruk XL 85 x 50 mm

790
PLN
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czarny niebieski zielony biały czerwony jasnoniebieski
R64227.02 R64227.04 R64227.05 R64227.06 R64227.08 R64227.28

R64227.0
2

R64227.0
4

R64227.0
5

R64227.0
6

R64227.0
8

R64225.02

R64225.04

R64225.08

czarny niebieski zielony biały czerwony jasnoniebieski
R64225.02 R64225.04 R64225.05 R64225.06 R64225.08 R64225.28

R64227.. Notatnik ASTURIAS
Notatnik w twardej oprawie. Zamykany elastyczną 
taśmą. 80 kartek w kratkę o gramaturze 70 g/m2.  
Papier kremowy chamois. 

wymiar 130 x 210 x 12 mm

zdobienie laser 30 x 30 mm lub tłoczenie 50 x 20 mm

795
PLN

R64225.. Notatnik ZAMoRA
Notatnik w twardej oprawie. Zamykany elastyczną 
taśmą. 80 kartek w kratkę o gramaturze 70 g/m2.  
Papier kremowy chamois. 

wymiar 90 x 140 x 12 mm

zdobienie laser 30 x 30 mm lub tłoczenie 50 x 20 mm

455
PLN

R64
22

7.2
8

R64225.28

R64225.06 R64225.05
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R22188 Trofeum AztecA
Kryształowe trofeum przypominające kształtem 
budowle Azteków. Pakowane w czarne eleganckie 
pudełko i nasuwane białe kartonowe opakowanie. 

wymiar 50 x 152 x 50 mm, pudełko 65 x 180 x 80 mm 

zdobienie tampondruk 40 x 40 mm lub laser 50 x 100 mm

7750
PLN

R22190 Trofeum Jewel
Szklane trofeum w kształcie szlachetnego kamienia.  
Pakowane w czarne eleganckie pudełko i nasuwane  
białe kartonowe opakowanie. 

wymiar 152 x 225 x 58 mm, pudełko 180 x 250 x 70 mm  

zdobienie tampondruk 40 x 40 mm lub laser 90 x 140 mm

8990
PLN



R22180 Trofeum elegAnce
Bardzo stylowe kryształowe trofeum. Pakowane w czarne  
eleganckie pudełko i nasuwane białe kartonowe opakowanie. 

wymiar 220 x 167 x 52 mm, pudełko 250 x 220 x 75 mm  

zdobienie tampondruk 40 x 40 mm lub laser 130 x 130 mm

16800
PLN

R22181 Trofeum trAdition
Kryształowe trofeum o klasycznym kształcie. Pakowane w czarne  
eleganckie pudełko i nasuwane białe kartonowe opakowanie. 

wymiar 136 x 195 x 40 mm, pudełko 170 x 225 x 55 mm 

zdobienie tampondruk 40 x 40 mm lub laser 75 x 150 mm

10900
PLN

113
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R22187.00 Kryształowy wizytownik cristAlino
Kryształowy stojak na wizytówki. Pakowany w czarne  
eleganckie pudełko i nasuwane kartonowe opakowanie.

wymiar pudełko 150 x 92 x 74 mm, wizytownik 120 x 64 x 62 mm

zdobienie laser 50 x 20 mm

8800
PLN

R22186.00 Kryształowy przycisk do papieru z zegarem cristAlino
Kryształowy przycisk do papieru z zegarem. Pakowany w czarne eleganckie 
pudełko i nasuwane kartonowe opakowanie. 

wymiar
pudełko 150 x 80 x 45 mm,  
przycisk 119 x 50 x 30 mm 

zdobienie laser 50 x 20 mm 9450
PLN

R22189.00 Kryształowy brelok cristAlino
Kryształowy brelok, pakowany w czarne eleganckie  
pudełko i nasuwane kartonowe opakowanie.

wymiar pudełko 125 x 55 x 28 mm, brelok 39 x 19 x 15 mm

zdobienie laser 25 x 13 mm

1490
PLN



R64200 Przycisk do papieru Team building
Przycisk do papieru z podstawą wykonaną z ABS z magnesem. 
Wyposażony w osiem metalowych klipów w kształcie postaci 
ludzkich. Produkt doskonale ilustrujący ideę budowania zespołu 
i tworzenia wartości wspólnych dla całej grupy. 

wymiar 92 x 72 x 23 mm

zdobienie tampondruk 45 x 15 mm

1190
PLN

R22166 Kompas naVigaRe
Bardzo elegancki upominek firmowy. Metalowy błyszczący kompas  
w pudełku wykonanym z litego drewna bambusowego. Pakowany  
w srebrne kartonowe pudełko. 

wymiar 88 x 88 x 22 mm

zdobienie laser 30 x 30 mm 4490
PLN

R73744 Przybornik na długopisy ReCOVeR
Przybornik na długopisy wykonany z surowców wtórnych  
o grubości 2 mm. Można go łatwo złożyć tak by zmieścił  
się w płaskiej przesyłce, co pozwala na łatwiejszy i tańszy 
transport. 

wymiar 75 x 105 x 70 mm 

zdobienie tampondruk 40 x 40 mm

R73745.02 Przybornik na długopisy inKY
Przybornik na długopisy oferowany w kolorze czarnym.  
Wykonany z barwionego solidnego kartonu o grubości  
2 mm. Pomysłowy projekt pozwala na złożenie  
produktu i umieszczenia go w płaskiej przesyłce. 

wymiar 77 x 106 x 73 mm

zdobienie tampondruk 40 x 40 mm495
PLN

495
PLN

Długopisy 

nie są dołączo
ne

Długopisy 

nie są dołączo
ne
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R22227 Zegar biurkowy z przybornikiem aOSTa
Zegar z drewnianym przybornikiem biurkowym. Zasilany 1 baterią 
AA (dołączona do produktu). Pakowany w srebrne kartonowe 
opakowanie. 

wymiar 190 x 100 x 48 mm

zdobienie laser 30 x 30 mm 3890
PLN

R22214 Zegar biurkowy z przybornikiem CuneO
Drewniany, bardzo pojemny przybornik na biurko z zegarem. 
Zasilany baterią typu AG13 (dołączona do produktu).  
Pakowany w srebrne kartonowe pudełko.

wymiar 110 x 120 x 90 mm

zdobienie laser 15 x 15 mm lub 30 x 30 mm

3990
PLN

Długopisy 

nie są dołączo
ne

nie jest dołączo
ny

Długopis 

Długopisy 

nie są dołączo
ne

R22212.. Zegar biurkowy z przybornikiem guaRda
Wykonany z drewna prezent na biurko, który pełni funkcję 
zegara i przybornika. Zasilany 1 baterią typu AA (dołączoną 
do produktu). Pakowany w srebrne kartonowe pudełko. 

wymiar 190 x 110 x 70 mm

zdobienie laser 30 x 30 mm

4990
PLN

brązowy jasnobrązowy
R22212.10 R22212.16

R22212.16

R22212.10



R01060.02 Zestaw upominkowy ValianCe
Wykonany z ekoskóry zestaw upominkowy składający  
się z wizytownika na 12-17 wizytówek, breloka i długo-
pisu (jasny metal, niebieski wkład). Elementy z ciemne-
go metalu na wizytowniku i breloku doskonale służą  
do prezentacji logotypu. Pakowany w opakowanie  
upominkowe pokryte ekoskórą. 

wymiar

pudełko 162 x 155 x 25 mm 
wizytownik 95 x 67 x 18 mm 
brelok 70 x 22 x 9 mm 
długopis 135 x 11 x 11 mm

zdobienie
laser pudełko 30 x 30 mm; brelok 17 x 13 mm; 
wizytownik 40 x 13 mm; długopis 35 x 6 mm

4900
PLN

R01061.02 Zestaw upominkowy gallanT
Wykonany z metalu i ekoskóry zestaw upominkowy składający 
się breloka, wizytownika na 15 wizytówek i długopisu wyposażo-
nego w niebieski wkład. Pakowany w opakowanie upominkowe.

wymiar
pudełko 170 x 160 x 32 mm; wizytownik 95 x 65 x 13 mm; 
długopis 135 x 11 x 11 mm; brelok 62 x 17 x 10 mm

zdobienie
pudełko tampondruk 50 x 37 mm, wizytownik laser: 80 x 9 mm;  
długopis laser: 30 x 6 mm; brelok laser 11 x 13 mm

4900
PLN

R01059 Zestaw upominkowy COnJunTO
Zestaw składający się z wizytownika oraz breloka. Artykuły  
zostały wykonane z efektownej ekoskóry i matowego metalu 
w grafitowym kolorze. Pakowany w opakowanie upominkowe.  

wymiar pudełko 135 x 135 x 30 mm, brelok 68 x 24 x 7 mm, 
wizytownik 60 x 105 x 18 mm, 

zdobienie laser 45 x 20 mm (wizytownik), laser 17 x 20 mm (brelok)

2190
PLN

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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R01062.41 Stojak na wizytówki SmaRT HOldeR
Stojak na 25 wizytówek wykonany z aluminium. Wyposażony 
w blaszkę z ciemnego metalu pozwalającą na efektowną 
prezentację logotypu.

wymiar 50 x 40 x 45 mm

zdobienie laser 40 x 15 mm

1590
PLN

R01065.42 Wizytownik FOld
Wykonany z metalu i ekoskóry wizytownik na 12-17 wizytówek. 
Wyposażony w blaszkę z ciemnego metalu doskonałą do 
prezentacji logotypu.

wymiar 98 x 66 x 18 mm

zdobienie laser 55 x 7 mm 1450
PLN

R01066.. Wizytownik COmelY
Dwustronny wizytownik mieszczący po 9-12 wizytówek  
po każdej stronie. Wykonany z ekoskóry. Wyposażony  
w metalową blaszkę doskonałą do prezentacji logotypu.

wymiar 94 x 65 x 12 mm

zdobienie laser 35 x 7 mm 1890
PLN

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

zielony pomarańczowy
R01066.05 R01066.15

R01066.05R01066.15



R01069.42 Wizytownik TWillY
Wizytownik z ekoskóry o fakturze twillu na 15 wizytówek.  
Wyposażony w metalową blaszkę doskonałą  
do prezentacji logotypu. 

wymiar 95 x 65 x 19 mm

zdobienie laser 80 x 9 mm

1190
PLN

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

R01050.02

R01050.06

czarny biały
R01050.02 R01050.06

R01050.. Wizytownik daZe
Wykonany z efektownej ekoskóry  
wizytownik na 25 wizytówek. 
Wykończony metalową oksy-
dowaną blaszką z magnesem 
zamykającym etui. Pakowany  
w czarne opakowanie kartonowe. 

wymiar 103 x 65 x 19 mm

zdobienie laser 70 x 10 mm

1545
PLN

R01068.21 Wizytownik HigHlandeR
Dwustronny wizytownik mieszczący po 9-12 wizytówek  
po każdej stronie. Wykonany z PU o fakturze drobnej 
kratki. Wyposażony w metalową blaszkę doskonałą do 
prezentacji logotypu.

wymiar 95 x 65 x 18 mm

zdobienie laser 80 x 10 mm

1890
PLN
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R01051.02

R01051.06

czarny biały
R01051.02 R01051.06

R01051.. Wizytownik embOSS
Etui na wizytówki wykonane z ekoskóry o ciekawej fakturze.  
Wykończone metalową oksydowaną blaszką z magnesem  
zamykającym etui. Pakowany w czarne opakowanie. 

wymiar 95 x 65 x 13 mm

zdobienie laser 85 x 9 mm

1290
PLN 890

PLN

R01052 Wizytownik lOgOmall
Etui na wizytówki wykonane z ekoskóry z magnetycznym 
zapięciem. Pakowane w czarne opakowanie. 

wymiar 95 x 65 x 19 mm

zdobienie laser 40 x 15 mm

1295
PLN

R01067.02 Wizytownik FlaXY
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.

wymiar 97 x 65 x 12 mm

zdobienie laser 80 x 8 mm

1290
PLN

NOWOŚĆ



srebrno-czarny srebrno-niebieski srebrno-zielony srebrno-czerwony
R01057.02 R01057.04 R01057.05 R01057.08

R01057.05

R01057.08

R01057.02

R01057.04

R01057.. Wizytownik COlOR lid
Aluminowy wizytownik z kolorowym  
wieczkiem. Pomieści 15-18 wizytówek. 

wymiar 93 x 60 x 10 mm

zdobienie laser 30 x 30 mm

550
PLN

R01056 Wizytownik daSH
Wizytownik ze stali nierdzewnej, będący efektownym połączeniem  
matowego i błyszczącego metalu. Pomieści 15-18 wizytówek. 

wymiar 93 x 60 x 10 mm

zdobienie laser 30 x 30 mm

890
PLN

R64154 Wizytownik FiRm
Wykonany z ekoskóry i metalu wizytownik, mieści 
15 wizytówek. Pakowany w srebrne kartonowe pudełko. 

wymiar 95 x 65 x 11 mm

zdobienie laser 25 x 10 mm

845
PLN
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czarny brązowy
R01044.02 R01044.10

R01046.02 Wizytownik PuRSe
Wykonane z bardzo efektownej ekoskóry etui 
na wizytówki. Oryginalnie zamykane, jak portfel. 

wymiar 115 x 80 x 20 mm

zdobienie laser 30 x 30 mm

890
PLN

R01044.. Wizytownik OXide
Etui na wizytówki z oksydowaną blaszką.  
Wykonane z efektownej ekoskóry. 

wymiar 103 x 72 x 19 mm

zdobienie laser 33 x 12 mm

990
PLN

R01058.02 etui na wizytówki CaRd bOOK
Wykonany z eko-skóry wizytownik na 120 wizytówek. 
Zamykany elastyczną taśmą. 

wymiar 110 x 196 x 15 mm

zdobienie laser 30 x 30 mm

1990
PLN

R01044.10R01044.02

890
PLN



R73758 Zestaw biurkowy ReClaim
Zestaw biurkowy - piórnik w lnianej oprawie. Wewnątrz z poliestru.  
Z długopisem z kartonu z recyklingu, ołówkiem HB, drewnianą 
linijką 15 cm, gumką, temperówką, notatnikiem w linie z makula-
tury, 20 kartek, 70 g/m². 

wymiar 195 x 115 x 32 mm

zdobienie sitodruk 140 x 70 mm 2190
PLN

R73742
Zestaw biurkowy z ramką  
na zdjęcie eCO-WiSe
Zestaw biurkowy z długopisem, karteczkami  
do notowania (100 kartek 70 g/m²) i ramką  
na zdjęcie 9 x 13 cm. Wykonany w całości  
z kartonu z recyklingu. 

wymiar
110 x 160 x 35 mm  
długopis 139 x 10 x 10 mm 

zdobienie tampondruk 60 x 12 mm

590
PLN
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R22820 Podstawka na karteczki bOX
Wykonana z ekoskóry podstawka na karteczki. W środku znajduje  
się 200 karteczek. Pakowana w białe kartonowe pudełko. 

wymiar 110 x 110 x 40 mm

zdobienie laser 30 x 30 mm

845
PLN

R73799 Zestaw memo enCHanT
Zestaw składający się z karteczek memo o różnych kształtach  
i kolorach oraz notatnika, oprawiony w ekoskórę. 

wymiar 80 x 125 x 10 mm 

zdobienie laser 30 x 30 mm

398
PLN

R73743 Zestaw memo TOTal
Zestaw składający się z różnokolorowych 
karteczek memo (160 szt. każdego koloru) 
oraz notesu w czarnym kartonowym etui. 

wymiar 178 x 90 x 24 mm

zdobienie tampondruk 35 x 40 mm

995
PLN



R73826 Zestaw memO
Poręczny zestaw karteczek samoprzylepnych – po 25 szt.  
w pięciu kolorach. Gramatura wykonanych z papieru 
karteczek to 73 g/m². Zestaw jest oprawiony w kartonową 
okładkę wykonaną z surowców wtórnych o gramaturze 
450 g/m².

wymiar 85 x 60 x 4 mm

zdobienie tampondruk 50 x 20 mm

zielony biały czerwony
R73828.05 R73828.06 R73828.08

R73828.08

R73828.05

R73828.06

R73825 Zestaw memO
Zestaw memo w kartonowej okładce o gramaturze 
450 g/m² wykonanej z surowców wtórnych. W środku 
5 kompletów papierowych karteczek samoprzylepnych  
(po 25 szt. gramatura 73 g/m²) oraz notes (25 kartek 
70 g/m²). 

wymiar 86 x 86 x 6 mm

zdobienie tampondruk 60 x 17 mm 190
PLN

099
PLN

R73828.. Zestaw memO
Poręczny zestaw karteczek samoprzylepnych. Pięć kolorów  
karteczek po 25 szt. 73 g/m². Zestaw oprawiony w barwioną  
kartonową okładkę 450 g/m² wykonaną z surowców wtórnych. 

wymiar 85 x 60 x 4 mm

zdobienie tampondruk 50 x 20 mm lub tampondruk XL 70 x 30 mm

099
PLN
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R73667.13 notes eCO z długopisem
Mini notatnik w okładce z papieru o gramaturze 500 g/m2. 
100 białych gładkich kartek (80 g/m2), 5x 25 szt. karteczek 
samoprzylepnych (80 g/m2) oraz kartonowy mini-długopis 
z plastikowymi elementami. 

wymiar 80 x 110 x 10 mm

zdobienie tampondruk 60 x 20 mm lub XL 80 x 20 mm

475
PLN

R73662.13 Stojący notatnik z memo i długopisem eCO
30-kartkowy kołonotatnik w kartonowej okładce o grubości  
2 mm. Można go ustawić w pozycji pionowej. Gramatura 
papieru 80 g/m2. Zawiera 25 szt. żółtych karteczek samo- 
przylepnych (80 g/m2), długopis oraz foliowe zakładki 
indeksujące 5 x 25 szt. 

wymiar 107 x 145 x 16 mm

zdobienie tampondruk 50 x 40 mm lub tampondruk XL 60 x 50 mm

945
PLN

R73666.13 Przybornik eco
Przybornik burkowy z kartonu 2 mm.  
Zawiera 150 karteczek 80 g/m2, 25 szt. 
żóltych karteczek samoprzylepnych,  
5x25 szt. foliowych zakładek indeksu-
jących, długopis i linijkę. 

wymiar 105 x 120 x 28 mm

zdobienie
tampondruk 60 x 20 mm  
lub XL 50 x 70 mm

1195
PLN



R73660.13 Stojak memo KOZa mela
Kartonowy, składany stojak na karteczki.  
Zawiera 150 karteczek o gramaturze  
80 g/m2 oraz foliowe samoprzylepne  
zakładki indeksujące 5 x 25 szt. 

wymiar 200 x 180 x 76 mm

zdobienie tampondruk 40 x 40 mm

945
PLN

R73665.13 Przybornik biurkowy eCO
Przybornik biurkowy wykonany z kartonu o grubości 2 mm. 
Zawiera dwa pojemniki na długopisy i przybory biurowe, 
270 karteczek o gramaturze 80 g/m2 w kolorze natural-
nym, 270 białych karteczek, zestaw 4 x 25 szt. foliowych 
zakładek indeksujących oraz ok. 20 spinaczy do papieru. 

wymiar 195 x 90 x 170 mm

zdobienie tampondruk 60 x 20 mm

2990
PLN

R73664.13 Zestaw memO
Wykonany z kartonu o grubości  
2 mm przybornik biurkowy. Zawiera  
450 karteczek o gramaturze 80 g/m2  
oraz 5 x 25 foliowych zakładek 
indeksujących. Pokrywka ozdobiona 
nadrukiem. 

wymiar 95 x 95 x 95 mm 

zdobienie
tampondruk 50 x 40 mm 
lub tampondruk XL 70 x 50 mm

1490
PLN

R73666.13 Przybornik eco
Przybornik burkowy z kartonu 2 mm.  
Zawiera 150 karteczek 80 g/m2, 25 szt. 
żóltych karteczek samoprzylepnych,  
5x25 szt. foliowych zakładek indeksu-
jących, długopis i linijkę. 

wymiar 105 x 120 x 28 mm

zdobienie
tampondruk 60 x 20 mm  
lub XL 50 x 70 mm

nie są dołączo
ne

Długopisy 
i nożyczki
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R74019.06 Pojemnik na spinacze lOgO-FiT
Pojemnik na spinacze z dużym miejscem na logo. 
Wykonany z nieprzezroczystego plastiku.  
W komplecie 20 spinaczy. 

wymiar 83 x 90 x 42 mm

zdobienie tampondruk 40 x 30 mm

395
PLN

R74020.04 Pojemnik na spinacze CliP-iT
Wykonany z nieprzezroczystego plastiku po-
jemnik na spinacze. Dołączone 10 spinaczy. 

wymiar 80 x 86 x 33 mm

zdobienie tampondruk 60 x 10 mm

195
PLN

R64196 memo-klip HeaRT
Nigdy za dużo znaków miłości. Idealny prezent dla zakochanych. 
Wykonany z plastiku i metalu, w kształcie serduszka. 

wymiar 65 x 230 x 55 mm

zdobienie tampondruk 30 x 30 mm 099
PLN

R73905.06 memo podstawka CHiCO
Podstawka na karteczkę memo w kształcie  
ludzika. Miękki i elastyczny materiał pozwala 
na układanie różnych pozycji.

wymiar 85 x 100 x 40 mm 

zdobienie tampondruk 15 x 15 mm lub 20 x 20 mm

490
PLN

R74021.06 Pojemnik na spinacze ROOF
Wykonany z plastiku pojemnik na spinacze 
w kształcie domku. Dołączone 20 spinaczy. 

wymiar 58 x 58 x 58 mm

zdobienie tampondruk 40 x 16 mm

285
PLN



R64362.06 lupa
Wykonana z plastiku lupa w klasycznym 
kształcie. Powiększenie x 3. 

wymiar 85 x 50 x 1 mm 

zdobienie tampondruk 25 x 10 mm

109
PLN

R64361.06 lupa w etui
Lupa o trzykrotnym powiększeniu  
w kształcie karty kredytowej. 
Wykonana z plastiku. Pakowana 
w etui z PCV, które zapobiega  
rysowaniu lupy. 

wymiar
85 x 55 x 1 mm lupa  
93 x 65 x 1 mm etui 

zdobienie
tampondruk 55 x 15 mm na lupie  
45 x 30 mm na etui

115
PLN

R64025 lupa z diodą
Wykonana ze szkła i plastiku lupa 
powiększająca z podświetlającą 
diodą. Powiększenie 5x. Zasilana 
dwoma bateriami typu CR2016 
3V (dołączonymi do produktu). 

wymiar 145 x 65 x 12 mm

zdobienie tampondruk 55 x 16 mm

780
PLN

129



130

R64365 Zakładka z lupą i linijką 8 cm
Zakładka z lupą o powiększeniu x3  
i linijką 8 cm. Wykonana z plastiku. 

wymiar 140 x 37 x 1 mm

zdobienie tampondruk 45 x 25 mm

135
PLN

R64335 linijka 15 cm z lupą
Plastikowa linijka z kątomierzem 
i lupką powiększającą. 

wymiar 185 x 45 x 3 mm 

zdobienie
tampondruk 60 x 20 mm 
lub XL 115 x 20 mm

119
PLN

R64333 linijka 30 cm
Linijka drewniana o długości 30 cm. 

wymiar 310 x 24 x 3 mm

zdobienie tampondruk 60 x 7 mm

198
PLN



R64211 Podkładka z kalkulatorem meeTingmaTe
Praktyczna podkładka z kalkulatorem. Przydatna na spotkaniach, zebraniach i szkoleniach.  
Kalkulator zasilany 1 baterią AG12 dołączoną do produktu. Pakowana w kartonowe pudełko. 

wymiar 230 x 340 x 27 mm

zdobienie tampondruk 30 x 15 mm

2990
PLN

nie jest dołączo
ny

Notes 

R73734 Podkładka eCO-WaY
Wykonana z kartonu z recyklingu podkładka 
konferencyjna z metalowym klipem. 

wymiar 238 x 324 x 12 mm

zdobienie sitodruk 180 x 180 mm

595
PLN
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R64483 Kalkulator trAnspArent
Poręczny biały plastikowy kalkulator z przezroczystymi przyciskami.  
Zasilany baterią AG10 (w cenie produktu). Wyświetlacz 12-cyfrowy.  
Pakowany w czarne opakowanie upominkowe. 

wymiar 90 x 155 x 15 mm

zdobienie tampondruk 60 x 15 mm

1290
PLN

R64484 Kalkulator luCenT
10-cyfrowy plastikowy kalkulator. Zasilany baterią AG10  
(w cenie produktu). Pakowany w białe kartonowe opakowanie. 

wymiar 58 x 115 x 10 mm

zdobienie tampondruk 45 x 14 mm

1390
PLN

R64475.05 Kalkulator numbeR maSTeR
Estetyczny kalkulator wykonany z plastiku.  
Zasilany baterią AG10 (w cenie produktu).  
Pakowany w białe kartonowe pudełko. 

wymiar 75 x 105 x 17 mm 

zdobienie tampondruk 40 x 8 mm

490
PLN



R64395.05
R64395.08

R64397.08

R64397.05

zielony czerwony
R64397.05 R64397.08

R64397..  Zegar ścienny CuadRadO
Kwadratowy zegar ścienny ze szklaną obudową. Zasilany 1 baterią typu  
AA (dołączona do produktu). Pakowany w białe kartonowe pudełko. 

wymiar 280 x 280 x 40 mm 

zdobienie laser na szkle 30 x 30 mm

1590
PLN

zielony czerwony
R64395.05 R64395.08

R64395.. Zegar ścienny ROTundO
Okrągły zegar ścienny ze szklaną pokrywą. Zasilany 1 baterią typu 
AA (dołączona do produktu). Pakowany w białe kartonowe pudełko. 

wymiar Ø320 x 60 mm

zdobienie laser na szkle 30 x 30 mm 1690
PLN
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R64408.04

R64408.08

R64408.02

czarny niebieski czerwony
R64408.02 R64408.04 R64408.08

R64408.. Zegar ścienny bReSCia
Elegancki zegar ścienny wykonany z metalu i szkła. Zasilany  
baterią typu AA dołączoną do produktu. Praktyczny prezent  
do biura. Pakowany w srebrne kartonowe opakowanie. 

wymiar Ø250 x 40 mm

zdobienie laser 40 x 25 mm

2490
PLN 2490

PLN 2290
PLN

R64415.04

R64415.06

niebieski biały
R64415.04 R64415.06

R64415.. Zegar ścienny FOggia
Plastikowy zegar z metalowymi wskazówkami i wyciąganą  
tarczą. Oferowany w 2 kolorach. Dołączona jedna bateria  
typu AA. Pakowany w białe opakowanie kartonowe. 

wymiar Ø280 x 40 mm 

zdobienie tampondruk 50 x 25 mm

1690
PLN 1890

PLN



R64418.08 Zegar ścienny melFi
Plastikowy zegar z metalowymi wskazówkami.  
Dołączona jedna bateria typu AA. Pakowany  
w białe opakowanie kartonowe. 

wymiar Ø222 x 36 mm

zdobienie tampondruk 50 x 15 mm

1190
PLN

R64409 Zegar ścienny andRia
Zegar ścienny wykonany z plastiku i szkła. Zasilany 1 baterią AA 
(dołączona do produktu). Pakowany w białe kartonowe pudełko. 

wymiar 280 x 280 x 40 mm

zdobienie tampondruk 50 x 16 mm

1490
PLN

R50180 lampka uSb
Wykonana z plastiku lampka USB do podświetlania laptopa.  
Praktyczny upominek dla każdego posiadacza notebooka.  
Pakowana w czarne kartonowe opakowanie. 

wymiar 450 x 6 x 6 mm

zdobienie laser 24 x 5 mm

890
PLN
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R50182 Słuchawki inTenSe
Wykonane z plastiku i ekoskóry, lekkie (123 g) 
i wygodne słuchawki ze składanym pałąkiem  
o regulowanej długości. Pakowane w kartonowe  
opakowanie.

wymiar 155 x 185 x 60 mm

zdobienie tampondruk 15 x 40 mm

2890
PLN

wtyk
długość kabla

przetwornik
pasmo przenoszenia

SPL czułość
impedancja

THD (zniekszt. harmoniczne)

3,5 mm audiojack
1500 mm
16 μm
20Hz~20kHZ
110±3 dB (dla 1KHz, 6 mW)
32± 5% Ohm
<1%. 

R64326.02 Statyw do smartfonów SelFie COmPaCT
Stalowy statyw do smartfonów służący do wykonywania autoportretów. Rączka z pianki 
EVA, plastikowy uchwyt na smartfon. Zwolnienie migawki za pomocą przycisku umiesz- 
czonego na rączce. Uchwyt dostosowany do smartfonów o szerokości 55-90 mm.  
Ruchoma głowica uchwytu w zakresie 270 stopni. Mały rozmiar po złożeniu pozwala  
na wygodne schowanie statywu do kieszeni lub torebki.

wymiar rozłożony 610 x 45 x 24 mm, złożony 140 x 45 x 25 mm

zdobienie laser 50 x 8 mm

1790
PLN

NOWOŚĆ

długość 
50 cm



R50182 Słuchawki inTenSe
Wykonane z plastiku i ekoskóry, lekkie (123 g) 
i wygodne słuchawki ze składanym pałąkiem  
o regulowanej długości. Pakowane w kartonowe  
opakowanie.

wymiar 155 x 185 x 60 mm

zdobienie tampondruk 15 x 40 mm

R50183.. Słuchawki CleaR SOund
Plastikowe słuchawki douszne z zapasowymi 
nakładkami, Pakowane w plastikowe pudełko. 

wymiar 70 x 70 x 18 mm

zdobienie tampondruk 40 x 40 mm

390
PLN

wtyk
średnica nakładek

długość kabla
przetwornik

pasmo przenoszenia
SPL czułość 
impedancja

THD (zniekształcenia  
harmoniczne)

3,5 mm audiojack
10 mm
1200 mm
9 μm
20Hz~20kHZ
98±3dB (dla 1KHz, 6 mW)
32± 5% Ohm
<1%. 

czarny biały
R50183.02 R50183.06

R50183.06

R50183.02

N O W Y  K O L O R

NOWOŚĆ

R50186.04 Słuchawki SPORTY
Słuchawki douszne z elastycznym zaczepem na ucho. Posiadają  
mikrofon i przycisk do odbierania połączeń. Idealne dla osób  
aktywnych np. biegaczy. Pakowane w usztywnione etui z ekoskóry 
chroniące słuchawki przed uszkodzeniem. 

wymiar 83 x 83 x 36 mm

zdobienie tampondruk 35 x 35 mm

2390
PLN

wtyk
długość kabla

średnica głośnika
pasmo przenoszenia

SPL czułość
THD (zniekształcenia harmoniczne)

3,5 mm audiojack
1200 mm
10 mm
20Hz~20kHZ
105±3 dB (dla 1KHz, 6 mW)
<1%. 

R50187.. Słuchawki SOundbang
Słuchawki douszne wyposażone w mikrofon i przycisk do odbierania 
połączeń. Kabel z zamkiem zapobiega splątaniu. Pakowane w usztyw-
nione etui z ekoskóry chroniące słuchawki przed uszkodzeniem. 

wymiar 83 x 83 x 36 mm

zdobienie tampondruk 35 x 35 mm

2990
PLN

czarny niebieski
R50187.02 R50187.04

wtyk
długość kabla

średnica głośnika
pasmo przenoszenia

SPL czułość
THD (zniekształcenia  

harmoniczne)

3,5 mm audiojack
1200 mm
10 mm
20Hz~20kHZ
105±3 dB (dla 1KHz, 6 mW)
<1%. 

R50187.04

NOWOŚĆ

R50187.02
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R73389.. Rysik STRing
Doskonały produkt promocyjny. Plastikowy rysik z silikonową końcówką do smartonów  
i tabletów. Wygodny i poręczny, stworzony do optymalnej prezentacji logotypu. 

wymiar 40 x 22 x 9 mm

zdobienie tampondruk 11 x 11 mm

srebrny niebieski czerwony
R73359.01 R73359.04 R73359.08

R73359.04

R73359.08

R73359.01

czarny biały
R73389.02 R73389.06

R73389.02

R73389.06

R73364.04

R73364.08

srebrno-niebieski srebrno-czerwony
R73364.04 R73364.08

R73359..  Rysik bilOXi
Długopis z rysikiem rozwiązuje problem odcisków palców na ekranach 
dotykowych. Końcówka wykonana z silikonu jest trwała i z precyzją 
przesuwa się po ekranie. Plastikowy rysik przymocujemy do smartfona 
za pomocą dołączonego sznureczka. 

wymiar 56 x 10 x 10 mm

zdobienie tampondruk 30 x 6 mm

145
PLN

118
PLN

R73364.. Rysik SCReen TiP
Plastikowy rysik z karabińczykiem
i silikonową końcówką do smartfonów. 

wymiar 85 x 10 x 10 mm

zdobienie tampondruk 35 x 6 mm

065
PLN



R73408.. długopis TOuCH TiP
Długopis z końcówką przystosowaną 
do ekranów dotykowych. Wykonany  
z aluminium. Wyposażony w niebieski 
wkład. 

wymiar 135 x 8 x 8 mm

zdobienie laser 40 x 4 mm

czarny niebieski zielony czerwony
R04443.02 R04443.04 R04443.05 R04443.08

R04443.. długopis z rysikiem TamPa
Plastikowy długopis z rysikiem. Idealny do obsługi urządzeń 
mobilnych wyposażonych w ekrany dotykowe. Niebieski wkład. 

wymiar 138 x 11 x 11 mm

zdobienie tampondruk 60 x 6 mm

109
PLN

NOWOŚĆ

srebrny czarny żółty niebieski zielony biały czerwony pomarańczowy
R73408.01 R73408.02 R73408.03 R73408.04 R73408.05 R73408.06 R73408.08 R73408.15

250
PLN

różowy
R73408.33

230
PLN

R04443.02

R04443.04

R04443.05

R04443.08

R73409.79 długopis TOuCH TiP gOld
Długopis z końcówką przystosowaną do 
ekranów dotykowych. Wykonany z alumi-
nium. Wyposażony w niebieski wkład. 

wymiar 135 x 8 x 8 mm

zdobienie laser 40 x 4 mm

NOWOŚĆ

R73408.03

R73408.05

R73408.15

R73408.33

R73408.01

R73408.06

R73408.08

R73408.02

R73408.04
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R73385.15

R73385.11

R73385.05

R73385.04

R73385.08

cz/niebieski cz/zielony cz/czerwony cz/fioletowy cz/pomarańczowy
R73385.04 R73385.05 R73385.08 R73385.11 R73385.15

R73385.. długopis z rysikiem amaRillO
Plastikowy długopis z silikonową końcówką do obsługi  
smartfonów i tabletów. Wyposażony w niebieski wkład. 

wymiar 145 x 11 x 11 mm 

zdobienie tampondruk 60 x 6 mm lub tampondruk XL 75 x 6 mm

159
PLN

R04439 długopis z rysikiem TOPeKa
Aluminiowy długopis rysik idealny do obsługi urządzeń mobilnych. 

wymiar 102 x 9 x 9 mm

zdobienie laser 50 x 5 mm

490
PLN



R35646.05

R35646.02

R35646.21

czarny zielony szary
R35646.02 R35646.05 R35646.21

czarny niebieski biały czerwony
R64455.02 R64455.04 R64455.06 R64455.08

R644
55.0

8

R
64

45
5.

0
2

R
64

45
5.

0
6

R
64

45
5.

0
4

R35646.. Rękawiczki TOuCH COnTROl 
do urządzeń sterowanych dotykowo
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. 
Rękawiczki wykonane w 95% z akrylu i w 5% elastanu. Gramatura 31 g/m². 

wymiar 145 x 216 x 6 mm

zdobienie sitodruk 50 x 40 mm

590
PLN

R64455.. Czyścik TRim
Praktyczny czyścik do monitorów i okularów.  
Wykonany z plastiku i poliestru o średnicy 10 mm. 

wymiar 35 x 40 x 13 mm 

zdobienie tampondruk 15 x 20 mm

295
PLN

650
PLN650

PLN
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R50188.06 Power bank
Przenośna ładowarka z litowo-jonowym akumulatorem. 
Przeznaczona do smartfonów, telefonów, odtwarzaczy  
MP3 i nawigacji satelitarnej (o maksymalnym natężeniu 
prądu ładowania do 1 A, moc max. 5 W). Służy do całko-
witego naładowania urządzenia z baterią o pojemności  
do 2000 mAh lub podładowania urządzenia z baterią  
o pojemności powyżej 2000 mAh. Wyposażona  
w kabel micro-USB. Plastikowa obudowa. Pakowana  
w opakowanie upominkowe wykonane z plastiku.

wymiar 92 x 25 x 25 mm, pudełko: 104 x 55 x 45 mm

zdobienie
power bank: tampondruk 60 x 12 mm 
pudełko: tampondruk 60 x 20 mm

2590
PLN

R35649 Podstawka pod tablet STable
Wykonana z plastiku podstawka pod tablet lub smartfon  
z antyspoślizgowym gumowym uchwytem. 

wymiar 113 x 32 x 7 mm

zdobienie tampondruk 40 x 15 mm

165
PLN

R64327 Pokrowiec na telefon
Wykonany z tworzywa sztucznego szczelny pokrowiec na telefon 
lub portfel czy klucze. Wyposażony w smycz z klamerką. Pomieści 
smartfon o wymiarach do: 14 x 8 x 1 cm. 

wymiar 130 x 205 x 7 mm

zdobienie tampondruk 60 x 20 mm 699
PLN

MAX 

14 x 8 x 1  
cm 

NOWOŚĆ

Telefon 
nie jest dołączo

ny



R17680.. etui na dużego smartfona eCO SenSe
Etui na dużego smartfona wykonane z modnego filcu.  
Solidne zamknięcie zabezpiecza przed wypadnięciem  
smartfona z etui. Wyposażone w poręczny pasek  
pozwalający na łatwy dostęp do telefonu.

wymiar 110 x 160 x 6 mm

zdobienie sitodruk 85 x 105 mm

szaro-niebieski szaro-zielony
R17680.04 R17680.05

R17680.04

R17680.05

R08613
.04

R08613
.0

5

szaro-niebieski szaro-zielony
R08613.04 R08613.05

R08613.05.A etui na smartfona eCO SenSe
Etui na smartfona wykonane z modnego filcu. Solidne  
zamknięcie zabezpiecza przed wypadnięciem smartfona 
z etui. Poręczny pasek pozwala na łatwy dostęp do telefonu. 

wymiar 85 x 133 x 7 mm

zdobienie sitodruk 55 x 40 mm

295
PLN

R08613.. etui na smartfona eCO SenSe
Etui na smartfona wykonane z modnego filcu. Solidne  
zamknięcie zabezpiecza przed wypadnięciem smartfona  
z etui. Poręczny pasek pozwala na łatwy dostęp do telefonu. 

wymiar 85 x 133 x 7 mm

zdobienie sitodruk 55 x 40 mm

295
PLN

380
PLN 545

PLN

MAX 
6,5 x 12,5  
x 0,5 cm 

MAX 
6,5 x 12,5 

x 1 cm 

MAX 
7 x 13,7 x 1,3  

cm 
143
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R08604 etui na tablet eCO-SenSe
Wykonane z grubego filcu etui na tablet zamykane na rzep. 

wymiar 290 x 215 x 9 mm

zdobienie sitodruk 190 x 190 mm

545
PLN

od  
15 x 35 x 0,6 cm 

do 
18 x 26 x 1,0 cm 

R91700 etui na tablet OSuna
Wykonane z mikrofibry i eko-skóry uniwersalne etui na tablet. Rozmiar etui  
dostosowany do większości tabletów oferowanych na rynku o przekątnej  
ekranu 9,7”-10,1” Wyposażone w kieszonkę na dokumenty. Etui zamykane  
taśmą elastyczną. Pakowane w białe kartonowe nasuwane opakowanie. 

wymiar 190 x 265 x 22 mm 

zdobienie sitodruk 110 x 200 mm

2990
PLN

MAX 
26 x 18 x 1 cm 
(np. Samsung  

Galaxy Tab 10.1)



szaro-niebieski szaro-zielony
R08619.04 R08619.05

R08619.05

R08619.04

MAX 
24 x 17 x 1  

cm 

R08619.. Teczka na tablet eCO-SenSe
Zapinana na zatrzask filcowa teczka na tablet.  
Wyposażona w dwie kieszonki na dokumenty 
(305 x 205 mm i 235 x 145 mm). 

wymiar 325 x 215 x 10 mm

zdobienie sitodruk 230 x 100 mm

1490
PLN 1690

PLN
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R08616.04 R08616.05

R08616.. Teczka a4 z filcu eCO-SenSe
Filcowa, zapinana na zatrzask, teczka A4 na dokumenty. Wyposażona  
w kieszonkę na dokumenty formatu A4 i cztery mniejsze kieszonki  
oraz 25 kartkowy notes A4 w linie, wykonany z papieru z recyklingu  
o gramaturze 70 g/m². 

wymiar 255 x 310 x 12 mm

zdobienie sitodruk 200 x 100 mm

2490
PLN

R08617 Teczka z filcu na tablet eCO-SenSe
Wykonana z modnego filcu teczka na tablet 
i dokumenty. Zapinana na zatrzask. W kieszeni  
zapinanej na rzep zmieści się tablet lub kalendarz 
B5. Dodatkowe kieszonki służą do przechowania  
dokumentów. 

wymiar 225 x 270 x 11 mm 

zdobienie sitodruk 130 x 80 mm

2190
PLN

MAX 
23 x 17 x 1  

cm 

szaro-niebieski szaro-zielony
R08616.04 R08616.05



czarny niebieski czerwony
R91873.02 R91873.04 R91873.08

R91873.02

R91873.04

R91873.08

R91870.02 etui na laptopa TellaRO

Wykonane z pianki neoprenowej  
3 mm etui na laptopa. 

wymiar 400 x 300 x 12 mm 

zdobienie sitodruk 250 x 200 mm

990
PLN

R91873.. etui na laptopa VeRnaZZa

Wykonane z pianki neoprenowej  
3 mm etui na laptopa. 

wymiar 450 x 330 x 12 mm

zdobienie sitodruk 300 x 240 mm

990
PLN

R08618 Teczka z filcu na laptopa 
eCO-SenSe
Wykonana z filcu i zapinana na zatrzaski 
teczka na laptopa i dokumenty.  
Wyposażona w mocną rączkę. 

wymiar 410 x 350 x 12 mm

zdobienie sitodruk 300 x 110 mm

2290
PLN

MAX 
37 x 28 x 5 
cm [ 15,4" ] 

MAX 
37 x 27 x 5 
cm [ 15,4" ] 

MAX 
42 x 30 x 5 
cm [ 17,3" ] 
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czarny niebieski zielony czerwony szary
R91860.02 R91860.04 R91860.05 R91860.08 R91860.21

R91860.05

R91860.04 R91860.08

R91860.21R91860.02R91860.. Torba na dokumenty San VinCenZO
Teczka na dokumenty w formacie A4. Wykonana z poliestru. 

wymiar 340 x 290 x 10 mm

zdobienie sitodruk 200 x 100 mm
690

PLN

R91852 Torba na dokumenty Siena
Torba na dokumenty w subtelnie dobranej  
tonacji czerni i szarości wykonana z poliestru. 

wymiar 370 x 330 x 85 mm 

zdobienie sitodruk 120 x 70 mm

2690
PLN



cz/niebieski cz/zielony cz/czerwony
R91850.04 R91850.05 R91850.08

R91850.05

R91850.08

R91850.04

cz/niebieski cz/zielony cz/czerwony
R91851.04 R91851.05 R91851.08

R91851.08

R91851.05

R91851.04

R91850.. Torba na dokumenty aleSSandRia
Torba z poliestru 600 D na dokumenty z rączką i paskiem na ramię. 

wymiar 390 x 300 x 80 mm

zdobienie sitodruk 200 x 90 mm

3450
PLN

R91851.. Torba na dokumenty ViTeRbO
Torba na dokumenty z rączką i paskiem na ramię z poliestru 600 D. 

wymiar 410 x 300 x 105 mm

zdobienie sitodruk 250 x 90 mm

4490
PLN

2490
PLN 2490

PLN 149
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R91712 Teczka konferencyjna na zamek ViCenZa
Wykonana z ekoskóry czarna teczka konferencyjna z poręcznym uchwytem.  
Wyposażona w kalkulator, wkład papierowy A4, metalowy ring, kieszonkę  
z zamkiem oraz uchwyt na długopis. Posiada także kieszonki na wizytówki oraz 
przegródki na dokumenty. Kalkulator zasilany 1 baterią AG10 dołączoną  
do produktu. Pakowana w kartonowe pudełko. 

wymiar 250 x 340 x 45 mm

zdobienie laser 30 x 30 mm

8490
PLN

Długopis 

nie jest dołączo
ny

R89499 Teczka konferencyjna na zamek CaSeRTa
Teczka na dokumenty A4 z wysuwaną rączką. Wykonana  
z wysokiej jakości ekoskóry, zapinana na zamek. Wyposażona  
w notatnik (30 kartek w linię), zapinaną na zamek kieszeń 
na dokumenty oraz wiele przegródek. 

wymiar 255 x 345 x 30 mm

zdobienie laser 30 x 30 mm

7490
PLN

Długopis 

nie jest dołączo
ny



R91710 Teczka konferencyjna na zamek SiRaCuSa
Wykonana z ekoskóry czarna teczka konferencyjna A4 z kalkulatorem, zapinana na zamek.  
Posiada aż 7 kieszonek, przegródki na dokumenty, uchwyt na długopis i kieszeń z zamkiem.  
Praktyczna teczka biznesowa wyposażona we wkład papierowy A4. Kalkulator zasilany 1 baterią  
AG10 dołączoną do produktu. Pakowana w kartonowe pudełko. 

wymiar 260 x 340 x 25 mm

zdobienie laser 30 x 30 mm 5990
PLN

Długopis 

nie jest dołączo
ny

R91738.42 Teczka konferencyjna TaRanTO
Teczka konferencyjna ze skóry ekologicznej. W środku notatnik A4, kalkulator,  
kieszonki na wizytówki, zakładka na dokumenty i zaczep na długopis. Kalkulator 
zasilany 1 baterią AG10 dołączoną do produktu. Pakowana w białe kartonowe 
opakowanie. 

wymiar 270 x 330 x 25 mm

zdobienie laser 30 x 30 mm 4990
PLN

Długopis 

nie jest dołączo
ny
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R91731.04

R91731.08

R89495 Teczka a4 Olbia
Teczka wykonana z solidnej ekoskóry,  
zamykana elastyczną taśmą. Wyposażona  
w notatnik w linię (25 kartek), przegrodę  
na dokumenty A4, dwie przegródki  
na wizytówki i uchwyt na długopis. 

wymiar 235 x 300 x 16 mm

zdobienie laser 30 x 30 mm

3490
PLN

Długopis 

nie jest dołączo
ny

Długopis 

nie jest dołączo
ny

R91731.. Teczka konferencyjna a4 SaSSaRi
Teczka konferencyjna z ekoskóry ozdobiona kontrastowymi elementami. Wyposażona 
w przegrodę na dokumenty, kieszonkę na wizytówki, uchwyt na długopis oraz wkład 
papierowy A4. Pakowana w białe pudełko kartonowe. 

wymiar 235 x 325 x 20 mm

zdobienie laser 40 x 25 mm

3790
PLN

cz/niebieski cz/czerwony
R91731.04 R91731.08



R89495 Teczka a4 Olbia
Teczka wykonana z solidnej ekoskóry,  
zamykana elastyczną taśmą. Wyposażona  
w notatnik w linię (25 kartek), przegrodę  
na dokumenty A4, dwie przegródki  
na wizytówki i uchwyt na długopis. 

wymiar 235 x 300 x 16 mm

zdobienie laser 30 x 30 mm

R91740.04 Teczka konferencyjna ORiSTanO
Teczka konferencyjna z zaczepem na długopis.  
W środku notatnik A5, kieszonki na wizytówki 
oraz na dokumenty. 

wymiar 230 x 320 x 10 mm

zdobienie sitodruk 130 x 200 mm

cz/niebieski cz/czerwony
R89490.04 R89490.08

R89490.04

R89490.08

R91707 Teczka a4 TaORmina
Wykonana z ekoskóry atrakcyjna cenowo czarna teczka wypo-
sażona w kieszonkę na wizytówki, przegródkę na dokumenty 
oraz wkład papierowy A4. Pakowana w pudełko kartonowe. 

wymiar 240 x 320 x 20 mm

zdobienie laser 30 x 30 mm

3590
PLN

Długopis 

nie jest dołączo
ny

Długopis 

nie jest dołączo
ny

2490
PLN

R89490.. Teczka a4 VaSTO
Teczka na dokumenty A4 wykonana z mikrofibry i ekoskóry, z zaczepem na długopis.  
Wyposażona w notatnik A4, 20 kartek, kieszonki na wizytówki i na dokumenty. Teczka  
zamykana jest taśmą elastyczną. Pakowana w białe kartonowe nasuwane opakowanie. 

wymiar 250 x 330 x 18 mm

zdobienie sitodruk 130 x 220 mm 3390
PLN
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R73736 Teczka konferencyjna a4 TRieSTe
Teczka konferencyjna A4 w lnianej okładce.  
W środku notes w linię z papieru z recyklingu,  
20 kartek 70 g/m². Kieszeń na dokumenty A4  
i dwie dodatkowe kieszenie, uchwyt na długopis. 

wymiar 250 x 320 x 16 mm

zdobienie sitodruk 200 x 100 mm

3990
PLN

R89493.13 Korkowa teczka a4
Teczka A4 z gładkiego korka. Z trzema  
kieszonkami, uchwytem na długopis 
i 25-stronicowym notesem w linie. 

wymiar 230 x 310 x 21 mm

zdobienie sitodruk 150 x 220 mm

3800
PLN

R73735 Teczka a4 enViROn
Teczka A4 z 20-stronicowym  
notesem, kolorowymi  
karteczkami memo,  
kieszenią na dokumenty  
i długopisem. 

wymiar 290 x 345 x 7 mm 

zdobienie
tampondruk 40 x 40 mm 
lub sitodruk 230 x 170 mm 

Długopis 

nie jest dołączo
ny

1090
PLN



cz/żółty cz/niebieski cz/zielony cz/czerwony cz/szary
R89491.03 R89491.04 R89491.05 R89491.08 R89491.21

R89491.03

R89491.08

R89491.05

R89491.21

R89491.04

cz/niebieski cz/zielony cz/czerwony cz/szary
R89492.04 R89492.05 R89492.08 R89492.21

R89492.08

R89492.05

R89492.04

R89492.21

R89491.. Teczka a4 ORTOna
Wykonana z poliestru i ekoskóry teczka A4, z zaczepem na długopis.  
Wyposażona w 20 kartkowy notatnik A4 i kieszonkę na dokumenty. 

wymiar 245 x 320 x 8 mm

zdobienie sitodruk 140 x 250 mm

1990
PLN

R89492.. Teczka a4 melFi
Wykonana z mikrofibry i ekoskóry teczka A4. Wyposażona w 20 kartkowy 
notatnik A4, zaczep na długopis, kieszonki na wizytówki i na dokumenty. 
Teczka zamykana na gumkę. 

wymiar 240 x 320 x 13 mm

zdobienie sitodruk 140 x 250 mm

2990
PLN

R73736 Teczka konferencyjna a4 TRieSTe
Teczka konferencyjna A4 w lnianej okładce.  
W środku notes w linię z papieru z recyklingu,  
20 kartek 70 g/m². Kieszeń na dokumenty A4  
i dwie dodatkowe kieszenie, uchwyt na długopis. 

wymiar 250 x 320 x 16 mm

zdobienie sitodruk 200 x 100 mm

155
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R22558.82 Zestaw do wina Limoges
Zestaw do wina w drewnianym pudełku. Składa się z otwieracza, 
okapnika, nalewaka i zatyczki. 

wymiar 160 x 160 x 32 mm

zdobienie laser 30 x 30 mm 4990
PLN

R22556 Zestaw do wina Chartes
Zestaw do wina w pudełku z drewna bambusowego.  
Składa się z otwieracza, okapnika, nalewaka z zatyczką 
i zatyczki. Pakowany w białe kartonowe opakowanie. 

wymiar 160 x 160 x 45 mm

zdobienie laser 30 x 30 mm lub tampondruk XL 85 x 50 mm

5490
PLN

NOWOŚĆ

R22521 skrzynka na wino z akcesoriami angers
Wyściełana tkaniną, drewniana skrzynka na wino zawierająca  
wykonane z metalu i drewna akcesoria konesera trunków. 
Pakowana w białe kartonowe pudełko. 

wymiar 370 x 120 x 140 mm

zdobienie laser 30 x 30 mm

6490
PLN

Wino  
nie jest  

dołączone



R22554 Zestaw do wina DoubLe DeCker nature
Zestaw do wina w bambusowym pudełku. Składa się z solidnego,  
stalowego otwieracza do wina, okapnika, termometru, obcinaka  
do foli, nalewaka z zatyczką, dwóch zatyczek i zapasowej końcówki  
do otwieracza. Pakowany w białe kartonowe opakowanie. 

wymiar 230 x 188 x 126 mm

zdobienie laser 30 x 30 mm

R22552 Zestaw szachy i akcesoria do wina subLime
Oryginalny zestaw składający się z szachów oraz akcesoriów do 
wina. Wykonany z metalu i drewna. Figury szachowe wykonane 
są z plastiku. Na akcesoria do wina składają się: nóż kelnerski  
o drewnianej rękojeści, okapnik, zatyczka oraz termometr 
wykończony drewnem.

wymiar 148 x 170 x 48 mm
zdobienie tampondruk 60 x 15 mm

4790
PLN

R22551 Zestaw do wina DoubLe DeCker
Pomysłowo zaprojektowany dwu szufladowy zestaw do wina 
wykonany ze stali, drewna, aluminium w drewnianym pudełku. 
Zestaw składa się z aluminiowego otwieracza, termometru, 
obcinaka do folii, nalewaka z zatyczką, 2 zatyczek, okapnika 
oraz zapasowej końcówki do otwieracza. 

wymiar 230 x 188 x 126 mm

zdobienie laser 30 x 30 mm

15990
PLN

13990
PLN
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R22527 Zestaw do wina saint-Denis
Zestaw do wina składający się z termometru, korkociągu, okapnika, obcinaka  
do folii, 3 zatyczek do butelek. Pakowany w białe kartonowe opakowanie. 

wymiar 250 x 180 x 45 mm

zdobienie laser 30 x 30 mm

7490
PLN

R22535 Zestaw do wina CaLais
Luksusowy 4-elementowy zestaw do wina dla wymagających. 
Wykonany z drewna i metalu. Pakowany w białe kartonowe pudełko. 

wymiar 215 x 200 x 60 mm 

zdobienie laser 30 x 30 mm

10950
PLN

R22528 Zestaw do wina arDon
Zestaw do wina składający się z korkociągu i zatyczki, zdobionych 
drewnem. Pakowany w białe kartonowe opakowanie. 

wymiar 114 x 160 x 38 mm 

zdobienie laser 30 x 30 mm

3490
PLN



R17119 Zestaw młynków  
saLt & PePPer twosome
Zestaw dwóch młynków do soli i pieprzu.  
Wykonany z metalu i plastiku. Pakowany  
w czarne kartonowe opakowanie. 

wymiar Ø27 x 152 mm, pudełko: 180 x 110 x 40 mm

zdobienie laser 10 x 35 mm

3290
PLN

R17537 korkociąg effeCtive
Wykonany ze stali nierdzewnej dwustopniowy korkociąg z nożykiem 
do obcinania folii. Pakowany w opakowanie kartonowe.

wymiar 123 x 22 x 12 mm

zdobienie laser 15 x 5 mm

590
PLN
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R17214 Zestaw noży kuchennych househoLD
Zestaw kuchenny w bloku z drewna kauczukowego. Zawiera 
nożyczki oraz cztery noże wykonane w całości ze stali nierdzewnej 
(nóż japoński, nóż szefa kuchni, nóż uniwersalny, nóż do warzyw). 
Pakowany w białe kartonowe opakowanie.

wymiar 90 x 280 x 82 mm

zdobienie laser 40 x 25 mm

R17215 Zestaw noży kuchennych nobLe
Zestaw poręcznych noży w bloku z drewna kauczukowego. Zawiera  
4 noże z ząbkami, gładki nóż uniwersalny (długość ostrza bez rękojeści 
11 cm, grubość 1 mm) oraz nóż do warzyw (długość ostrza bez rękojeści 
8 cm, grubość 1 mm). Rączki wykonane z drewna kauczukowego. 
Pakowany w białe kartonowe opakowanie.

wymiar 60 x 220 x 60 mm

zdobienie laser 40 x 25 mm

R17147 Zestaw noży ceramicznych CeramiC Chef
Zestaw składający się z akrylowego bloku na noże, noża do krojenia mięsa 
(długość ostrza 12,5 cm), noża uniwersalnego (długość ostrza 10,2 cm), noża  
do jarzyn (długość ostrza 7,7 cm) i obieraczki do jarzyn. Rączki wykonane są 
z powlekanego gumą plastiku ABS. Pakowany w czarne kartonowe opakowanie. 

wymiar 130 x 260 x 105 mm

zdobienie laser 60 x 10 mm

R17148 nóż ceramiczny exPertise
Nóż ceramiczny w osłonie. Białe ostrze o długości 15 cm. Rączka z powlekanego  
gumą plastiku ABS. Plastikowa osłona zapobiega uszkodzeniu ostrza noża.  
Białe opakowanie typu display wykonane z tworzywa sztucznego i kartonu. 

wymiar 280 x 45 x 22 mm 

zdobienie laser 50 x 15 mm

6990
PLN 1990

PLN

3990
PLN

9900
PLN



R17128 Zestaw serowy roma
Pomysłowy zestaw do sera składający się z zamykanej obudowy  
z drewna kauczukowego, która jest jednocześnie deską do krojenia,  
trzech noży oraz widelca ze stali nierdzewnej. Pakowany w czarne 
kartonowe pudełko.

wymiar Ø235 x 37 mm

zdobienie laser 40 x 25 mm

5790
PLN

R17134 Zestaw serowy tomato
Zestaw do sera składający się z deski do krojenia, noża do sera  
i pokrywy. Nóż wykonany ze stali nierdzewnej, deska oraz rączka  
noża z drewna kauczukowego. Pokrywa akrylowa. 

wymiar Ø280 x 150 mm

zdobienie laser 30 x 30 mm

3990
PLN
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R17150 Zestaw serowy siCiLia
Zestaw noży do sera składający się z 3 noży serowych oraz widelca 
wykonanych ze stali nierdzewnej z bambusowymi rączkami. Noże  
przytwierdzone są do obudowy listwą magnetyczną. Obudowa  
wykonana z drewna bambusowego z tacą do serów ze szkła 
hartowanego. Zestaw pakowany w czarne kartonowe pudełko. 

wymiar 310 x 205 x 27 mm

zdobienie laser 50 x 18 mm

6490
PLN

R17136 Zestaw serowy bormio
Zestaw składający się z noża i widelca ze stali nierdzewnej  
(rączki z drewna kauczukowego) mocowanych na magnes  
oraz deski do krojenia ze szkła hartowanego, przyjaznego 
dla zdrowego serwowania posiłków. Zestaw pakowany  
w czarne opakowanie kartonowe. 

wymiar 300 x 200 x 48 mm

zdobienie laser 50 x 20 mm

2790
PLN

R17135 Zestaw serowy fonDo
Zestaw serowy składający się z podstawki pod deskę wykonanej z drewna 
kauczukowego, trzech noży i widelca ze stali nierdzewnej (rączki z drewna 
kauczukowego) mocowanych na magnes oraz deski do krojenia wykonanej  
ze szronionego” szkła hartowanego, przyjaznego dla zdrowego serwowania  
posiłków. Pakowany w czarne opakowanie kartonowe. 

wymiar 300 x 42 x 210 mm

zdobienie laser 30 x 30 mm

3490
PLN



R17216 Zestaw włoski Cremona
Kompletny zestaw do domowego przygotowania spaghetti. Wykonany ze stali  
nierdzewnej. Składa się z miarki do makaronu, cedzaka, szczypczyków i tarki  
do sera. Pakowany w kartonowe pudełko. 

wymiar 225 x 310 x 55 mm

zdobienie laser 70 x 9 mm 2490
PLN

R17207 Zestaw kuchenny oregano
Zestaw kuchenny składajacy się z deski z drzewa kauczukowego i noża do  
siekania ziół. Pakowany w kartonowe pudełko z przezroczystym wieczkiem.

wymiar 200 x 200 x 23 mm

zdobienie laser 30 x 30 mm

R22735  miska z dziadkiem do orzechów
Praktyczny i elegancki prezent do domu. Miska wykonana  
z drewna kauczukowego a dziadek do orzechów z metalu  
i plastiku. Zestaw pakowany w kartonowe pudełko. 

wymiar 180 x 180 x 90 mm

zdobienie laser 30 x 30 mm

6490
PLN

2490
PLN
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R17528 fartuch grillowy bbQ
Poliestrowy fartuch grillowy z 6-elementowym wyposażeniem.  
Wykonany z metalu, drewna oraz poliestru. Pakowany w białe  
kartonowe opakowanie. 

wymiar 460 x 600 x 90 mm 

zdobienie sitodruk 180 x 90 mm

5490
PLN

R17529 Przenośny grill LareDo
Pomysłowe połączenie przenośnego 
grilla z torbą izotermiczną. Pakowany  
w pudełko kartonowe. 

wymiar Ø310 x 200 mm 

zdobienie sitodruk 130 x 100 mm

9800
PLN



R17529 Przenośny grill LareDo
Pomysłowe połączenie przenośnego 
grilla z torbą izotermiczną. Pakowany  
w pudełko kartonowe. 

wymiar Ø310 x 200 mm 

zdobienie sitodruk 130 x 100 mm

R17477 Zestaw świec zapachowych
Zestaw 3 świec zapachowych o przyjemnym zapachu 
sosny oferowany wraz z ceramiczną podstawką  
w efektownym opakowaniu upominkowym. 

wymiar 250 x 90 x 64 mm

zdobienie tampondruk 50 x 17 mm

2990
PLN

R17685 Zestaw podkładek filcowych eCo-sense
Zestaw 4 podkładek pod napoje. Podkładki doskonale izolują i wygłuszają. 

wymiar Ø100 x 3 mm

zdobienie sitodruk 60 x 60 mm

190
PLN

zapach kawy

zapach wanilii

zapach oceanu

R17476 Zestaw świec zapachowych
Zestaw świec zapachowych w kartonowym opakowaniu  
upominkowym z pokrywką pokrytą tłoczonym papierem.

wymiar 150 x 85 x 55 mm 

zdobienie
tampondruk 40 x 40 mm,  
tampondruk XL 85 x 50 mm 1890

PLN
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R41401.10 Kosmetyczka TOSCANA
Ekskluzywna kosmetyczka wykonana ze skóry. Owinięta  
w tekstylny woreczek z zaciskowym sznurkiem i pakowana  
w kartonowe pudełko. 

wymiar 200 x 100 x 95 mm

zdobienie tłoczenie 30 x 10 mm 9990
PLN

R41402.02 Kosmetyczka TRENTINO
Elegancka skórzana kosmetyczka. Posiada  
tkaninowy woreczek z zaciskowym sznurkiem. 
Pakowana w kartonowe pudełko. 

wymiar 190 x 120 x 40 mm

zdobienie tłoczenie 30 x 15 mm

5990
PLN

R41601.02 Biwuar LIGURIA

  

Wytworny biwuar wykonany ze skóry. Wyposażony w kalkulator,  
metalowy ring, wkład papierowy A4, kieszeń na zamek, dwa  
uchwyty na długopisy, przegródkę na dokumenty, kieszonki  
na wizytówki oraz dwie przezroczyste kieszenie. Bateria AG10  
w cenie produktu. Idealny prezent dla ważnego klienta.  
Pakowany w kartonowe opakowanie upominkowe. 

wymiar 365 x 290 x 50 mm 

zdobienie tłoczenie 45 x 30 mm

19800
PLN

Długopisy 

nie są dołączo
ne
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czarny brązowy
R41215.02 R41215.10

R41215.02

czarny brązowy
R41305.02 R41305.10

R41215.. Bilonówka MOLISE
Bilonówka wykonana ze skóry  
naturalnej. Pakowana w beżowe  
opakowanie upominkowe. 

wymiar 90 x 80 x 25 mm

zdobienie tłoczenie 40 x 40 mm

3490
PLN

R41305.. Etui na karty kredytowe LAZIO
Stylowe etui na karty kredytowe, dokumenty  
identyfikacyjne wykonane ze skóry. Pakowane  
w beżowe kartonowe opakowanie upominkowe. 

wymiar 105 x 120 x 8 mm

zdobienie tłoczenie 40 x 40 mm

4490
PLN

R41321.10 Wizytownik z ringiem CAMPANIA
Networking w biznesie to podstawa sukcesu. Wytworny wizytownik 
z ringiem, który mieści 120 wizytówek jest nieocenionym prezentem. 
Oprawiony w skórę, środek wykonany z eko-skóry. Pakowany 
w beżowe kartonowe opakowanie upominkowe. 

wymiar 135 x 225 x 40 mm

zdobienie tłoczenie 40 x 40 mm

7990
PLN

R41215.10

R41305.10R41305.02

2990
PLN
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R01043.02

R01043.10

czarny brązowy
R01043.02 R01043.10

172

R01047.02 Portfel CLASSIC
Bardzo bogato wyposażony portfel wykonany z efektownej ekoskóry. Posiada 
przegródkę na banknoty, bilonówkę oraz kieszonki na karty kredytowe. Dodatkowo  
wyposażony w wyjmowaną wkładkę na karty i dokumenty identyfikacyjne. 

wymiar 115 x 95 x 20 mm

zdobienie laser 30 x 30 mm

1890
PLN

R01045.02 Etui na karty kredytowe SIMPLE
Wykonane z bardzo efektownej ekoskóry etui na karty  
kredytowe i karty lojalnościowe. Pomieści 10 kart. 

wymiar 72 x 113 x 12 mm

zdobienie laser 30 x 30 mm

1190
PLN

R01043.. Etui na dokumenty CLASSIC
Wykonane z bardzo efektownej ekoskóry etui na dokumenty. 
Pomieści dowód rejestracyjny, prawo jazdy i dowód osobisty. 

wymiar 95 x 120 x 8 mm 

zdobienie laser 30 x 30 mm

1590
PLN



szaro-niebieski szaro-zielony
R17687.04 R17687.05

R17687.. Etui z filcu na klucze 
ECO-SENSE
Filcowe etui na klucze wyposażone  
w pasek - zaczep na klucze. 

wymiar 67 x 109 x 5 mm

zdobienie sitodruk 40 x 40 mm

270
PLN 290

PLN

R17687.04

R17687.05

R08615.05 R08615.04

R08615.. Etui na karty kredytowe ECO-SENSE
Etui na karty kredytowe i lojalnościowe. Wykonane z plastiku wnętrze  
pomieści 10 kart, rozkłada się jak wachlarz. Okładka zaprojektowana  
z dwukolorowego filcu wyposażona w dodatkowe kieszonki. 

wymiar 90 x 115 x 18 mm

zdobienie sitodruk 60 x 25 mm
szaro-niebieski szaro-zielony
R08615.04 R08615.05

490
PLN
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R01053 Etui na karty kredytowe CLASSIC
Etui na karty kredytowe i lojalnościowe (10 kart). Okładka  
wykonana z efektownej ekoskóry, wyposażona w dodatkowe  
kieszonki. Etui pakowane w czarne opakowanie upominkowe. 

wymiar 77 x 105 x 14 mm

zdobienie laser 40 x 14 mm

1750
PLN

R73405 Etui na klucze CLASSIC
Eleganckie i solidnie wykonane etui na klucze  
z ekoskóry. Pakowane w kartonowe pudełko. 

wymiar 55 x 100 x 20 mm 

zdobienie laser 30 x 30 mm

1190
PLN



R08656 Kosmetyczka TRAVELBUDDY
Pojemna kosmetyczka wykonana z poliestru  
420D. Wyposażona w uchwyt do zawieszenia. 

wymiar 210 x 100 x 130 mm 

zdobienie sitodruk 150 x 40 mm

174

R08654 Kosmetyczka TRAVELMATE
Wykonana z poliestru 600 D podróżna kosmetyczka. Rozkładana 
i wyposażona w haczyk pozwalający na jej wygodne zawieszenie. 

wymiar 210 x 230 x 100 mm 

zdobienie sitodruk 80 x 60 mm

2190
PLN

kosmetyki 
nie są  

dołączone

R08658.41 Kosmetyczka TRAVELfIT
Wykonana z nylonu 1680 D podróżna kosmetyczka.  
Rozkładana i wyposażona w haczyk pozwalający na jej 
wygodne zawieszenie. 

wymiar 210 x 230 x 100 mm

zdobienie sitodruk 80 x 60 mm

2590
PLN

kosmetyki 
nie są  

dołączone

575
PLN

     N O W O Ś Ć

kosmetyki 
nie są  

dołączone

R08656

Może  
stanowić 

komplet z torbą 
podróżną 

R08527.41 
(str. 216)



szaro-niebieski szaro-zielony
R08614.04 R08614.05

R08614.. Kosmetyczka ECO-SENSE
Kosmetyczka wykonana z mięsistego filcu. Może służyć 
jako piórnik bądź przybornik na akcesoria do makijażu.  
Wewnątrz zawiera przegródki, a pomysłowo  
zaprojektowana kieszonka przyda się na drobiazgi. 

wymiar 200 x 100 x 30 mm

zdobienie sitodruk 140 x 30 mm

650
PLN

R08614.05

R08614.04
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R08816 Waga do bagażu
Wykonana z plastiku i metalu waga do bagażu. Posiada wskazówkę 
zapamiętującą wagę bagażui i miarkę. Pakowana w białe pudełko. 

wymiar 145 x 76 x 38 mm

zdobienie tampondruk 30 x 20 mm

1190
PLN

R73541 Zestaw do obuwia TRAVELPACK
Elegancki 5-elementowy zestaw do obuwia w etui  
z ekoskóry. Składa się z czarnej pasty do butów, 
łyżki, gąbki do polerowania z pojemniczkiem oraz 
szczotki. Pakowany w białe kartonowe pudełko. 

wymiar 150 x 75 x 75 mm

zdobienie tampondruk 30 x 30 mm, laser 40 x 25 mm

2690
PLN



R08818 Kłódka do bagażu
Metalowa kłódka do bagażu z trzycyfrowym kodem  
zabezpieczający przed otworzeniem. Pakowana  
w srebrne opakowanie upominkowe. 

wymiar 42 x 29 x 8 mm

zdobienie laser 35 x 15 mm

590
PLN

R08813.. Przywieszka do bagażu
Plastikowa przywieszka do bagażu z długopisem, wkład  
w kolorze niebieskim. Pakowana w białe kartonowe pudełko. 

wymiar 91 x 55 x 7 mm

zdobienie tampondruk 50 x 25 mm

325
PLN

srebrno-czarny srebrno-niebieski srebrno-zielony srebrno-czerwony
R08813.02 R08813.04 R08813.05 R08813.08

R08813.02

R08813.04

R08813.05

R08813.08
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R17686.21

R17686.04
R17686.05

R17686.08

niebieski zielony czerwony szary
R17686.04 R17686.05 R17686.08 R17686.21

R17686.. filcowy brelok na klucze ECO-SENSE
Duży, efektowny brelok wykonany z filcu i metalu. 

wymiar 95 x 35 x 5 mm

zdobienie sitodruk 50 x 20 mm

049
PLN

R08003.. Ski-pass z karabińczykiem
Wykonany z metalu i plastiku nowoczesny ski-pass 
z karabińczykiem. Długość linki 86 cm.

wymiar 37 x 63 x 16 mm

zdobienie tampondruk 13 x 13 mm

595
PLN

R08000 Ski-pass z karabińczykiem
Wykonany z metalu i plastiku nowoczesny ski-pass 
z karabińczykiem. Długość linki 79 cm.

wymiar 37 x 63 x 16 mm 
zdobienie tampondruk 13 x 13 mm 595

PLN

R08005 Ski-pass z karabińczykiem
Ski-pass z metalowym karabińczykiem, w czarnym kolorze,  
z uchwytem na karnet z elastycznego tworzywa sztucznego.   
Długość linki 86 cm.

wymiar 37 x 63 x 16 mm

zdobienie tampondruk 13 x 13 mm 595
PLN

R08003.08czarny biały czerwony
R08003.02 R08003.06 R08003.08
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R64327 Pokrowiec na telefon CRYSTAL
Wykonany z tworzywa sztucznego szczelny pokrowiec  
na telefon lub portfel czy klucze. Wyposażony w smycz  
z klamerką. Mieści smartfon o wymiarach do: 14 x 8 x 1 cm. 

wymiar 130 x 205 x 7 mm

zdobienie tampondruk 60 x 20 mm

699
PLN

MAX 

14 x 8 x 1  
cm 

178

R64326.02 Statyw do smartfonów SELfIE COMPACT
Stalowy statyw do smartfonów służący do wykonywania autoportretów. Rączka z pianki 
EVA, plastikowy uchwyt na smartfon. Zwolnienie migawki za pomocą przycisku umiesz- 
czonego na rączce. Uchwyt dostosowany do smartfonów o szerokości 55-90 mm.  
Ruchoma głowica uchwytu w zakresie 270 stopni. Mały rozmiar po złożeniu pozwala  
na wygodne schowanie statywu do kieszeni lub torebki.

wymiar rozłożony 610 x 45 x 24 mm, złożony 140 x 45 x 25 mm

zdobienie laser 50 x 8 mm

1790
PLN

N O W O Ś Ć

Telefon 

nie jest dołączo
ny

długość 
50 cm



R17763.. Opaska odblaskowa
Czasem tak niewiele potrzeba by uratować czyjeś życie.  
Opaska odblaskowa może to uczynić. Warstwa spodnia 
wykonana z białego tworzywa sztucznego. 

wymiar 300 x 30 x 2 mm

zdobienie tampondruk 50 x 20 mm lub XL 100 x 20 mm

R17763.05 Długość  
30 cm

R17763.51

R17763.08

R17763.15

Długość  
45 cm

R17764.01

R17764.05

srebrny niebieski żólty
R17763.01 R17763.04 R17763.05

ciemnozielony czerwony pomarańczowy różowy
R17763.51 R17763.08 R17763.15 R17763.33

R17764.. Opaska odblaskowa
Czasem tak niewiele potrzeba by uratować czyjeś życie. Opaska odblaskowa 
może to uczynić. Warstwa spodnia z białego tworzywa sztucznego. Opaska 
może być noszona na ręce lub założona na kurtkę. Długość opaski 45 cm. 

wymiar 450 x 30 x 2 mm 

zdobienie
tampondruk 50 x 20 mm  
lub XL 100 x 20 mm

145
PLN

srebrny żółty
R17764.01 R17764.05

215
PLN

R17763.01

R17763.04

N O W Y  
K O L O R

R17763.33
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R17771.55 Kamizelka odblaskowa rozm. L
Wykonana z poliestru kamizelka odblaskowa 
zwiększająca widoczność. Produktu nie należy  
utożsamiać z produktami ochrony indywidualnej  
w rozumieniu Dyrektywy Środki Ochrony indy- 
widualnej 89/686/EEC. Rozmiar L (W68 x L64). 

wymiar 680 x 640 x 1 mm

zdobienie sitodruk 250 x 200 mm 995
PLN

R17772.55 Kamizelka odblaskowa rozm. XL
Wykonana z poliestru kamizelka odblaskowa  
zwiększająca widoczność. Produktu nie należy  
utożsamiać z produktami ochrony indywidualnej  
w rozumieniu Dyrektywy Środki Ochrony indy- 
widualnej 89/686/EEC. Rozmiar XL (W70 x L66). 

wymiar 700 x 660 x 1 mm

zdobienie sitodruk 250 x 200 mm 995
PLN
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żółty pomarańczowy
R17762.03 R17762.15

R17762.15

R17762.03

R17762.. Koszulka treningowa fIT
Koszulka treningowa, która pozwoli rozróżnić  
dwie przeciwne drużyny. Gramatura 105g/m².  
Wykonana z przewiewnej siateczki poliestrowej.  
Neonowy kolor. Rozmiar L. 

wymiar 560 x 690 x 1 mm

zdobienie sitodruk 250 x 300 mm

1090
PLN



R17759.03 Kamizelka odblaskowa rozm. L
Wykonana z poliestru kamizelka odblaskowa w rozmiarze L.

wymiar 680 x 640 x 1 mm

zdobienie
sitodruk 100 x 100  
lub 250 x 200 mm 995

PLN

R17768.15 Kamizelka odblaskowa rozm. L
Wykonana z poliestru kamizelka odblaskowa zwiększająca  
widoczność, w rozmiarze L (W68 x L64). Produktu nie należy 
utożsamiać z produktami ochrony indywidualnej w rozumieniu 
Dyrektywy Środki Ochrony indywidualnej 89/686/EEC. 

wymiar 680 x 640 x 1 mm

zdobienie sitodruk 250 x 200 mm

995
PLN

R17769.15 Kamizelka odblaskowa rozm. XL
Wykonana z poliestru kamizelka odblaskowa zwiększająca  
widoczność, w rozmiarze XL (W70 x L66). Produktu nie należy 
utożsamiać z produktami ochrony indywidualnej w rozumieniu 
Dyrektywy Środki Ochrony indywidualnej 89/686/EEC. 

wymiar 700 x 660 x 1 mm

zdobienie sitodruk 250 x 200 mm

995
PLN
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spełnia  
wymagania  

normy  
EN471 

R17779.33 Dziecięca kamizelka odblaskowa
Wykonana z poliestru kamizelka odblaskowa zwiększająca  
widoczność w rozmiarze dziecięcym do 140 cm. Produktu  
nie należy utożsamiać z produktami ochrony indywidualnej  
w rozumieniu Dyrektywy Środki Ochrony indywidualnej  
89/686/EEC.

wymiar 400 x 500 x 1 mm

zdobienie sitodruk 250 x 150 mm 895
PLN

R17761 Dziecięca kamizelka odblaskowa
Wykonana z poliestru kamizelka odblaskowa  
w rozmiarze dziecięcym do 140 cm. Kamizelka 
spełnia wymagania normy EN1150. 

wymiar 450 x 500 x 1 mm

zdobienie sitodruk 250 x 150 mm

895
PLN

spełnia  
wymagania  

normy  
EN1150

R17760.03 Kamizelka odblaskowa rozm. XL
Wykonana z poliestru kamizelka odblaskowa w rozmiarze XL.

wymiar 700 x 660 x 1 mm

zdobienie
sitodruk 100 x 100  
lub 250 x 200 mm 995

PLN



R73085 flaga samochodowa
Wykonana z plastiku i poliestru 190 D flaga 
samochodowa mocowana do bocznej  
szyby samochodu. Wysokość kijka 45 cm. 

wymiar 450 x 340 x 27 mm

zdobienie sitodruk 250 x 200 mm

175
PLN

R73086 flaga samochodowa
Wykonana z plastiku i poliestru 190 D flaga 
samochodowa mocowana do bocznej szyby  
samochodu. Wysokość kijka 45 cm. 

wymiar 450 x 340 x 27 mm 

zdobienie sitodruk 200 x 100 mm

375
PLN
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R73086 flaga samochodowa
Wykonana z plastiku i poliestru 190 D flaga 
samochodowa mocowana do bocznej szyby  
samochodu. Wysokość kijka 45 cm. 

wymiar 450 x 340 x 27 mm 

zdobienie sitodruk 200 x 100 mm

R73075 Pokrowce na lusterka samochodowe 2 szt.
Para uniwersalnych pokrowców na lusterka samochodowe wykonanych z poliestru 
z domieszką elastycznego spandeksu. Pasują do większości modeli samochodów. 
Ściągacze umożliwiają dopasowanie wymiarów do lusterka. 

wymiar 270 x 270 x 1 mm

zdobienie sitodruk 200 x 180 mm

490
PLN

R73080 Samochodowy szalik kibica
Wykonany z poliestru 190 D biało-czerwony szalik z frędzlami. Mocowany 
do tylnej lub bocznej szyby samochodu dwiema przyssawkami. 

wymiar 390 x 100 x 3 mm

zdobienie sitodruk 280 x 40 mm

495
PLN
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R73045.08

R73045.06

biały czerwony
R73045.06 R73045.08

b/żółty b/niebieski b/zielony b/czerwony
R73008.03 R73008.04 R73008.05 R73008.08

R73008.. Kołatka koszulka
Plastikowa kołatka w kształcie koszulki sportowej. 

wymiar 185 x 65 x 19 mm

zdobienie tampondruk 40 x 30 mm

125
PLN

R73045.. Trąbka kibica
Wykonana z plastiku promocyjna trąbka kibica. 

wymiar 150 x 30 x 30 mm

zdobienie tampondruk 50 x 10 mm

099
PLN

R73000 Gwizdek piłka
Gwizdek w kształcie piłki,  
zawieszany na sznurku.  
Wykonany z plastiku. 

wymiar 75 x 73 x 90 mm

zdobienie tampondruk 15 x 15 mm

298
PLN

R73914 Antystresowa piłka
Wykonana z poliuretanu anystresowa piłka. 

wymiar Ø 60 mm

zdobienie tampondruk 25 x 25 mm

315
PLN

R73008.05R73008.03

R73008.04

R73008.08

165
PLN 165

PLN 165
PLN
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R73914 Antystresowa piłka
Wykonana z poliuretanu anystresowa piłka. 

wymiar Ø 60 mm

zdobienie tampondruk 25 x 25 mm

R73032 Brelok T-ShIRT
Brelok z ekoskóry w kształcie koszulki, znakomicie nadaje się  
do promocji widowisk sportowych z udziałem polskich drużyn. 
Wersja bez latarki.

wymiar 60 x 58 x 4 mm

zdobienie tampondruk 20 x 15 mm

R73033.. Brelok T-ShIRT
Brelok z ekoskóry w kształcie koszulki, znakomicie nadaje 
się do promocji widowisk sportowych z udziałem polskich 
drużyn. Wersja bez latarki.

wymiar 60 x 58 x 4 mm

zdobienie tampondruk 20 x 15 mm

R73918 Skacząca piłka
Wykonany z poliuretanu i PET zabawny gadżet umilający czas.

wymiar 39 x 70 x 39 mm

zdobienie tampondruk 8 x 8 mm

290
PLN

R73026 Opaska samozaciskowa WORLD SOCCER
Opaska samozaciskowa na rękę z motywem piłki nożnej. 
Wykonana z miękkiego tworzywa sztucznego. 

wymiar 240 x 33 x 5 mm

zdobienie tampondruk 50 x 8 mm

190
PLN

109
PLN

109
PLN

biały czerwony
R73033.06 R73033.08

R73033.06

R73
033.0

8

185



R73997 Antystres hAPPY
Poliuretanowy gadżet relaksacyjny  
w kształcie piłeczki z buźką Happy. 

wymiar Ø 60 mm

zdobienie tampondruk 25 x 25 mm

375
PLN

R73995 Antystres jo-jo hAPPY
Poliuretanowy gadżet relaksacyjny w kształcie  
piłeczki z buźką Happy, spełniający funkcję jo-jo. 

wymiar Ø 60 mm

zdobienie tampondruk 25 x 25 mm

395
PLN

R73996 Brelok antystresowy hAPPY
Poliuretanowy brelok antystresowy  
w kształcie piłeczki z buźką Happy. 

wymiar Ø 40 mm

zdobienie tampondruk 15 x 15 mm

245
PLN
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R73917.. Antystres BLOCK
Wykonany z poliuretanu klocek antystresowy.  
Konstrukcja pozwala na łączenie ich ze sobą. 

wymiar 78 x 28 x 38 mm

zdobienie tampondruk 60 x 15 mm

srebrny niebieski zielony czerwony
R73916.01 R73916.04 R73916.05 R73916.08

żółty niebieski zielony czerwony
R73917.03 R73917.04 R73917.05 R73917.08

R73917.08

R73917.04

R73917.05

R73917.03

żółty/niebieski/czerwony niebieski czerwony/biały
R73937.99 R73937.04 R73937.08

R73937.99

R73916.. Antystres CUBE 
Wykonana z poliuretanu kostka antystresowa w kształcie sześcianu. 

wymiar 51 x 51 x 51 mm

zdobienie tampondruk 35 x 35 mm

245
PLN

290
PLN

R73937.. Antystresowy zestaw PEOPLE
Zestaw trzech poliuretanowych antystresów  
w kształcie ludzików, które można łączyć ze sobą. 

wymiar 180 x 80 x 20 mm 

zdobienie tampondruk 35 x 10 mm

315
PLN 315

PLN 315
PLN

R73937.04

R73937.08

990
PLN 990

PLN
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1290
PLN

R73916.01
R73916.04

R73916.05
R73916.08



R73933 Antystres hEARTIE
Wykonany z poliuretanu antystres w kształcie serduszka. 

wymiar 70 x 70 x 55 mm

zdobienie tampondruk 30 x 30 mm

275
PLN

R73919 Brelok antystresowy BASKET
Wykonany z poliuretanu antystresowy brelok w ksztacie piłki 
do koszykówki. Idealny gadżet dla kibiców tej dyscypliny sportu. 

wymiar Ø 39 mm

zdobienie tampondruk 20 x 7 mm

235
PLN

R73920 Brelok antystresowy CUTE
Wykonany z poliuretanu brelok antystresowy w kształcie 
serduszka. 

wymiar 40 x 40 x 30 mm

zdobienie tampondruk 15 x 15 mm 185
PLN

R73924 Brelok antystresowy VOLLEY
Wykonany z poliuretanu antystresowy 
brelok w kształcie piłki do siatkówki. 

wymiar Ø 40 mm

zdobienie tampondruk 20 x 5 mm

235
PLN

R73913 Brelok antystresowy KICK & fUN
Wykonany z poliuretanu brelok - piłka. Przydatny relaksujący 
gadżet dla kibiców. 

wymiar Ø 40 mm

zdobienie tampondruk 15 x 15 mm 285
PLN
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niebieski czerwony
R73921.04 R73921.08

R73921.08

R73921.04

R73929.04 Antystres fELLOW
Wykonany z poliuretanu antystres  
w kształcie niebieskiego ludzika. 

wymiar 105 x 80 x 28 mm

zdobienie tampondruk 15 x 25 mm

345
PLN

R73925 Antystres hAMMER
Gadżet relaksacyjny w kształcie młotka.

wymiar 100 x 55 x 23 mm 

zdobienie tampondruk 30 x 10 mm

245
PLN

R73921.. Brelok antystresowy BUGGY
Wykonany z poliuretanu antystresowy brelok  
w kształcie samochodziku ucieszy liczne 
grono zwolenników motoryzacji. 

wymiar 80 x 35 x 30 mm 

zdobienie tampondruk 27 x 22 mm

245
PLN

R73922 Brelok antystresowy hELMET
Poliuretanowy anystresowy brelok-kask budowlańca. 
Zabawny gadżet dla wszystkich tych którzy budują 
i remontują swoje mieszkania i domy. 

wymiar 55 x 30 x 45 mm

zdobienie tampondruk 20 x 15 mm

295
PLN
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R74000.08 Antystres APPLE
Wykonany z poliuretanu gadżet  
antystresowy w kształcie jabłka. 

wymiar 70 x 65 x 67 mm 

zdobienie tampondruk 30 x 25 mm
390

PLN

R73936.08

R73936.04

niebieski czerwony
R73936.04 R73936.08

R73934.01

srebrny czarny niebieski zielony czerwony
R73934.01 R73934.02 R73934.04 R73934.05 R73934.08

R73934.. Antystres BALL
Poliuretanowy gadżet relaksacyjny w kształcie piłeczki.

wymiar Ø 60 mm

zdobienie tampondruk 25 x 25 mm

290
PLN

R73928 Antystres GLOBE
Antystresowy gadżet w kształcie kuli ziemskiej. 

wymiar Ø 65 mm

zdobienie tampondruk 20 x 20 mm

315
PLN

R73936.. Antystres YO-YO
Poliuretanowy gadżet relaksacyjny w kształcie piłeczki  
o połyskującej powierzchni, spełniający funkcję jo-jo. 

wymiar Ø 60 mm

zdobienie tampondruk 25 x 25 mm

349
PLN

249
PLN 249

PLN 249
PLN 249

PLN

R73934.04

R73934.08

R73934.05

R73934.02
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R73926 Antystres GRENADE
Wykonany z poliuretanu gadżet antystresowy w kształcie granatu. 

wymiar 62 x 97 x 55 mm

zdobienie tampondruk 25 x 15 mm

595
PLN

R73998 Antystres PENGUIN
Poliuretanowy gadżet antystresowy w kształcie pingwina. 

wymiar 62 x 118 x 53 mm 

zdobienie tampondruk 25 x 40 mm

595
PLN

R73932 Antystres WING
Anystresowy samolot. Idealny dla rozładowania 
emocji przed i w trakcie lotu.

wymiar 90 x 40 x 90 mm

zdobienie tampondruk 15 x 15 mm 515
PLN

R73939 Antystres T-ShIRT
Poliuretanowy gadżet relaksacyjny w kształcie koszulki. 

wymiar 90 x 82 x 31 mm

zdobienie tampondruk 30 x 40 mm

198
PLN

niebieski czerwony
R73936.04 R73936.08

R73907 Antystres CARROT
Wykonany z poliuretanu gadżet antystresowy w kształcie marchewki. 

wymiar 140 x 38 x 38 mm

zdobienie tampondruk 60 x 15 mm

435
PLN
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R
73180

.0
3

R
73180

.0
4

R
73180

.0
5

Żeton  
wielkości 

2 zł

b/czarny b/żółty b/niebieski b/zielony b/ciemnozielony biały b/czerwony
R73180.02 R73180.03 R73180.04 R73180.05 R73180.51 R73180.06 R73180.08

R
73180

.0
8

R
73180

.0
2

R
73180

.0
6

R
73180

.51

R73180.. Brelok z żetonem PLAIN
Wykonany z miękkiego PCV i polistyrenu 
brelok z żetonem do wózków w marketach.

wymiar 35 x 45 x 5 mm

zdobienie tampondruk 11 x 11 mm

106
PLN
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Żeton  
wielkości 
1 zł (1 €)

Żeton  
wielkości 
1 zł (1 €)

Żeton  
wielkości 
1 zł (1 €)

R73295 Metalowy brelok z żetonem COINfREE
Metalowy brelok z żetonem. Rozmiar żetonu 1zł/1 EUR.  
Pakowany w czarne opakowanie upominkowe. 

wymiar 32 x 48 x 5 mm

zdobienie laser 15 x 10 mm

798
PLN

R73185 Metalowy brelok z żetonem PADLOCK
Wykonany z metalu brelok z żetonem. Rozmiar dołączonego 
żetonu 1 zł/1 Euro. Miejsce na żeton jest odpowiednie dla monet 
1, 2, 5 zł. Brelok pakowany w czarne opakowanie upominkowe. 

wymiar 47 x 16 x 9 mm

zdobienie laser 35 x 10 mm

890
PLN

R73269 Metalowy brelok z żetonem DISC
Wykonany z metalu brelok z żetonem. Żeton o wielkości  
1 zł/1 EUR. Pakowany w czarne opakowanie upominkowe. 

wymiar 43 x 30 x 4 mm 

zdobienie laser 15 x 7 mm

695
PLN

N O W O Ś Ć

790
PLN

R73182.02
Metalowy brelok z żetonem  
ShOPPING SPREE
Metalowy brelok z żetonem o wielkości  
1 zł/1 EUR. Pakowany w czarne  
opakowanie upominkowe.

wymiar 33 x 41 x 5 mm

zdobienie laser 20 x 20 mm
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R73536 Wieszak na torebkę  
z karabińczykiem ShINE
Składany wieszak/zawieszka na torebkę, z karabińczykiem. 
Karabińczyk pozwala na przypięcie wieszaka we wnetrzu 
torebki, tak by móc go potem łatwo odnaleźć. Wieszak 
można wykorzystać do zawieszenia torebki na blacie stołu  
bądź biurka. Pakowany w czarne opakowanie upominkowe. 

wymiar ø 45 x 7 mm

zdobienie laser 25 x 25 mm

798
PLN

R73535.. Składany wieszak na torebkę GLAMOUR
Składany wieszak/zawieszka na torebkę. Można go  
zawiesić o blat stołu w kawiarni lub biurko w pracy.  
Pakowany w czarne opakowanie upominkowe. 

wymiar ø 45 x 7 mm

zdobienie laser 25 x 25 mm 698
PLN
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R73535.01
R73535.02

R73535.04

srebrny srebrno-czarny srebrno-niebieski srebrno-czerwony
R73535.01 R73535.02 R73535.04 R73535.08

R73535.08



R35412 Brelok latarka TOPO LED
Przystępny cenowo, praktyczny metalowy brelok - latarka 
z diodą LED. Zasilany 4 bateryjkami typu AG3 dołączonymi 
do produktu. Pakowany w czarne kartonowe opakowanie 
upominkowe wyściełane gąbką. 

wymiar 50 x Ø10 mm

zdobienie laser 30 x 6 mm

R35407 Brelok latarka LED ILLUMEN
Aluminiowa latarka LED - brelok z karabińczykiem. Duża 
powierzchnia pozwala na dokonałą prezentację logotypu.  
Zasilana trzema bateriami typu LR41 (dołączone do  
produktu). Pakowana w opakowanie upominkowe.

wymiar 45 x 14 x 16 mm

zdobienie laser 25 x 10 mm

490
PLN

R35405 Brelok latarka LED MUSCLE
Aluminiowa latarka LED - brelok z karabińczykiem.  
Zasilana trzema bateriami typu LR41 (dołączone do 
produktu). Pakowana w opakowanie upominkowe.

wymiar 46 x 10 x 10 mm

zdobienie laser 25 x 7 mm

490
PLN

R73
030.06

R73030.08

biały czerwony
R73030.06 R73030.08

R73031 Brelok latarka OUR TEAM
Brelok latarka w kształcie koszulki, który znakomicie nadaje się  
do promocji widowisk sportowych z udziałem polskich drużyn.  
Wykonany z ekoskóry oraz wyposażony w diodę w czerwonym 
kolorze. Zasilany 2 bateriami AG 10 (dołączone do produktu). 

wymiar 60 x 58 x 10 mm

zdobienie tampondruk 20 x 10 mm

119
PLN

R73030.. Brelok latarka POLO
Brelok – latarka w kształcie koszulki sportowej wykonany 
z ekoskóry. Wyposażony w diodę w kolorze czerwonym.  
Zasilany 2 bateriami AG 10 (dołączone do produktu). 

wymiar 60 x 58 x 10 mm

zdobienie tampondruk 20 x 25 mm

119
PLN

790
PLN

N O W O Ś Ć

R35413.41 Brelok latarka SELECT LED
Brelok latarka LED z karabińczykiem. Zasilana 4 bateriami 
typu LR41. Pakowana w czarne opakowanie upominkowe.

wymiar 60 x 15 x 15 mm

zdobienie laser 22 x 6 mm

790
PLN
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R17692.02

R17692.. Brelok RITZY
Brelok wykonany z ekoskóry i efektownego błyszczącego ciemnego  
metalu. Duża powierzchnia pozwala na dobre wyeksponowanie  
logotypu. Pakowany w czarne opakowanie upominkowe. 

wymiar 73 x 38 x 4 mm

zdobienie laser 30 x 30 mm

R17692.08

czarny cz/czerwony
R17692.02 R17692.08

495
PLN

R17689 Brelok SWANK
Elegancki brelok wykonany z efektownego ciemnego 
metalu o błyszczącej powierzchni. Pakowany w czarne 
opakowanie upominkowe. Wygodny mechanizm  
odpinania kluczy. 

wymiar 65 x 19 x 7 mm

zdobienie laser 30 x 15 mm

450
PLN
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czarny cz/czerwony
R17692.02 R17692.08

R17689 Brelok SWANK
Elegancki brelok wykonany z efektownego ciemnego 
metalu o błyszczącej powierzchni. Pakowany w czarne 
opakowanie upominkowe. Wygodny mechanizm  
odpinania kluczy. 

wymiar 65 x 19 x 7 mm

zdobienie laser 30 x 15 mm

R17690 Brelok ELEGANCE
Elegancki brelok wykonany z efektownego ciemnego metalu 
o matowej powierzchni. Wygodny mechanizm odpinania  
kluczy. Pakowany w czarne opakowanie upominkowe. 

wymiar 63 x 26 x 7 mm

zdobienie laser 35 x 15 mm

590
PLN

R17691 Brelok BUCKLE
Brelok wykonany z kombinacji ekoskóry i efektownego 
matowego ciemnego metalu. Duża powierzchnia pozwala 
na dobre wyeksponowanie logotypu. Pakowany w czarne 
opakowanie upominkowe. 

wymiar 81 x 35 x 6 mm

zdobienie laser 28 x 22 mm

545
PLN

R73193 Metalowy brelok VALOR
Metalowy brelok wykonany z połączenia ciemnego 
błyszczącego i matowego metalu. Pakowany  
w czarne opakowanie upominkowe. 

wymiar 51 x 27 x 6 mm

zdobienie laser 40 x 15 mm

490
PLN
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R17698.. Brelok promocyjny
Metalowy brelok promocyjny z plastikową krawędzią.  
Duże pole zdobienia pozwala na znakomitą ekspozycję  
logotypu. Pakowany w czarne opakowanie upominkowe. 

wymiar 33 x 33 x 4 mm

zdobienie laser 30 x 20 mm

250
PLN

R73226 Metalowy brelok DARKY
Brelok wykonany z ciemnego metalu. Połączenie błyszczącej 
powierzchni z matowymi dekoracjami tworzy elegancki efekt. 
Pakowany w czarne opakowanie upominkowe. 

wymiar 42 x 32 x 6 mm

zdobienie laser 25 x 15 mm

390
PLN

srebrno-czarny srebrno-różowy
R17698.02 R17698.33

R17698.33

R17698.02
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R73227 Metalowy brelok DINKY
Brelok do kluczy z dużym miejscem na logo. Wykonany z ciemnego 
matowego metalu z kontrastującymi błyszczącymi wykończeniami. 
Pakowany w czarne opakowanie upominkowe. 

wymiar 56 x 28 x 7 mm

zdobienie laser 35 x 23 mm

645
PLN

R73228 Metalowy brelok CONVEX
Brelok do kluczy wykonany z połączenia błyszczącego  
i matowego metalu w kolorze grafitowym. Pakowany  
w czarne opakowanie upominkowe.

wymiar 58 x 16 x 10 mm

zdobienie laser 30 x 13 mm

525
PLN 199



R73203.01 Metalowy brelok VISIBILE
Metalowy brelok o bardzo dużej powierzchni  
do prezentacji logotypu. Pakowany w czarne 
opakowanie upominkowe.

wymiar 29 x 44 x 1 mm

zdobienie laser 35 x 22 mm

R17694 Metalowy brelok TRADITION
Metalowy brelok efektownie łączący ciemny błyszczący 
metal z ciemnym matowym metalem. Pakowany w czarne 
opakowanie upominkowe. 

wymiar 52 x 23 x 5 mm

zdobienie laser 32 x 17 mm 498
PLN

R73223 Metalowy brelok LOGOLITE
Metalowy brelok z dużą powierzchnią na logo. Wykonany 
z efektownego ciemnego metalu. Pakowany w czarne 
opakowanie upominkowe.

wymiar 60 x 20 x 10 mm

zdobienie laser 43 x 12 mm 398
PLN

N O W O Ś Ć

375
PLN

200



R73173 Metalowy brelok KARABINER
Metalowy brelok wyposażony w duży wygodny karabińczyk. 
Pakowany w czarne opakowanie upominkowe. 

wymiar 68 x 24 x 6 mm

zdobienie laser 16 x 5 mm

890
PLN
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R22189.00 Kryształowy brelok CRISTALINO
Kryształowy brelok, pakowany w czarne eleganckie pudełko 
i nasuwane kartonowe opakowanie. 

wymiar 39 x 19 x 15 mm

zdobienie laser 25 x 13 mm

1490
PLN



R73313 Brelok DUAL
Brelok na dwie pary kluczy wykonany z ekoskóry i metalu.  
Jedną parę kluczy można odpiąć. Pakowany w czarne  
opakowanie upominkowe. 

wymiar 86 x 23 x 14 mm

zdobienie laser 25 x 10 mm

srebrno-czarny srebrno-biały
R17693.02 R17693.06

R17693.06

R17693.02

R73214 Brelok DENIM
Wykonany z metalu i ekoskóry ze stębnowaniem 
szykowny brelok. Pakowany w czarne opakowanie 
upominkowe. 

wymiar 65 x 22 x 8 mm
zdobienie laser 33 x 16 mm 745

PLN 695
PLN

R73298 Brelok SMART
Brelok będący eleganckim połączeniem metalu i ekoskóry. 
Pakowany w czarne opakowanie upominkowe. 

wymiar 65 x 20 x 8 mm

zdobienie laser 35 x 16 mm

698
PLN

R73319 Brelok ShINY
Brelok wykonany z połączenia błyszczącego metalu  
z ekoskórą. Pakowany w czarne opakowanie upominkowe.

wymiar 80 x 30 x 7 mm

zdobienie laser 15 x 11 mm

645
PLN

R17693.. Brelok CLASSY
Elegancki brelok wykonany z kombinacji  
ekoskóry i błyszczącego metalu. Pakowany  
w czarne opakowanie upominkowe. 

wymiar 64 x 14 x 12 mm

zdobienie laser 30 x 10 mm

645
PLN 490

PLN202



R17693.. Brelok CLASSY
Elegancki brelok wykonany z kombinacji  
ekoskóry i błyszczącego metalu. Pakowany  
w czarne opakowanie upominkowe. 

wymiar 64 x 14 x 12 mm

zdobienie laser 30 x 10 mm

R73219 Metalowy brelok GLOBE
Metalowy brelok w kształcie kuli ziemskiej.  
Pakowany w czarne opakowanie upominkowe. 

wymiar 32 x 40 x 4 mm

zdobienie laser 20 x 20 mm

545
PLN

R73213 Metalowy brelok STEERING WhEEL
Metalowy brelok-koło sterowe. Pakowany w czarne 
opakowanie upominkowe. 

wymiar 45 x 40 x 5 mm

zdobienie laser 14 x 14 mm

695
PLN

R73192 Metalowy brelok APPLE
Metalowy błyszczący brelok w kształcie jabłka. 
Pakowany w czarne opakowanie upominkowe. 

wymiar 37 x 43 x 5 mm

zdobienie laser 23 x 15 mm

645
PLN

R73205 Metalowy brelok SOCCER
Metalowy brelok w kształcie piłki nożnej.  
Pakowany w czarne opakowanie upominkowe. 

wymiar 35 x 44 x 5 mm

zdobienie laser 18 x 18 mm

298
PLN
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R73229 Brelok KEY
Metalowy brelok w kształcie klucza z wygodnym 
systemem dopinania i odpinania kluczy.  
Pakowany w czarne opakowanie upominkowe.

wymiar 60 x 30 x 6 mm

zdobienie laser 30 x 5 mm

398
PLN

R73187 Brelok POLAR BEAR
Metalowy brelok w kształcie misia polarnego.  
Pakowany w czarne opakowanie upominkowe.

wymiar 32 x 51 x 7 mm

zdobienie laser 10 x 5 mm

695
PLN

R73212 Brelok KITTEN
Błyszczący metalowy brelok w kształcie kota.  
Pakowany w czarne opakowanie upominkowe. 

wymiar 41 x 43 x 5 mm

zdobienie laser 12 x 12 mm

395
PLN

204

R73307.01 Brelok fARfALLA
Metalowy brelok w kształcie motylka. Zdobiony cyrkoniami. 
Pakowany w czarne opakowanie upominkowe. 

wymiar 33 x 25 x 4 mm

zdobienie laser 10 x 8 mm

     N O W O Ś Ć

690
PLN



R73266 Metalowy brelok LADIES
Metalowy brelok w kształcie symbolu kobiety. 
Pakowany w czarne opakowanie upominkowe. 

wymiar 100 x 26 x 14 mm

zdobienie laser 20 x 7 mm

295
PLN

R73265 Metalowy brelok GENTS
Metalowy brelok w kształcie symbolu mężczyzny.  
Pakowany w czarne opakowanie upominkowe. 

wymiar 100 x 26 x 14 mm

zdobienie laser 15 x 10 mm

R73224 Metalowy brelok LUCK
Metalowy modny brelok z zawieszkami - symbolami  
szczęścia. Pakowany w czarne opakowanie upominkowe.

wymiar 95 x 32 x 2 mm

zdobienie laser 12 x 12 mm

695
PLN

R73264 Metalowy brelok fLAT
Błyszczący metalowy brelok z dużym  
miejscem na nadruk. Pakowany  
w czarne opakowanie upominkowe.

wymiar 42 x 12 x 4 mm

zdobienie laser 35 x 7 mm

545
PLN

295
PLN

R73187 Brelok POLAR BEAR
Metalowy brelok w kształcie misia polarnego.  
Pakowany w czarne opakowanie upominkowe.

wymiar 32 x 51 x 7 mm

zdobienie laser 10 x 5 mm

R73212 Brelok KITTEN
Błyszczący metalowy brelok w kształcie kota.  
Pakowany w czarne opakowanie upominkowe. 

wymiar 41 x 43 x 5 mm

zdobienie laser 12 x 12 mm

205



R73189 Brelok fLEXI BLUE
Wykonany z metalu i plastiku brelok wyposażony w wygodny mechanizm  
odpinania kluczy. Pakowany w czarne opakowanie upominkowe. 

wymiar 29 x 73 x 17 mm

zdobienie laser 18 x 18 mm

698
PLN

R73190 Brelok fLEXI RED
Wykonany z metalu i plastiku brelok wyposażony w wygodny mechanizm 
odpinania kluczy. Pakowany w czarne opakowanie upominkowe. 

wymiar 30 x 73 x 17 mm

zdobienie laser 20 x 11 mm

698
PLN

R73197.04 Brelok fRAME
Metalowy brelok ramka. Pakowany  
w czarne opakowanie upominkowe. 

wymiar 35 x 43 x 5 mm

zdobienie laser 22 x 22 mm

698
PLN

R73196 Brelok BRAVE hEART
Metalowy brelok w kształcie serca. Pakowany 
w czarne opakowanie upominkowe. 

wymiar 38 x 43 x 5 mm

zdobienie laser 20 x 10 mm

698
PLN
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R73216 Brelok CLOVER
Metalowy brelok - czterolistna koniczynka. Popularny 
symbol szczęścia. Pakowany w czarne opakowanie 
upominkowe. 

wymiar 40 x 40 x 3 mm

zdobienie laser 15 x 15 mm 545
PLN

R73188.. Brelok CLOVER LUCK
Metalowy brelok w kształcie koniczynki.  
Pakowany w czarne opakowanie upominkowe. 

wymiar 31 x 40 x 3 mm

zdobienie laser 23 x 10 mm

598
PLN

R73191 Brelok 4-LEAf CLOVER
Wykonany ze stali nierdzewnej brelok w kształcie 
koniczyny. Pakowany w czarne opakowanie  
upominkowe. 

wymiar 45 x 45 x 1 mm

zdobienie laser 30 x 13 mm 345
PLN

R73186 Brelok SPORTS CAR
Metalowy brelok Sports car pakowany 
w czarne opakowanie upominkowe.

wymiar 58 x 30 x 4 mm

zdobienie laser 35 x 10 mm

698
PLN
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zielony czerwony
R73188.05 R73188.08
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R73232 Metalowy brelok SPANNER
Wykonany z metalu brelok w kształcie klucza samocho-
dowego. Pakowany w czarne opakowanie upominkowe. 

wymiar 58 x 14 x 7 mm

zdobienie laser 25 x 3 mm

545
PLN

R73312 Metalowy brelok OLD SChOOL
Masywny metalowy brelok. Pakowany w czarne 
opakowanie upominkowe. 

wymiar 50 x 22 x 22 mm

zdobienie laser 20 x 15 mm

845
PLN

R73225 Metalowy brelok PISTON
Metalowy brelok w kształcie tłoka samochodowego.  
Pakowany w czarne opakowanie upominkowe. 

wymiar 41 x 18 x 18 mm

zdobienie laser 11 x 11 mm

645
PLN
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R73287 Metalowy brelok AUTO
Metalowy brelok w kształcie autka. Pakowany  
w czarne opakowanie upominkowe.

wymiar 43 x 30 x 4 mm

zdobienie laser 27 x 9 mm

455
PLN

R73304 Metalowy brelok PLANE
Wykonany z metalu brelok-samolot.  
Pakowany w czarne kartonowe pudełko. 

wymiar 33 x 33 x 4 mm

zdobienie laser 15 x 15 mm

745
PLN

R73309 Metalowy brelok RACE CAR
Matowy metalowy brelok w kształcie samochodu 
wyścigowego. Pakowany w czarne opakowanie 
upominkowe. 

wymiar 60 x 25 x 11 mm

zdobienie laser 20 x 15 mm 590
PLN

R73303 Metalowy brelok TRUCK
Metalowy brelok - TIR. Pakowany w czarne opakowanie upominkowe. 

wymiar 70 x 25 x 6 mm
zdobienie laser 50 x 15 mm

698
PLN

R73308 Metalowy brelok AVION
Błyszczący metalowy brelok w kształcie samolotu.  
Pakowany w czarne opakowanie upominkowe. 

wymiar 50 x 25 x 3 mm

zdobienie laser 23 x 10 mm

595
PLN
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R73202.01 Brelok MI CASA
Metalowy brelok w kształcie domku. Pakowany  
w czarne opakowanie upominkowe.

wymiar 48 x 42 x 1 mm

zdobienie laser 30 x 20 mm

R73306 Brelok hOUSE
Metalowy brelok-domek. Pakowany  
w czarne opakowanie upominkowe. 

wymiar 48 x 35 x 2 mm 

zdobienie laser 35 x 20 mm

498
PLN

R73305 Brelok UNDER ROOf
Metalowy brelok w kształcie domku. Doskonale nadaje się na 
akcje promocyjne. Pakowany w czarne opakowanie upominkowe. 

wymiar 35 x 35 x 4 mm

zdobienie laser 15 x 10 mm

645
PLN

R73234 Brelok hOME
Brelok do kluczy w kształcie domku. Wyposażony 
w pomysłowe zapięcie wykonane z wytrzymałego 
plastiku ABS. Pakowany jest w czarne opakowanie 
upominkowe.

wymiar 38 x 35 x 10 mm

zdobienie laser 23 x 13 mm 495
PLN

N O W O Ś Ć

375
PLN
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R73306 Brelok hOUSE
Metalowy brelok-domek. Pakowany  
w czarne opakowanie upominkowe. 

wymiar 48 x 35 x 2 mm 

zdobienie laser 35 x 20 mm

R73234 Brelok hOME
Brelok do kluczy w kształcie domku. Wyposażony 
w pomysłowe zapięcie wykonane z wytrzymałego 
plastiku ABS. Pakowany jest w czarne opakowanie 
upominkowe.

wymiar 38 x 35 x 10 mm

zdobienie laser 23 x 13 mm

R73231 Metalowy brelok EMBLEM
Metalowy brelok stworzony z myślą o umieszczeniu  
na nim herbu lub godła. Pakowany w czarne opa-
kowanie upominkowe. 

wymiar 50 x 33 x 5 mm

zdobienie laser 16 x 16 mm 485
PLN

R73282 Metalowy brelok IDEA
Wykonany z metalu brelok na klucze. Pakowany  
w czarne opakowanie upominkowe.

wymiar 48 x 28 x 3 mm

zdobienie laser 20 x 12 mm

455
PLN

R73277 Metalowy brelok STOUT hEART
Metalowy brelok w kształcie serduszka. Pakowany 
w czarne opakowanie upominkowe. 

wymiar 40 x 30 x 3 mm

zdobienie laser 15 x 15 mm

475
PLN

R73281 Metalowy brelok METAL PROMO
Połączenie matowego metalu z błyszczącym. Doskonale 
nadaje się na akcje promocyjne. Pakowany w czarne 
opakowanie upominkowe. 

wymiar 30 x 30 x 4 mm

zdobienie laser 16 x 16 mm 455
PLN

R73275 Metalowy brelok TEARDROP
Metalowy brelok w kształcie łezki. Pakowany w czarne 
opakowanie upominkowe. 

wymiar 43 x 23 x 3 mm

zdobienie laser 20 x 15 mm 425
PLN

R73279 Metalowy brelok STARK
Elegancki brelok na klucze wykonany z metalu. Doskonale 
nadaje się na akcje promocyjne. Pakowany w czarne 
opakowanie upominkowe. 

wymiar 40 x 25 x 3 mm 

zdobienie laser 25 x 22 mm

455
PLN
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R73286 Metalowy brelok LORE
Metalowy brelok na klucze. Pakowany w czarne  
opakowanie upominkowe.

wymiar 30 x 38 x 5 mm

zdobienie laser 18 x 18 mm

455
PLN

R73278 Metalowy brelok SWIVEL
Metalowy brelok z obrotowym elementem. Pakowany 
w czarne opakowanie upominkowe. 

wymiar 40 x 30 x 3 mm

zdobienie laser 25 x 15 mm 645
PLN

R73285 Metalowy brelok LEGEND
Elegancki brelok na klucze. Połączenie matowego metalu  
z błyszczącym. Doskonale nadaje się na akcje promocyjne.  
Pakowany w czarne opakowanie upominkowe.

wymiar 48 x 18 x 5 mm

zdobienie laser 10 x 30 mm

465
PLN
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R73263 Brelok - otwieracz JOhN ThE OPENER
Metalowy brelok-otwieracz w kształcie ludzika. Pakowany  
w czarne opakowanie upominkowe. 

wymiar 33 x 51 x 4 mm

zdobienie laser 12 x 13 mm

655
PLN

R73720 Aluminiowy brelok - otwieracz
Aluminiowy brelok - otwieracz do butelek. 

wymiar 62 x 11 x 15 mm

zdobienie laser 40 x 8 mm

185
PLN

R73760 Aluminiowy brelok - otwieracz ShARK
Aluminiowy brelok - otwieracz w kształcie rekina. 

wymiar 80 x 20 x 7 mm

zdobienie laser 35 x 5 mm

265
PLN

R73284 Brelok KEYPACK
Metalowy brelok na klucze. Idealny do zaczepienia  
więcej niż 1 pary kluczy. Pakowany w czarne  
opakowanie upominkowe. 

wymiar 60 x 25 x 5 mm

zdobienie laser 30 x 20 mm

595
PLN

R73204.01 Brelok - otwieracz ON TAP
Metalowy otwieracz do butelek. Pakowany w czarne opakowanie 
upominkowe. 

wymiar 65 x 40 x 1 mm

zdobienie laser 20 x 15 mm 425
PLN

213
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R08527.41 Torba podróżna Gray
Wykonana z nylonu 1680 D bardzo pojemna  
torba podróżna. Wyposażona w 3 przednie 
i 2 boczne kieszenie na zamek.

wymiar 620 x 350 x 270

zdobienie sitodruk 100 x 50 mm

9890
PLN

R08532 Torba podróżna CarLSBaND
Wykonana z oxfordu elegancka torba podróżna 
w kolorze czarno-szarym. Wyposażona w pasek 
na ramię. 

wymiar 620 x 350 x 270 mm

zdobienie sitodruk 100 x 50 mm

5990
PLN

R08533 Torba podróżna BEND
Wykonana z oxfordu zgrabna torba  
w kolorystyce czarno-niebieskiej. 

wymiar 640 x 350 x 270 mm

zdobienie sitodruk 160 x 105 mm

6990
PLN

NOWOŚĆ

Może  
stanowić 
komplet  

z kosmetyczką 
R08658.41 

(str. 174)
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czarny niebieski
R08627.02 R08627.04

R08627.04

R08627.02

R08627.. Torba podróżna PrESCOTT
Duża torba podróżna wykonana z poliestru 600 D. Posiada 2 obszerne 
kieszenie boczne, przednią kieszonkę na drobne przedmioty i przedłużany  
zamek. W pełni otwierany tył torby - zapakowanie i rozpakowanie 
nie sprawia żadnego problemu. 

wymiar 650 x 300 x 300 mm 

zdobienie sitodruk 120 x 50 mm

5790
PLN

R08626 Torba podróżna INDIaNaPOLIS
Obszerna torba podróżna z dużą kieszenią główną i dwiema 
bocznymi. Pomysłowo zaprojektowany przedłużony zamek 
pozwala na jednoczesne otwieranie klapy z boku torby  
i szybsze znalezienie ubrania w jej wnętrzu. 

wymiar 530 x 320 x 320 mm

zdobienie sitodruk 200 x 100 mm

6490
PLN
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R08535 Torba podróżna 
na kółkach GaLVESTON
Poręczna torba podróżna na kółkach  
Wykonana z oxfordu, w klasycznej 
kolorystyce. 

wymiar 600 x 370 x 320 mm

zdobienie sitodruk 140 x 90 mm

9490
PLN

R08625 Torba podróżna na kółkach DILON
Wykonana z żakardu podróżna torba na kółkach.  
Wyposażona w pojemną główną przednią kieszeń  
i kieszenie boczne. Trwałe kauczukowe kółka  
zapewniają solidność konstrukcji.  

wymiar 680 x 350 x 330 mm

zdobienie sitodruk 150 x 50 mm

16500
PLN

R08624 Torba podróżna aBILENE
Torba podróżna wykonana z żakardu i oxfordu. Idealna 
na dłuższe wyjazdy. Wyposażona w główną kieszeń  
i 3 kieszenie z przodu. Tradycyjnym bocznym  
kieszeniom towarzyszą przewiewne kieszonki 
z siateczki doskonałe do przewożenia obuwia. 

wymiar 650 x 350 x 340 mm

zdobienie sitodruk 100 x 50 mm

7990
PLN
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szaro-zielony grafitowo-różowy
R08638.21 R08638.41

R08638.21

kieszeń  
na obuwie

R08683.04 Torba sportowa PHOENIX
Starannie wykonana torba sportowa z żakardu.  
Pojemna kieszeń i oddzielny, bezpieczny schowek 
na portfel. Regulowane paski i kieszenie boczne. 

wymiar 620 x 300 x 250 mm
zdobienie sitodruk 230 x 120 mm

6490
PLN

R08638.. Torba sportowa arDMOrE
Znakomita propozycja na zajęcia na siłowni czy w fitness klubie.  
Torba sportowa wykonana z poliestru 420 D i 600 D. Posiada  
dwie kieszenie boczne, w tym jedną obszerną na obuwie. 

wymiar 430 x 230 x 190 mm

zdobienie sitodruk 170 x 120 mm

4450
PLN

kieszeń  
na obuwie

R08530 Torba sportowa CHarLESTON
Wykonana z oxfordu efektowna szaro-pomarańczowa torba sportowa  
z przegródką na obuwie. Zawiera dodatkowy pasek na ramię.

wymiar 620 x 320 x 170 mm

zdobienie 140 x 45 mm

5490
PLN

R08638.41

kieszeń  
na obuwie
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R91820 Torba na garnitur rIVErSIDE
Wykonana z nylonu 840 D torba na garnitur. Torba jest 
wyposażona w wewnętrzną przegródkę na garnitur i dwie 
kieszenie zewnętrzne (na koszulę i krawat). Wodoodporny 
materiał chroni ubranie przed zamoknięciem. 

wymiar 880 x 550 x 50 mm

zdobienie sitodruk 300 x 100 mm

8590
PLN

R91822 Torba na garnitur 
FONTaNa
Elegancka torba na garnitur  
wykonana z mikrofibry. 

wymiar 560 x 530 x 50 mm

zdobienie sitodruk 200 x 200 mm

3990
PLN
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R91825 Torba na laptopa MONTPELIEr

Czarna torba na laptopa z mikrofibry z wygodną rączką do noszenia 
i paskiem na ramię. 

wymiar 405 x 290 x 80 mm

zdobienie sitodruk 90 x 130 mm 5490
PLN

MAX 
38 x 26 x 6 

cm 

MAX 
38 x 26 x 6 

cm

R91826 Torba na laptopa rENO
Torba na laptopa z mikrofibry 
z wygodną rączką do noszenia 
oraz paskiem na ramię. 

wymiar 400 x 300 x 80 mm

zdobienie sitodruk 150 x 45 mm

5890
PLN

R91815 Torba na laptopa aBErDEEN
Torba na laptopa wykonana z poliestru 1680 D. Posiada trzy kieszenie 
i organizer. W przypadku mniejszych laptopów w głównej kieszeni można 
wydzielić przegrodę na akcesoria. 

wymiar 440 x 350 x 90 mm

zdobienie sitodruk 150 x 60 mm

9800
PLN

MAX 
40 x 30 x 5 

cm
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MAX 
30 x 26 x 6 

cm

R91839 Plecak na laptopa PENSaCOLa
Praktyczny i solidny plecak na laptop wykonany  
z żakardu. Poza główną kieszenią na laptopa  
posiada dwie przegródki na dokumenty  
i przedmioty osobiste. Dodatkowo wyposażony  
w 2 kieszonki boczne. Spinany paseczkami. 

wymiar 330 x 420 x 250 mm
zdobienie sitodruk 100 x 50 mm

7490
PLN

R91846 Plecak na laptopa BaNGOr
Plecak wykonany z eleganckiego nylonu 
840 D. Wyposażony w dwie obszerne 
kieszenie. 

wymiar 300 x 430 x 120 mm

zdobienie sitodruk 120 x 150 mm

4990
PLN

R91841 Plecak na laptopa FarMINGTON
Wykonany z żakardu i poliestru uniwersalny plecak na laptopa. 
Plecak posiada dwie duże przegródki (jedna z nich na laptopa)  
i 2 dodatkowe kieszonki z przodu. 

wymiar 320 x 470 x 140 mm

zdobienie sitodruk 100 x 40 mm 4490
PLN

R08543 Plecak na laptopa BOISE

Solidny, trwały i pojemny plecak. Wykonany z poliestru 
600 D plecak, wyposażony w przegródkę na laptopa.

wymiar 380 x 450 x 180 mm

zdobienie sitodruk 60 x 120 mm 6490
PLN

MAX 
30 x 27 x 6 

cm

MAX 
37 x 26 x 6 

cm

MAX 
38 x 30 x  

6,5 cm
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R08649.41 Plecak miejski TraFFIC
Dwukomorowy plecak miejski. Wykonany z wytrzy-
małej tkaniny o splocie oxford, 100% poliester,  
powlekanej PVC. Wyposażony w gumowane 
zamki. Posiada 1 kieszeń z przodu oraz 2 boczne, 
wykonane z siateczki. Na szelkach naszyte są paski  
z odblaskowego materiału.

wymiar 290 x 450 x 150 mm

zdobienie sitodruk 100 x 230 mm 8450
PLN

R08548.02 Plecak MIDLaND
Wykonany z poliestru 600 D dwukomorowy plecak z bocznymi 
kieszonkami z siateczki. Przednia kieszeń zamykana na zamek  
z gumowaną taśmą. Wykończenia plecaka w neonowym kolorze. 
Na szelkach naszyte są paski z odblaskowego materiału zwięk-
szające bezpieczeństwo.

wymiar 320 x 420 x 150 mm

zdobienie sitodruk 100 x 150 mm 4790
PLN

NOWOŚĆ

R08643 Plecak aMarILLO
Plecak wykonany z nylonu i poliestru 600 D, wyposażony 
w system regulacji szerokości, posiada jedną komorę 
z przegródką i bezpieczną kieszenią na portfel, kieszeń 
przednią z organizerem i dwie kieszenie boczne. 

wymiar 330 x 480 x 200 mm

zdobienie sitodruk 150 x 100 mm

5990
PLN

NOWOŚĆ
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R08661.04 Plecak COLUMBUS
Wykonany z żakardu, ripstopu i nylonu plecak. 

wymiar 330 x 430 x 180 mm 

zdobienie sitodruk 70 x 40 mm

2990
PLN

R08622 Plecak młodzieżowy NaSHVILLE
Modny młodzieżowy plecak wykonany z żakardu i poliestru. 
Posiada 2 kieszenie wewnętrzne, dwie przednie oraz boczne 
kieszonki z siateczki, idealne do przechowywania napojów. 

wymiar 300 x 410 x 220 mm

zdobienie sitodruk 60 x 60 mm

5490
PLN

R08553 Plecak NEW OrLEaNS
Wykonany z oxfordu plecak z wieloma kieszonkami i przegródkami. 

wymiar 290 x 430 x 150 mm

zdobienie sitodruk 90 x 40 mm

6990
PLN

R08665 Plecak SaNTa aNa
Modny plecak wykonany z żakardu, ripstopu i poliestru. 

wymiar 360 x 420 x 220 mm 

zdobienie sitodruk 60 x 80 mm

4490
PLN
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granatowo-czarny czerwono-czarny grafitowo-czarny
R08657.04 R08657.08 R08657.41

R08657.08

R08657.04

R08657.41

R08544.08

cz/niebieski cz/zielony cz/czerwony
R08544.04 R08544.05 R08544.08

R08544.05 R08544.04

R08544.. Plecak uniwersalny DES MOINES
Turystyczno-miejski plecak wykonany z wytrzymałych materiałów: 
żakardu i poliestru 600D. Wyposażony w dwie komory, dwie  
boczne kieszenie oraz dwubiegowy zamek. Wyróżniają go 
odblaskowe wszywki umieszczone z przodu i na szelkach. 

wymiar 300 x 430 x 150 mm

zdobienie sitodruk 60 x 90 mm

4990
PLN

R08657.. Plecak DULUTH
Wykonany z żakardu i poliestru 600D plecak promocyjny. 

wymiar 320 x 430 x 230 mm

zdobienie sitodruk 140 x 200 mm

3290
PLN
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niebieski zielony czerwony
R08637.04 R08637.05 R08637.08

R08637.04

R08637.05

R08637.08

cz/granatowy cz/zielony cz/czerwony
R08659.04 R08659.05 R08659.08

R08659.08

R08659.05

R08659.04

R08637.. Plecak sportowy VISaLIS
Wykonany z poliestru 600 D i żakardu solidny plecak  
sportowy. Dodatkowa bezpieczna kieszeń na portfel. 

wymiar 290 x 470 x 180 mm

zdobienie sitodruk 80 x 220 mm

5490
PLN

R08659.. Plecak sportowy EL PaSO
Wykonany z poliestru 600D i ripstopu obszerny plecak 
sportowy. Posiada dwie komory i wygodną rączkę.  
Odblaskowa lamówka z przodu i na szelkach. 

wymiar 280 x 440 x 240 mm

zdobienie sitodruk 60 x 170 mm

4990
PLN226



R08634.02 Plecak sportowy KaNSaS
Wykonany z poliestru 600 D plecak sportowy z bocznymi 
kieszonkami. Wyposażony w regulowane szelki i odblaskową  
naszywkę. 

wymiar 260 x 410 x 130 mm 

zdobienie sitodruk 120 x 120 mm 2990
PLN

R08642 Plecak sportowy GLENDaLE
Wykonany z poliestru 600 D, gustowny plecak sportowy. Posiada 
dużą komorę i bezpieczną kieszeń na portfel, regulowane szelki, 
boczne kieszonki. 

wymiar 290 x 440 x 160 mm

zdobienie sitodruk 60 x 200 mm 4490
PLN

R08640 Plecak sportowy GarLaND
Wykonany z poliestru 600 D, gustowny plecak sportowy.  
Posiada dużą komorę i bezpieczną kieszeń na portfel,  
regulowane szelki, boczne kieszonki. 

wymiar 290 x 440 x 160 mm

zdobienie sitodruk 60 x 200 mm 4490
PLN

R08641 Plecak sportowy CarSON
Wykonany z poliestru 600 D, gustowny plecak sportowy.  
Wyposażony w dużą komorę i bezpieczną kieszeń na portfel,  
regulowane szelki, boczne kieszonki. 

wymiar 290 x 440 x 160 mm

zdobienie sitodruk 60 x 200 mm 4490
PLN
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czarny niebieski zielony czerwony
R08632.02 R08632.04 R08632.05 R08632.08

R08632.02

R08632.08

R08632.05

R08632.04

czarny niebieski zielony czerwony
R08636.02 R08636.04 R08636.05 R08636.08

R08636.05

R08636.02
R08636.04

R08636.08R08636.. Plecak COOL
Pojemny plecak z dużą główną kieszenią, kieszenią przednią oraz  
regulowanymi paskami na ramiona. Wykonany z poliestru 600D. 

wymiar 300 x 400 x 150 mm

zdobienie sitodruk 140 x 110 mm

R08632.. Plecak HOUSTON
Wykonany z poliestru 600 D plecak z usztywniającym  
obszyciem. Wyposażony w regulowane szelki. 

wymiar 260 x 410 x 120 mm

zdobienie sitodruk 130 x 250 mm

1490
PLN

2490
PLN
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R08647.99 Plecak JaSPEr
Wykonany z poliestru 600D dwukomorowy plecak.  
Wyposażony w regulowane szelki i 2 boczne  
kieszenie z siateczki.

wymiar 320 x 430 x 230 mm

zdobienie sitodruk 140 x 200 mm

4490
PLN

R08648.99 Plecak arDMOrE
Wykonany z poliestru 600D dwukomorowy  
plecak. Wyposażony w regulowane szelki  
i 2 boczne kieszenie z siateczki.

wymiar 320 x 430 x 230 mm

zdobienie sitodruk 140 x 200 mm

4490
PLN

niebieski czerwony
R08547.04 R08547.08

R08547.08

R08547.04

R08547.. Plecak rEFLECT
Plecak dziecięco-młodzieżowy wykonany z poliestru 
600D z taśmą zwiększającą widoczność, o szerokości  
2,5 cm. Nie należy utożsamiać tego produktu z produk-
tami ochrony indywidualnej w rozumieniu Dyrektywy  
o Środkach Ochrony indywidualnej 89/686/EEC. 

wymiar 250 x 370 x 140 mm

zdobienie sitodruk 150 x 90 mm

2690
PLN

NOWOŚĆ NOWOŚĆ
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niebieski czerwony
R08697.04 R08697.08

R08697.08

R08697.04

R08697.. Worek na obuwie SCHOOLTIME
Wykonany z poliestru 210 D worek szkolny na obuwie. 

wymiar 335 x 420 x 1 mm 

zdobienie sitodruk 250 x 290 mm

R08540 Plecak dziecięcy TEDDy
Wykonany z mikrofibry dziecięcy plecak w granatowym 
kolorze z motywem misia. 

wymiar 230 x 280 x 180 mm

zdobienie sitodruk 100 x 50 mm 2490
PLN

R08363 Plecak dziecięcy ELEPHaNT BLUE
Wykonany z poliestru 600 D plecak dziecięcy z motywem 
słonia. 

wymiar 240 x 290 x 100 mm

zdobienie sitodruk 120 x 70 mm 1790
PLN

345
PLN
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czarny żółty biały niebieski czerwony błękitny
R08695.02 R08695.03 R08695.06 R08695.04 R08695.08 R08695.28

R08695.04

R08695.08
R08695.03

R08695.02
R08695.28

R08695.. Plecak promocyjny
Solidny plecak wykonany z poliestru 210 N. Idealny, by 
zapakować niezbędne rzeczy na basen czy wycieczkę. 

wymiar 335 x 420 x 1 mm

zdobienie sitodruk 250 x 290 mm

425
PLN

R08695.06

Akcesoria 
nie są 

dołączone

R08696.03 Plecak promocyjny z taśmą odblaskową
Solidny plecak promocyjny wykonany z poliestru 210, obszyty 
obustronnie dwustronną taśmą odblaskową o szerokości 2,5 cm.  
Dobrze widoczny z oddali, zwiększa bezpieczeństwo. 

wymiar 335 x 420 x 1 mm

zdobienie sitodruk 250 x 200 mm

635
PLN

N O W Y  K O L O R

N O W Y  K O L O R

N O W Y  K O L O R
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czarny niebieski zielony czerwony szary jasnoniebieski ciemnozielony
R08155.02 R08155.04 R08155.05 R08155.08 R08155.21 R08155.28 R08155.51

R08155.04

R08155.02
R08155.08

R08155.05

R08155.21

R08155.. Składany kosz na zakupy SaLEM
Składany kosz na zakupy wykonany z poliestru z aluminiową ramą. Wygodnie 
 składany, w środku kieszonka np. na pieniądze, zapinana na zamek. 

wymiar 440 x 380 x 290 mm 

zdobienie sitodruk 200 x 100 mm

3790
PLN

Maks. 
obciążenie 

8 kg

R08157.. Izotermiczny kosz na zakupy POrTLaND
Wykonany z poliestru izotermiczny kosz na zakupy. Zapewnia bardzo 
dobrą izolację termiczną dzięki starannemu wyłożeniu wnętrza grubą 
warstwą izotermiczną z folii aluminiowej.  
Aluminiowa rama, uchwyt z pianki EVA.  
Pakowany w opakowanie kartonowe. 

wymiar 480 x 400 x 280 mm

zdobienie sitodruk 200 x 150 mm

R08157.04niebieski szary
R08157.04 R08157.21

5490
PLN

Maks. 
obciążenie 

10 kg R08157.21

R08155.51

R08155.28

N O W E  K O L O R Y
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niebieski czerwony
R08158.04 R08158.08

R08158.04

R08158.08

R08158.. Składany kosz na zakupy EUGENE
Wygodnie składany kosz na zakupy. Wykonany z poliestru,  
z aluminiową ramą. Pakowany w kartonowe opakowanie. 

wymiar 480 x 400 x 280 mm

zdobienie sitodruk 200 x 100 mm

3490
PLN

Maks. 
obciążenie 

10 kg
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żółty granatowy ciemnozielony czerwony
R08456.03 R08456.04 R08456.51 R08456.08

R08450.03
R08450.04

R08450.05 R08450.51 R08450.10

R08450.81.A  

żółty granatowy zielony ciemnozielony jasnoczerwony brązowy
R08450.03 R08450.04 R08450.05 R08450.51 R08450.81.A R08450.10

R08451.03 R08451.04
R08451.05

R08451.51 R08451.81.A

 żółty granatowy zielony ciemnozielony jasnoczerwony
 R08451.03 R08451.04 R08451.05 R08451.51 R08451.81.A

.A 
- drobny  

wzór na fakturze 
ułatwiający  
znakowanie

pozostałe kolorybrązowa

R08456.. Torba eko na zakupy

Doskonała propozycja cenowa. Wykonana  
z materiału non woven 80 g/m² ekologiczna 
torba na zakupy z krótkimi uszami. 

wymiar 370 x 420 x 1 mm

zdobienie sitodruk 220 x 280 mm

240
PLN

R08450.. Torba eko na zakupy

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

wymiar 300 x 350 x 75 mm

zdobienie sitodruk 190 x 230 mm

315
PLN

R08451.. Torba eko na zakupy i plażę

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

wymiar 430 x 330 x 150 mm

zdobienie sitodruk 200 x 200 mm

245
PLN

R08456.03

R08456.04

R08456.51

R08456.08

.A 
- drobny  

wzór na fakturze 
ułatwiający  
znakowanie

pozostałe  
kolory

ciemno- 
zielona

450
PLN290

PLN
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czarny granatowy czerwony
R08453.02 R08453.04 R08453.08

R08453.02

R08453.08R08453.04

długość 
uszu 

67 cm

R08512 Bawełniana torba na zakupy

Tradycyjna bawełniana torba na zakupy  
z długimi uszami. Gramatura 100 g/m²,  
długość ucha 67 cm. 

wymiar 360 x 420 x 1 mm

zdobienie sitodruk 200 x 300 mm

457
PLN

R08513 Bawełniana torba na zakupy

Tradycyjna bawełniana torba na zakupy 
z krótkimi uszami. Gramatura 100 g/m²,  
długość ucha 23 cm. 

wymiar 360 x 420 x 1 mm

zdobienie sitodruk 200 x 300 mm

420
PLN

R08453.. Torba nylonowa
Praktyczna składana torba z kieszonką, wykonana  
z nylonu 190D. Można ją szybko i wygodnie 
złożyć do niewielkich wymiarów. 

wymiar 420 x 460 x 1 mm

zdobienie sitodruk 300 x 300 mm

295
PLN

długość 
uszu 

23 cm

żółty granatowy zielony ciemnozielony jasnoczerwony brązowy
R08450.03 R08450.04 R08450.05 R08450.51 R08450.81.A R08450.10
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czerwony beżowy złoty
R22990.08 R22990.13 R22990.79

R22990.08
R22990.13 R22990.79

niebiesko-granatowa żółto-jasnozielona szaro-zielona
R22987.42 R22987.05 R22987.51

cz/niebieski cz/czerwony
R26010.04 R26010.08

R26010.08
R26010.04

R22987.05 R22987.42
R22987.51

R22990.. Mała torba na prezenty 
Mała torba na prezenty wykonana z papieru  
o gramaturze 145 g/m² pokryta błyszczącym 
laminatem. Do torby dołączony bilecik.  
Uchwyt wykonany ze sznurka polimerowego. 

wymiar 160 x 230 x 70 mm

zdobienie sitodruk 100 x 150 mm

290
PLN

R26010.. Torba na prezenty
Torba na prezenty w kontrastowych 
kolorach. Papier 190 g/m². Uchwyt 
ze sznurka polimerowego. Dołączony 
bilecik. 

wymiar 260 x 320 x 120 mm

zdobienie sitodruk 200 x 200 mm

445
PLN

R22987.. Torba na prezenty
Torba na prezenty o gramaturze 210 g/m², z dołączonym  
bilecikiem. Uchwyt wykonany z ozdobnej tasiemki rypsowej. 

wymiar 280 x 280 x 100 mm 

zdobienie sitodruk 200 x 150 mm

450
PLN 350

PLN 350
PLN

290
PLN 245

PLN
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cz/niebieski cz/czerwony
R26010.04 R26010.08

R26000 Torba na prezenty LION
Torba na prezenty dla dzieci z motywem 
lwa w 3D. Dołączony bilecik. Uchwyt 
wykonany z taśmy satynowej. Wykonana 
z papieru o gramaturze 210 g/m². 

wymiar 260 x 320 x 120 mm 

zdobienie
tampondruk 50 x 40 mm 
lub tampondruk XL 100 x 30 mm

R26001 Torba na prezenty ELEPHaNT
Torba na prezenty dla dzieci z motywem 
słonia w 3D. Dołączony bilecik. Uchwyt 
wykonany z taśmy satynowej. Wykonana  
z papieru o gramaturze 210 g/m². 

wymiar 260 x 320 x 120 mm 

zdobienie
tampondruk 50 x 40 mm  
lub tampondruk XL 100 x 30 mm

390
PLN

R26003 Torba na prezenty SHIP
Torba na prezenty dla dzieci z motywem  
marynistycznym w 3D. Dołączony bilecik.  
Uchwyt wykonany z taśmy satynowej.  
Wykonana z papieru o gramaturze 210 g/m². 

wymiar 310 x 260 x 120 mm

zdobienie
tampondruk 50 x 40 mm  
lub tampondruk XL 85 x 50 mm

390
PLN

R26002 Torba na prezenty GIraFFE
Torba na prezenty dla dzieci z motywem 
żyrafy w 3D. Dołączony bilecik. Uchwyt 
wykonany z taśmy satynowej. Wykonana 
z papieru o gramaturze 210 g/m². 

wymiar 260 x 320 x 120 mm 

zdobienie
tampondruk 50 x 40 mm  
lub tampondruk XL 85 x 50 mm

390
PLN

R22990.. Mała torba na prezenty 
Mała torba na prezenty wykonana z papieru  
o gramaturze 145 g/m² pokryta błyszczącym 
laminatem. Do torby dołączony bilecik.  
Uchwyt wykonany ze sznurka polimerowego. 

wymiar 160 x 230 x 70 mm

zdobienie sitodruk 100 x 150 mm

R26010.. Torba na prezenty
Torba na prezenty w kontrastowych 
kolorach. Papier 190 g/m². Uchwyt 
ze sznurka polimerowego. Dołączony 
bilecik. 

wymiar 260 x 320 x 120 mm

zdobienie sitodruk 200 x 200 mm

390
PLN
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R22988.16

R22988.79.A

cz/kremowy cz/złoty (bez bileciku)
R22988.16 R22988.79.A

R22557.08 Torba na wino
Elegancka torba na wino ze skóry  
ekologicznej z usztywnioną  
welurową wyściółką. Pakowana  
w białe opakowanie kartonowe.

wymiar 111 x 430 x 111 mm

zdobienie
tampondruk 60 x 20 mm 
lub tampondruk XL 85 x 50 mm

R22993.08  Torba na wino
Torba papierowa na wino  
o gramaturze 170 g/m²  
pokryta błyszczącym 
laminatem. Uchwyt 
wykonany ze sznurka 
polimerowego.  
Dołączony bilecik. 

wymiar 130 x 330 x 90 mm

zdobienie sitodruk 95 x 200 mm

290
PLN

R22988.. Torba na wino
Torba na wino o gramaturze  
190 g/m². Uchwyt wykonany  
ze sznurka polimerowego. 

wymiar 130 x 330 x 90 mm

zdobienie sitodruk 90 x 180 mm

245
PLN

1990
PLN

R22905 Składane pudełko na prezenty
Znakomite opakowanie na prezenty w kolorze czerwonym.  
Wykonane z lakierowanego kartonu. Do opakowania dołą-
czona dopasowana kolorystycznie wstążeczka.  

wymiar 205 x 205 x 106 mm

zdobienie
tampondruk 40 x 40 mm lub  
tampondruk XL 85 x 50 mm 1290

PLN

R22906   Składane pudełko na prezenty
Znakomite opakowanie na prezenty w kolorze kremowym. 
Wykonane z matowego kartonu. Do opakowania dołączo-
na dopasowana kolorystycznie wstążeczka. 

wymiar 205 x 205 x 106 mm

zdobienie
tampondruk 40 x 40 mm lub  
tampondruk XL 85 x 50 mm 990

PLN
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złoty bordowy niebieski
R22921.79 R22921.08 R22921.04

R22921.08

R22921.79

R22921.04

złoty bordowy niebieski
R22920.79 R22920.08 R22920.04

R22920.08R22920.79

R22920.04

R22920.. Worek na prezenty
Tiulowy worek na prezenty z satynową tasiemką. 

wymiar 140 x 180 x 1 mm

zdobienie tampondruk 35 x 5 mm

185
PLN

R22921..  Worek na prezenty
Tiulowy worek na prezenty z satynową tasiemką. 

wymiar 200 x 290 x 1 mm

zdobienie tampondruk 50 x 6 mm

298
PLN

R22928 Worek na prezenty
Tiulowy worek na prezenty z satynową tasiemką. 

wymiar 300 x 400 x 1 mm

zdobienie tampondruk 50 x 5 mm

445
PLN

R22922   Worek na prezenty
Tiulowy worek na prezenty z satynową tasiemką. 

wymiar 250 x 345 x 1 mm

zdobienie tampondruk 50 x 5 mm

375
PLN

298
PLN255

PLN

215
PLN215

PLN

Maskotka

nie jest dołączo
na

Maskotka

nie jest dołączo
na
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żółta pomarańczowa
R08717.03 R08717.15

R08717.15

R08717.03

żółta pomarańczowa
R08719.03 R08719.15

R08719.15

R08719.03

R08717.. Odblaskowa czapka dziecięca Sportif
Czapka dla dzieci w neonowym kolorze, z taśmą odblaskową.  
Wykonana z przewiewnej, elastycznej dzianiny poliestrowej 140g/m². 
Doskonale widoczna z oddali, zwiększa bezpieczeństwo dziecka. 

wymiar 150 x 120 x 150 mm

zdobienie sitodruk 45 x 45 mm

R08719..  Odblaskowa czapka Be Active
Czapka w neonowym kolorze, z taśmą odblaskową, 
wykonana z przewiewnej elastycznej dzianiny  
poliestrowej 140 g/m². 

wymiar 200 x 120 x 200 mm 

zdobienie sitodruk 50 x 50 mm

990
PLN

1090
PLN
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żółta pomarańczowa
R08719.03 R08719.15

granatowo-czerwony beżowo-granatowy
R08724.04 R08724.13

R08724.04

R08724.13

R08739.02 czapka 6 paneli RAlly
6-panelowa, czarna czapka wykonana z grubej bawełny o gramaturze  
259 g/m² z haftem w wyścigową szachownicę. Zapinana na rzep. 

wymiar 200 x 150 x 200 mm

zdobienie sitodruk 60 x 50 mm

1190
PLN

R08724.. czapka 6 paneli SetuBAl
6-panelowa czapka wykonana z grubej bawełny 
z daszkiem obszytym odblaskową lamówką. Gramatura  
czapki 280-290 g/m². Długość daszku 80 mm. 

wymiar 200 x 150 x 200 mm 

zdobienie sitodruk 50 x 50 mm

890
PLN

R08735 Bawełniana czapka 6 paneli GuARDA
6 panelowa czapka z daszkiem w kolorze biało-czerwonym. 
Bawełna o gramaturze 165-170 g/m². 

wymiar 200 x 150 x 200 mm

zdobienie sitodruk 55 x 50 mm

545
PLN

990
PLN
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czarny granatowy czerwony
R08726.02 R08726.04 R08726.08

czarny granatowy czerwony
R08726.02R R08726.04R R08726.08R

R08726.02 R08726.04

R08726.08

R08726.08R R08726.04R

R08726.02R

czarny granatowy czerwony
R08733.02 R08733.04 R08733.08

R08733.04

R08726.. czapka 6 paneli SAntARem
6 panelowa czapka z daszkiem z grubej 
bawełny z zapięciem na klamerkę. Gramatura 
280-290 g/m². Długość daszku 80 mm. 

wymiar 200 x 150 x 200 mm

zdobienie sitodruk 55 x 50 mm

890
PLN

R08726..R czapka 6 paneli SAntARem ii
6 panelowa czapka z daszkiem z grubej bawełny z zapięciem  
na rzep. Gramatura czapki 280-290 g/m². Długość daszku 80 mm. 

wymiar 200 x 150 x 200 mm

zdobienie sitodruk 55 x 50 mm

690
PLN

R08733.. czapka z lamówką ABRAnteS
5 panelowa czapka wykonana z grubej 
bawełny (259 g/m²) z odblaskową 
lamówką. Zapinana na rzep. 

wymiar 200 x 150 x 200 mm

zdobienie sitodruk 90 x 50 mm

790
PLN

R08733.02 R08733.08
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czarny granatowy czerwony
R08726.02 R08726.04 R08726.08

czarny granatowy czerwony
R08733.02 R08733.04 R08733.08

granatowy biały b/czerwony czerwony niebieski b/granatowy
R08718.04 R08718.06 R08718.68 R08718.08 R08718.14 R08718.28

R08718.28

R08718.04

R08718.06

R08718.68

R08718.14

R08718.08

żółty granatowy zielony biały czerwony beżowy niebieski b/granatowy b/czerwony
R08720.03 R08720.04 R08720.05 R08720.06 R08720.08 R08720.13 R08720.14 R08720.28 R08720.68

R08720.05

R08720.03

R08720.14

R08720.08

R08720.13

R08720.04

R08720.06

R08720.28 R08720.68

R08718.. czapka 5 paneli BRAGA 

Czapka 5 panelowa z daszkiem wykonana z poliestru. Długość daszku 80 mm. 

wymiar 200 x 150 x 200 mm

zdobienie sitodruk 90 x 50 mm z przodu, 45 x 45 mm na bocznym panelu

495
PLN

R08720.. czapka z daszkiem cOimBRA 

Bawełniana czapka 5 panelowa z daszkiem. Gramatura czapki 165-170 g/m². Długość daszku 80 mm. 

wymiar 200 x 150 x 200 mm

zdobienie sitodruk 90 x 50 mm

585
PLN
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żółty granatowy zielony biały czerwony
R08752.03 R08752.04 R08752.05 R08752.06 R08752.08

R08752.03

granatowy czerwony beżowy
R08737.04 R08737.08 R08737.13

R08737.04

R08737.08

R08737.. czapka 5 paneli porto
Wykonana z grubej bawełny o gramaturze  
259 g/m² 5-panelowa czapka zapinana na rzep. 

wymiar 200 x 150 x 200 mm

zdobienie sitodruk 90 x 50 mm

790
PLN

R08752.. Daszek przeciwsłoneczny AveiRO
Bawełniany daszek przeciwsłoneczny z regulowanym zapięciem. 
Gramatura 165-170 g/m². Wysokość paska 50 mm. 

wymiar 200 x 50 x 200 mm

zdobienie sitodruk 90 x 30 mm

690
PLN

R08737.13

R08752.04

R08752.06

R08752.05

R08752.08
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biało-czarny biało-czerwony
R08776.02 R08776.08

R08776.08

R08776.02

R08775.08 czapka kibica
Czapka z daszkiem z motywem piłkarskim.  
Wykonana z poliestru z domieszką elastycznego 
spandeksu, wykończona podszewką. 

wymiar 200 x 200 x 200 mm

zdobienie sitodruk 70 x 50 mm

690
PLN

R08770.08 Kapelusz kibica
Kapelusz wykonany z poliestru z domieszką elastycznego 
spandeksu, wykończony podszewką. Doskonały atrybut 
polskiego kibica. 

wymiar 290 x 260 x 290 mm 
zdobienie sitodruk 70 x 40 mm

790
PLN

R08776.. Kapelusz kibica
Kapelusz z motywem piłki. Wykonany z poliestru  
z domieszką elastycznego spandeksu, wykończony  
podszewką. 

wymiar 290 x 160 x 290 mm

zdobienie sitodruk 60 x 20 mm

590
PLN 690

PLN
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R08740 czapka DucKy
Bawełniana czapka dla dzieci - kaczuszka. Możliwość regulacji obwodu 
czapki za pomocą zapięcia na rzep. Gramatura czapki 165-170 g/m². 

wymiar 170 x 140 x 170 mm

zdobienie sitodruk 45 x 45 mm

970
PLN

R08741 czapka DOGGy
Bawełniana czapka dla dzieci - piesek. Możliwość regulacji obwodu 
czapki za pomocą zapięcia na rzep. Gramatura czapki 165-170 g/m².  

wymiar 180 x 140 x 180 mm

zdobienie sitodruk 80 x 30 mm

1090
PLN

niebieski biały czerwony
R74018.04 R74018.06 R74018.08

R74018.08

R74018.06 R74018.04

R74018.. Brelok RAincOAt
Ponczo w plastikowym pudełku. Pudełko z dużym miejscem 
na nadruk można z łatwością przytroczyć do paska lub  
plecaka. Wykonane z folii ponczo ma uniwersalny rozmiar. 

wymiar Ø65 mm

zdobienie tampondruk 25 x 25 mm

450
PLN
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R74017.04 Peleryna przeciwdeszczowa StOP RAin
Solidna, przeciwdeszczowa peleryna z kapturem. Wykonana z tafty poliestrowej z powłoką PVC.  
Gramatura 200 g/m². Przeszycia podklejone gumową taśmą. Pakowana w zapinany pokrowiec  
wykonany z tego samego materiału. Idealna na rower lub spacer z psem w deszczowe dni. 

wymiar peleryna 1100 x 1250 mm; etui 280 x 215 x 2 mm 

zdobienie sitodruk peleryna 300 x 300; etui 220 x 110 mm

4490
PLN
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R07936.08

R07936.05R07936.02

R07936.04

czarny niebieski zielony czerwony
R07936.02 R07936.04 R07936.05 R07936.08

czarny granatowy czerwony
R07946.02 R07946.04 R07946.08 R07946.02

R07946.04 R07946.08

R07936.. Parasol automatyczny mARtiGny
Najpopularniejszy parasol promocyjny. Wykonany  
z solidnego poliestru 190 T i drewna. Rama i żebra 
wykonane z metalu. 

wymiar 1080 x 1080 x 905 mm 

zdobienie sitodruk 200 x 150 mm

1590
PLN

R07946.. Parasol golfowy BADen
Elegancki manualny parasol z rączką wykonaną  
z pianki EVA. Materiał: 190T poliester. Pałąk,  
rama i żebra wykonane z metalu. 

wymiar 1270 x 1270 x 1000 mm

zdobienie sitodruk 250 x 150 mm

2790
PLN

250

1270 mm

1080 mm



R07934.08 Parasol automatyczny DAvOS
Czarny parasol z poliestru 190 T z kontrastującym 
czerwonym obszyciem i panelem. Wyposażony  
w ergonomiczną plastikową rączkę. Rama i żebra 
wykonane z metalu. 

wymiar 1060 x 1060 x 820 mm

zdobienie sitodruk 200 x 150 mm

2450
PLN

R07931.. Parasol automatyczny SiOn
Wykonany z poliestru 190T automatyczny  
parasol z drewnianą rączką. Rama i żebra 
wykonane z metalu. Brzeg obszyty taśmą 
odblaskową. 

wymiar 1080 x 1080 x 905 m

zdobienie sitodruk 200 x 150 mm

2450
PLN

czarny granatowy
R07931.02 R07931.04

R07931.04

R07931.02

251

1080 mm

1060 mm



R07940.03 Parasol automatyczny BellinzOnA
Automatyczny parasol w neonowym kolorze wykonany  
z pongee 190T. Pałąk wykonany z aluminium, rama  
metalowa, żebra stalowe. Rączka z pianki EVA.

wymiar 1060 x 830 x 1060 mm

zdobienie sitodruk 200 x 100 mm

2890
PLN

czarny niebieski zielony czerwony
R07941.02 R07941.04 R07941.05 R07941.08

R07941.05 R07941.08R07941.04R07941.02

R07941.. Parasol automatyczny luGAnO
Kwadratowy automatyczny parasol wykonany 
z pongee 190T. Wyposażony w plastikową, 
gumowaną rączkę. Pałąk wykonany z metalu, 
rama i żebra z włókna szklanego.  

wymiar 1040 x 1040 x 860 mm 

zdobienie sitodruk 250 x 150 mm

3980
PLN

NOWOŚĆ
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1060 mm

1040 mm



R07937.. elegancki parasol lAuSAnne
Elegancki automatyczny parasol z rączką wykonaną  
z wysokiej jakości ekoskóry. Materiał: 190T pongee.  
Pałąk, rama i żebra wykonane z włókna szklanego. 

wymiar 1200 x 1200 x 930 mm

zdobienie sitodruk 250 x 150 mm

4950
PLN

R07944.02 Składany parasol automatyczny luceRne
Automatyczny składany parasol z ergonomiczną rączką. 
Wykonany z wodoodpornego pongee oraz metalu. Posiada  
funkcje automatycznego rozkładania i półautomatycznego 
składania. Osiem paneli. Pakowany w pokrowiec. 

wymiar 940 x 940 x 570 mm

zdobienie sitodruk 200 x 140 mm

3990
PLN

R17940.02 ekskluzywny parasol automatyczny BeRn
12 panelowy automatyczny parasol wykonany z poliwęglanu  
i aluminium. Wyposażony w antypoślizgową rączkę. Pako-
wany w pokrowiec. 

wymiar 1100 x 1100 x 920 mm 

zdobienie sitodruk 150 x 150 mm

7490
PLN

R07937.04

R07937.02

czarny granatowy
R07937.02 R07937.04

940 mm

253

1100 mm

1200 mm
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R17761 Dziecięca kamizelka odblaskowa
Wykonana z poliestru kamizelka odblaskowa w rozmiarze dziecięcym 
do 140 cm. Kamizelka spełnia wymagania normy EN1150. 

wymiar 450 x 500 x 1 mm

zdobienie sitodruk 250 x 150 mm

895
PLN

R17779.33 Dziecięca kamizelka odblaskowa
Wykonana z poliestru kamizelka odblaskowa zwiększająca widoczność  
w rozmiarze dziecięcym do 140 cm. Produktu nie należy utożsamiać 
z produktami ochrony indywidualnej w rozumieniu Dyrektywy Środki 
Ochrony indywidualnej 89/686/EEC.

wymiar 400 x 500 x 1 mm

zdobienie sitodruk 250 x 150 mm 895
PLN

spełnia  
wymagania  

normy  
EN1150
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N O W Y  
K O L O R

R17763.. Opaska odblaskowa
Czasem tak niewiele potrzeba by uratować czyjeś życie.  
Opaska odblaskowa może to uczynić. Warstwa spodnia 
wykonana z białego tworzywa sztucznego. 

wymiar 300 x 30 x 2 mm

zdobienie
tampondruk 50 x 20 mm  
lub tampondruk XL 100 x 20 mm

R17763.05

Długość  
30 cm

R17763.08

R17763.15

R17764.01

R17764.05

srebrny niebieski żółty
R17763.01 R17763.04 R17763.05

ciemnozielony czerwony pomarańczowy różowy
R17763.51 R17763.08 R17763.15 R17763.33

R17764.. Opaska odblaskowa
Czasem tak niewiele potrzeba by uratować czyjeś życie. Opaska odblaskowa 
może to uczynić. Warstwa spodnia z białego tworzywa sztucznego. Opaska 
może być noszona na ręce lub założona na kurtkę. Długość opaski 45 cm. 

wymiar 450 x 30 x 2 mm 

zdobienie
tampondruk 50 x 20 mm  
lub tampondruk XL 100 x 20 mm

145
PLN

srebrny żółty
R17764.01 R17764.05

215
PLN

R17763.01

R17763.04

R17763.33

R17763.51

Długość  
45 cm
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R73840 Brelok odblaskowy TEDDY
Ręcznie szyty brelok „Miś” wykonany  
z materiału doskonale odbijającego  
światło lamp samochodowych. 

wymiar 130 x 170 x 50 mm 

zdobienie tampondruk 50 x 7 mm

1290
PLN

R73839 Brelok odblaskowy REINDEER
Ręcznie szyty brelok „Renifer” wykonany 
z odblaskowego materiału.

wymiar 110 x 180 x 65 mm 

zdobienie tampondruk 50 x 7 mm

1290
PLN
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R73834.04 Maskotka odblaskowa SMiling BOy
Maskotka w kształcie buzi chłopięcej wykonana 
z materiału odblaskowego i filcu.

wymiar 120 x 120 x 17 mm

zdobienie tampondruk 50 x 6 mm

R73836.08 Maskotka odblaskowa SMiling giRl
Maskotka w kształcie buzi dziewczęcej wykonana 
z materiału odblaskowego i filcu.

wymiar 120 x 120 x 17 mm

zdobienie tampondruk 50 x 6 mm

R73837 Maskotka odblaskowa SUN
Maskotka „Słońce” wykonana z odblaskowego materiału i filcu.

wymiar 120 x 120 x 17 mm

zdobienie tampondruk 50 x 6 mm

690
PLN

R73838.15 Maskotka odblaskowa LION
Maskotka „Lew” wykonana z odblaskowego materiału i filcu. 

wymiar 100 x 100 x 23 mm

zdobienie tampondruk 50 x 6 mm

690
PLN

NOWOŚĆ NOWOŚĆ

690
PLN

690
PLN
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b/niebieski b/zielony b/czerwony
R73236.04 R73236.05 R73236.08

R7
32

36
.0

4

R7
32

36
.0

8

R7
32

36
.0

5

srebrny niebieski żółty ciemnozielony czerwony pomarańczowy
R73251.01 R73251.04 R73251.05 R73251.51 R73251.08 R73251.15

R73251.04

R73251.. Brelok odblaskowy REFlECT
Brelok odblaskowy o uniwersalnym kształcie, z karabińczykiem. 

wymiar 60 x 60 x 2 mm

zdobienie tampondruk 30 x 30 mm

139
PLN

R73236.. Brelok odblaskowy SAFE
Brelok trójkąt – światełko odblaskowe  
dwustronne, z karabińczykiem.

wymiar 50 x 45 x 8 mm

zdobienie tampondruk 20 x 20 mm

179
PLN

R73237 Brelok odblaskowy SEgURO
Brelok trójkąt – światełko odblaskowe dwustronne, z karabińczykiem.

wymiar 50 x 45 x 8 mm 

zdobienie tampondruk 20 x 20 mm

179
PLN

R73251.05

R73251.01

R73251.15

R73251.08

R73251.51
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b/niebieski b/zielony b/czerwony
R73236.04 R73236.05 R73236.08

R73249.08 Brelok odblaskowy AFFECTiOn
Brelok odblaskowy w kształcie serduszka,  
z karabińczykiem. Wykonany z miękkiego plastiku. 

wymiar 50 x 47 x 2 mm

zdobienie tampondruk 20 x 15 mm

145
PLN

R73239.01 Brelok odblaskowy SAiling BOAT
Brelok odblaskowy w kształcie żaglówki, z karabińczykiem.

wymiar 58 x 60 x 2 mm

zdobienie tampondruk 25 x 7 mm

145
PLN

R73243.51 Brelok odblaskowy lUCKy ClOVER
Brelok odblaskowy w kształcie koniczynki, z karabińczykiem.

wymiar 60 x 60 x 2 mm

zdobienie tampondruk 40 x 14 mm

145
PLN

R73246 Brelok odblaskowy HAppy
Brelok światełko odblaskowe z karabińczykiem. Wykonany 
z miękkiego plastiku. 

wymiar Ø60 x 3 mm

zdobienie tampondruk 35 x 35 mm 145
PLN
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żółty niebieski bezbarwny czerwony pomarańczowy
R73235.03 R73235.04 R73235.06 R73235.08 R73235.15

R73235.04
R73235.03

R73235.06

R73235.08
R73235.15

srebrny niebieski żółty ciemnozielony czerwony pomarańczowy
R73245.01 R73245.04 R73245.05 R73245.51 R73245.08 R73245.15

R73245.05

R73245.01
R73245.04 R73245.51 R73245.08 R73245.15

R73235.. Brelok odblaskowy TEDDy
Brelok miś – światełko odblaskowe. 

wymiar 45 x 70 x 8 mm

zdobienie tampondruk 20 x 20 mm

179
PLN

R73245.. Brelok odblaskowy BEARy
Brelok miś-światełko odblaskowe z karabińczykiem wykonany z miękkiego plastiku. 

wymiar 62 x 70 x 3 mm

zdobienie tampondruk 20 x 15 mm

145
PLN
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niebieski zielony czerwony
R73881.04 R73881.05 R73881.08

R73881.08

R73881.04

R73881.05

R73881.. Skarbonka MOnEyWiSE
Plastikowa świnka skarbonka. Pakowana  
w białe kartonowe opakowanie.

wymiar 130 x 110 x 100 mm

zdobienie tampondruk 35 x 35 mm

690
PLN

R73882 Skarbonka piggy
Wykonana z polietylenu świnka 
skarbonka. Pakowana w białe  
kartonowe opakowanie. 

wymiar 200 x 140 x 110 mm

zdobienie tampondruk 35 x 35 mm

1690
PLN
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R08740 Czapka DUCKy
Bawełniana czapka dla dzieci - kaczuszka. Możliwość  
regulacji obwodu czapki za pomocą zapięcia na rzep.  
Gramatura czapki 165-170 g/m². 

wymiar 170 x 140 x 170 mm

zdobienie sitodruk 45 x 45 mm

970
PLN

R08717.15

R08717.03

R08717.. Odblaskowa czapka dziecięca SpORTiF
Czapka dla dzieci w neonowym kolorze, z taśmą odblaskową.  
Wykonana z przewiewnej, elastycznej dzianiny poliestrowej 140g/m². 
Doskonale widoczna z oddali, zwiększa bezpieczeństwo dziecka. 

wymiar 150 x 120 x 150 mm

zdobienie sitodruk 45 x 45 mm

990
PLN

żółta pomarańczowa
R08717.03 R08717.15

R08741 Czapka DOggy
Bawełniana czapka dla dzieci - piesek. Możliwość regulacji obwodu 
czapki za pomocą zapięcia na rzep. Gramatura czapki 165-170 g/m².  

wymiar 180 x 140 x 180 mm

zdobienie sitodruk 80 x 30 mm

1090
PLN
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niebieski czerwony
R08547.04 R08547.08

R08547.08

R08547.04

R08547.. plecak REFlECT
Plecak dziecięco-młodzieżowy wykonany z poliestru 
600D z taśmą zwiększającą widoczność, o szerokości  
2,5 cm. Nie należy utożsamiać tego produktu z produk-
tami ochrony indywidualnej w rozumieniu Dyrektywy  
o Środkach Ochrony indywidualnej 89/686/EEC. 

wymiar 250 x 370 x 140 mm

zdobienie sitodruk 150 x 90 mm

2690
PLN

R08540 plecak dziecięcy TEDDy
Wykonany z mikrofibry dziecięcy plecak w granatowym 
kolorze z motywem misia. 

wymiar 230 x 280 x 180 mm

zdobienie sitodruk 100 x 50 mm

2490
PLN

R08363 plecak dziecięcy ElEpHAnT BlUE
Wykonany z poliestru 600 D plecak dziecięcy z motywem 
słonia. 

wymiar 240 x 290 x 100 mm

zdobienie sitodruk 120 x 70 mm

1790
PLN

niebieski czerwony
R08697.04 R08697.08

R08697.08

R08697.04
R08697.. Worek na obuwie SCHOOlTiME

Wykonany z poliestru 210 D worek szkolny na obuwie. 

wymiar 335 x 420 x 1 mm 

zdobienie sitodruk 250 x 290 mm

345
PLN
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R74023 Zakreślacze
Zestaw trzech zakreślaczy w etui z plastiku. Zakreślacze 
mają strukturę kredki świecowej dzięki temu nie wysychają. 
Kolory: neonowy żółty, różowy oraz zielony. 

wymiar 115 x 48 x 16 mm

zdobienie
tampondruk 40 x 30 mm 
lub XL 80 x 30 mm 695

PLN

R73740 Zestaw memo ROOFy
Pomysłowo zaprojektowany komplet karteczek memo.  
W kartonowym domku wykonanym z surowców wtórnych 
znajduje się blok makulaturowych karteczek do notowania 
(280 sztuk, 115 g/m²), a na dachu zestaw kolorowych sa-
moprzylepnych karteczek memo (5 x 25 sztuk, 73 g/m²).

wymiar 90 x 76 x 90 mm 

zdobienie tampondruk 50 x 20 mm

995
PLN

R73827 Zestaw memo
Zestaw karteczek samoprzylepnych  
z linijką 12 cm. 6 kompletów karteczek 
samoprzylepnych po 25 szt., gramatura  
75 g/m². 

wymiar 160 x 50 x 3 mm

zdobienie tampondruk 60 x 12 mm

215
PLN
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R73783 Zestaw do rysowania lOVEly AniMAlS
Zestaw do rysowania z uchwytem, składający się z 6 kredek 
i małego bloku do rysowania. Tekturowa okładka z wypukłymi 
figurkami zwierząt. 60 czystych kartek 70 g/m². 

wymiar 190 x 280 x 12 mm

zdobienie tampondruk 60 x 20 mm lub tampondruk XL 85 x 40 mm

1245
PLN

R73759.13 piórnik DAMASCUS
Wykonany z poliestru (52%) i lnu  
(48%) piórnik. Może także służyć  
jako kosmetyczka. 

wymiar 220 x 105 x 5 mm

zdobienie sitodruk 180 x 50 mm

490
PLN
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R73781 Zestaw do malowania HAppy KiDS
65-elementowy zestaw do malowania dla dzieci  
w plastikowym opakowaniu z okładką z dużym  
obszarem ekspozycji dla logotypu. Zestaw składa  
się z: 24 kolorowych ołówków, 12 kredek, 12 kredek  
woskowych, 12 farbek, temperówki, gumki, kleju,  
ołówka HB i pędzelka. 

wymiar 225 x 285 x 38 mm

zdobienie tampondruk 50 x 40 mm

R73779 Zestaw do malowania FUnny pAinT
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. 

wymiar 120 x 215 x 33 mm

zdobienie tampondruk 50 x 40 mm

2190
PLN

890
PLN
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R73824 Zestaw do kolorowania SMilEy
Zestaw do kolorowania składający się z 8 zajmujących kolorowanek,  
6 kredek świecowych i 25-kartkowego notesu (gramatura 70 g/m²).

wymiar 89 x 104 x 12 mm

zdobienie tampondruk 50 x 12 mm

R73789.21 Zestaw do rysowania BAMBinO
Zestaw do rysowania zawierający 55 czystych 
kartek, 6 stron z kolorowankami oraz 6 kredek.  
Przymocowany do kartonowej tabliczki o gra-
maturze 1200 g/m2 z wieszakiem ze sznurka. 

wymiar 270 x 197 x 9 mm

zdobienie tampondruk 60 x 20 mm

990
PLN

495
PLN
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R73786 Zestaw kredek SliDE On  
w pudełku z kolorowankami 
Zestaw składający się z 12 drewnianych kredek (średnica 
wkładu/grafitu 2,65 mm, drewno lipowe) i 6 kolorowanek. 
Pakowany w drewniane zasuwane pudełko. 

wymiar 117 x 200 x 19 mm

zdobienie laser 30 x 30 mm

R73787 Zestaw kredek DUO
Zestaw składający się z 12 dwukolorowych kredek (średnica  
wkładu/grafitu 2,65 mm, drewno lipowe). W kartonowym pudełku. 

wymiar 90 x 177 x 9 mm

zdobienie tampondruk 60 x 20 mm

675
PLN

R73785 Zestaw kredek JUmbO
Zestaw składający się z 12 drewnianych kredek  
Jumbo (średnica wkładu/grafitu 4 mm, drewno 
lipowe). W kolorowym kartonowym pudełku.

wymiar 140 x 220 x 17 mm

zdobienie tampondruk 60 x 20 mm lub XL 100 x 20 mm1590
PLN

1090
PLN
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R73777 Zestaw kredek 9 cm

Zestaw drewnianych kredek  
w 12 kolorach. Pakowany  
w kartonowe pudełko. 

wymiar 90 x 90 x 8 mm

zdobienie
tampondruk 40 x 40 mm 
lub XL 80 x 50 mm

198
PLN

R73778 Zestaw kredek 9 cm

Zestaw drewnianych kredek  
w 6 kolorach. Pakowany  
w kartonowe pudełko. 

wymiar 90 x 47 x 10 mm 

zdobienie tampondruk 40 x 40 mm
090

PLN

R73776 Zestaw kredek 18 cm

Zestaw drewnianych kredek  
w 6 kolorach. Pakowany  
w kartonowe pudełko. 

wymiar 180 x 45 x 8 mm 

zdobienie
tampondruk 40 x 40 mm  
lub XL 80 x 50 mm

198
PLN

R73785 Zestaw kredek JUmbO
Zestaw składający się z 12 drewnianych kredek  
Jumbo (średnica wkładu/grafitu 4 mm, drewno 
lipowe). W kolorowym kartonowym pudełku.

wymiar 140 x 220 x 17 mm

zdobienie tampondruk 60 x 20 mm lub XL 100 x 20 mm

R73775 Zestaw kredek 18 cm

Zestaw drewnianych kredek  
w 12 kolorach. Pakowany  
w kartonowe pudełko. 

wymiar 180 x 94 x 8 mm

zdobienie
tampondruk 40 x 40 mm 
lub XL 100 x 30 mm

398
PLN
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R73768.04 Zestaw 6 kredek w tubie z temperówką
Zestaw drewnianych kredek w 6 kolorach. Długość 
kredek 8,5 cm. Pakowany w kartonową tubę. 

wymiar 26 x 104 x 26 mm

zdobienie tampondruk 45 x 16 mm

R73767.13 Zestaw 30 kredek woskowych w tubie
Zestaw 30 kredek woskowych pakowanych  
w kartonową tubę. Długość kredek 8,5 cm. 

wymiar 55 x 100 x 55 mm

zdobienie tampondruk 40 x 25 mm

R73780 Zestaw 12 kredek w tubie
Zestaw drewnianych kredek w 12 kolorach. Pakowany  
w kartonową tubę. 

wymiar Ø34 x 98 mm

zdobienie tampondruk 40 x 25 mm 340
PLN

R73784.04 Zestaw 12 kredek w tubie z temperówką
Zestaw drewnianych kredek w 12 kolorach. Pakowany  
w kartonową tubę z temperówką. 

wymiar Ø37 x 102 mm

zdobienie tampondruk 40 x 20 mm 298
PLN

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

185
PLN

575
PLN
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żółty niebieski zielony czerwony
R73963.03 R73963.04 R73963.05 R73963.08

R73963.03
R73963.04

R73963.05
R73963.08

R73963.. Temperówka BEETlE
Drewniana temperówka - biedronka. 

wymiar 38 x 43 x 38 mm

zdobienie tampondruk 15 x 15 mm

295
PLN

R74010 Temperówka HAppy FACE
Drewniana temperówka z motywem  
buźki Happy.

wymiar 36 x 40 x 36 mm 

zdobienie tampondruk 20 x 10 mm

295
PLN

R73769.. Zestaw kredek woskowych 8 cm
Zestaw 6 kolorowych woskowych kredek o długości 
80 mm. Pakowany w kartonowe pudełko. 

wymiar 90 x 48 x 9 mm

zdobienie tampondruk 40 x 40 mm

biały brązowy
R73769.06 R73769.10

090
PLN

   N O W Y  K O L O R

R73769.06

R73769.10

R73966 Stojak na szczoteczkę do zębów MOUSy
Drewniany stojak na szczoteczkę do zębów w kształcie 
myszki. Wyposażony w klepsydrę odliczającą czas mycia  
ząbków (3 minuty). Pakowany w białe kartonowe opakowanie. 

wymiar 75 x 80 x 40 mm

zdobienie  tampondruk 15 x 15 mm

798
PLN

R73967 Stojak na szczoteczkę do zębów CROCO
Drewniany stojak na szczoteczkę do zębów w kształcie 
krokodyla. Wyposażony w klepsydrę odliczającą czas mycia 
ząbków (3 minuty). Pakowany w białe kartonowe opakowanie. 

wymiar 75 x 80 x 40 mm

zdobienie tampondruk 22 x 17 mm

798
PLN
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R73989 Zakładka COW
Drewniana zakładka do książki z elementem 
dekoracyjnym w kształcie krówki. 

wymiar 45 x 115 x 4 mm

zdobienie tampondruk 20 x 8 mm 155
PLN

R73984 Zakładka lADyBiRD
Drewniana zakładka do książki z elementem 
dekoracyjnym w kształcie biedronki. 

wymiar 45 x 115 x 4 mm 

zdobienie tampondruk 20 x 8 mm 155
PLN

R74012 Zakładka SUnSHinE
Drewniana zakładka do książki z elementem 
dekoracyjnym w kształcie słoneczka. 

wymiar 57 x 110 x 7 mm 

zdobienie tampondruk 20 x 8 mm 155
PLN

R73985 Zakładka giRAFFE
Drewniana zakładka do książki z elementem 
dekoracyjnym w kształcie żyrafy. 

wymiar 30 x 110 x 4 mm 

zdobienie tampondruk 20 x 8 mm 155
PLN

R73987 Zakładka lADyBUg
Drewniana zakładka do książki z elementem 
dekoracyjnym w kształcie biedronki. 

wymiar 40 x 105 x 4 mm 

zdobienie tampondruk 20 x 8 mm 155
PLN

R74011 Zakładka ClOVER
Drewniana zakładka do książki z elementem 
dekoracyjnym w kształcie koniczynki. 

wymiar 45 x 105 x 4 mm 

zdobienie tampondruk 20 x 8 mm 155
PLN

R73986 Zakładka BUTTERFly
Drewniana zakładka do książki z elementem 
dekoracyjnym w kształcie motylka. 

wymiar 30 x 98 x 4 mm 

zdobienie tampondruk 20 x 8 mm 155
PLN

R73988 Zakładka lOCOMOTiVE
Drewniana zakładka do książki z elementem 
dekoracyjnym w kształcie lokomotywy. 

wymiar 40 x 98 x 4 mm 

zdobienie tampondruk 20 x 8 mm 155
PLN274



R73969 Skakanka FROggy
Skakanka z drewnianymi uchwytami w kształcie żabek. 

wymiar 2150 x 47 x 35 mm 

zdobienie tampondruk 15 x 15 mm

990
PLN

R73959 Skakanka lADyBUg
Skakanka z drewnianymi uchwytami w kształcie biedronek. 

wymiar 2000 x 35 x 35 mm

zdobienie tampondruk 50 x 6 mm

R08790 pompka do piłki
Wykonana z plastiku poręczna pomka 
do piłki. Średnica tłoka - 38 mm.

wymiar 235 x 57 x 33 mm

zdobienie tampondruk 50 x 10 mm

750
PLN

990
PLN

R85301 piłka nożna mINI
Dwuwarstwowa piłka w rozmiarze 1 z flagami państw 
europejskich potęg futbolowych. Wykonana z PU, 
szyta maszynowo nylonowymi nićmi. Waga 120 g. 

wymiar 140 x 140 x 140 mm

790
PLN

R08792 piłka
Dwuwarstwowa piłka do gry w football w rozmiarze 5. Wykonana 
z PVC, szyta maszynowo nylonowymi nićmi. Waga 350-380 g.

wymiar 215 x 215 x 215 mm

zdobienie tampondruk 30 x 30 mm

2990
PLN
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R74032.02 Maskotka pEngU
Pluszowa maskotka w kształcie pingwina.

wymiar 120 x 200 x 140 mm

zdobienie sitodruk 40 x 30 mm

1590
PLN

R73945 Maskotka DOlpHin
Wykonana z pluszu maskotka delfin. 

wymiar 210 x 100 x 90 mm 

zdobienie tampondruk 50 x 6 mm

690
PLN

R74015 Maskotka pEngUin
Pluszowa maskotka w kształcie pingwina. 

wymiar 90 x 190 x 100 mm

zdobienie sitodruk 40 x 25 mm

1780
PLN

R73943 Maskotka WAlRUS
Pluszowa maskotka Mors. 

wymiar 125 x 220 x 90 mm 

zdobienie tampondruk 50 x 12 mm

1190
PLN

NOWOŚĆ
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R74016 pluszowy SHARK
Pluszowa maskotka w kształcie rekina. Wyposażona  
w tasiemkę z miejscem na logotyp. 

wymiar 320 x 100 x 130 mm

zdobienie tampondruk 50 x 12 mm

1750
PLN

R74014 Maskotka TURTLE
Pluszowa maskotka w kształcie żółwia morskiego. 

wymiar 260 x 100 x 190 mm

zdobienie sitodruk 40 x 25 mm

2290
PLN

R73883 Maskotka TORTOISE
Wykonana z poliestru maskotka w kształcie 
żółwia. Dodatkowo wyposażona w tasiemkę. 

wymiar 180 x 170 x 120 mm
zdobienie tampondruk 50 x 12 mm

1790
PLN 277



R73904.33

R73904.. Maskotka UniCORn
Wykonana z poliestru maskotka w kształcie jednorożca.  
Wyposażona w tasiemkę z miejscem na logotyp. 

wymiar 150 x 210 x 65 mm 

zdobienie tampondruk 35 x 10 mm

R73904.04

niebieski różowy
R73904.04 R73904.33

1590
PLN

R74027 Maskotka HORSE
Pluszowa maskotka w kształcie konia. 

wymiar 170 x 220 x 190 mm 

zdobienie tampondruk 50 x 10 mm

1950
PLN

R73842 Maskotka CAT
Pluszowa maskotka kot. 

wymiar 155 x 210 x 110 mm 

zdobienie tampondruk 50 x 12 mm

990
PLN
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R73887 Maskotka BlACK SHEEp
Wykonana z poliestru maskotka w kształcie 
owieczki. Wyposażona w tasiemkę. 

wymiar 160 x 150 x 90 mm

zdobienie tampondruk 50 x 12 mm

1490
PLN

R73848 Maskotka WHiTE SHEEp
Wykonana z poliestru maskotka w kształcie  
owieczki z zawiązaną na szyi tasiemką. 

wymiar 120 x 190 x 200 mm 

zdobienie tampondruk 50 x 12 mm

1690
PLN

R73854 Maskotka COW
Pluszowa maskotka - krówka. 

wymiar 200 x 200 x 120 mm 

zdobienie sitodruk 40 x 30 mm

R73886 Maskotka DOnKEy
Wykonana z poliestru maskotka w kształcie osiołka ubranego 
w puszystą bluzę z kapturem. Wyposażona dodatkowo w tasiemkę. 

wymiar 165 x 220 x 75 mm

zdobienie tampondruk 50 x 12 mm

R73842 Maskotka CAT
Pluszowa maskotka kot. 

wymiar 155 x 210 x 110 mm 

zdobienie tampondruk 50 x 12 mm

990
PLN

990
PLN
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R74013 Maskotka T-REx
Pluszowa maskotka w kształcie tyranozaura. 

wymiar 120 x 220 x 230 mm

zdobienie sitodruk 40 x 25 mm

2790
PLN

R74028 Maskotka mONSTER
Pluszowa maskotka Potworek. Wyposażona  
w tasiemkę z miejscem na logotyp. 

wymiar 300 x 310 x 140 mm

zdobienie tampondruk 50 x 12 mm

2250
PLN

R73894 Maskotka DRAgOn
Wykonana z poliestru maskotka w kształcie smoka. 
Wyposażona w tasiemkę z miejscem na logotyp. 

wymiar 100 x 220 x 190 mm

zdobienie tampondruk 35 x 10 mm

1890
PLN
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R73893 Maskotka HEDGEHOG
Wykonana z poliestru maskotka w kształcie jeża.  
Wyposażona w tasiemkę z miejscem na logotyp. 

wymiar 110 x 190 x 110 mm

zdobienie tampondruk 35 x 10 mm

1790
PLN

R74030 Maskotka OWl
Pluszowa maskotka w kształcie sowy z tasiemką z miejscem 
na logotyp.

wymiar 180 x 190 x 130 mm

zdobienie tampondruk 50 x 8 mm 1650
PLN

R73896 Maskotka SnAil
Wykonana z poliestru maskotka w kształcie ślimaka. Wyposażona 
w polarowy koc o wymiarach 75 x 93 cm, związany wstążeczką. 

wymiar 210 x 220 x 130 mm

zdobienie tampondruk 50 x 15 mm

2690
PLN

R73844 Maskotka plAnE
Wykonana z poliestru maskotka samolocik. 

wymiar 140 x 180 x 70 mm

zdobienie tampondruk 50 x 6 mm

1445
PLN

R74028 Maskotka mONSTER
Pluszowa maskotka Potworek. Wyposażona  
w tasiemkę z miejscem na logotyp. 

wymiar 300 x 310 x 140 mm

zdobienie tampondruk 50 x 12 mm

281



R73852 Maskotka LEO
Promocyjna pluszowa maskotka w kształcie 
lwa w białej, zdejmowanej kamizelce.

wymiar 150 x 170 x 140 mm 

zdobienie sitodruk 60 x 30 mm

1590
PLN

R73889 Maskotka giRAFFE
Maskotka w kształcie żyrafy, wykonana z poliestru. 
Wyposażona w tasiemkę z miejscem na logotyp. 

wymiar 210 x 210 x 130 mm

zdobienie tampondruk 35 x 10 mm

1690
PLN

R73852.A Maskotka liOn CUB
Promocyjna pluszowa maskotka w kształcie lwiątka 
z krótkim włosem, w białej zdejmowanej kamizelce.

wymiar 150 x 170 x 140 mm

zdobienie sitodruk 60 x 30 mm

990
PLN

R73888 Maskotka MOnKEy
Wykonana z poliestru maskotka w kształcie  
małpki. Maskotka nosi długi, szykowny krawat. 

wymiar 150 x 250 x 75 mm

zdobienie tampondruk 35 x 10 mm

990
PLN
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R74031 Maskotka TIGER
Pluszowa maskotka w kształcie tygrysa  
w długim, szykownym krawacie. 

wymiar 190 x 200 x 150 mm 

zdobienie tampondruk 15 x 40 mm

2090
PLN

R74029 Maskotka pAnDA
Pluszowa maskotka w kształcie pandy. 

wymiar 190 x 220 x 170 mm 

zdobienie tampondruk 50 x 10 mm

1890
PLN

R73948 Maskotka ElEpHAnTinO
Wykonana z pluszu maskotka słoń. 

wymiar 120 x 200 x 210 mm 

zdobienie tampondruk 50 x 12 mm

1090
PLN

R73947 Maskotka ElEpHAnT
Wykonana z pluszu maskotka słoń. 

wymiar 150 x 170 x 170 mm 

zdobienie sitodruk 60 x 30 mm

1590
PLN
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brązowy jasnobrązowy
R73855.10 R73855.16

R73855.10

R73855.16

R73855.. Maskotka FUnny BEAR
Pluszowa maskotka – miś. 

wymiar 120 x 140 x 120 mm

zdobienie sitodruk 40 x 20 mm

1090
PLN

R73863 Maskotka BEAR
Pluszowa maskotka – miś.

wymiar 120 x 140 x 100 mm

zdobienie sitodruk 40 x 25 mm

1190
PLN

R73843 Maskotka OSITO
Wykonana z poliestru maskotka miś z kocykiem.

wymiar 170 x 180 x 140 mm

zdobienie sitodruk 40 x 20 mm

1290
PLN

R73849 Maskotka OSO
Wykonana z poliestru duża maskotka – miś. 

wymiar 230 x 250 x 200 mm

zdobienie sitodruk 70 x 40 mm

2190
PLN
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R73851 Maskotka TEDDy BEAR
Wykonana z pluszu przytulna maskotka w kształcie misia. 

wymiar 190 x 180 x 130 mm

zdobienie sitodruk 60 x 35 mm

1690
PLN

R73850 Maskotka BEARi
Wykonana z pluszu urocza maskotka w kształcie misia. 

wymiar 190 x 180 x 130 mm

zdobienie sitodruk 50 x 35 mm

1690
PLN

R73899 Maskotka pOlAR BEAR
Wykonana z poliestru maskotka – Miś Polarny. 

wymiar 120 x 220 x 150 mm

zdobienie tampondruk 50 x 6 mm

1190
PLN

R73863 Maskotka BEAR
Pluszowa maskotka – miś.

wymiar 120 x 140 x 100 mm

zdobienie sitodruk 40 x 25 mm

R73865 Maskotka brelok TUnDRA DEER
Pluszowy brelok maskotka w kształcie renifera. 

wymiar 60 x 110 x 50 mm 

zdobienie tampondruk 40 x 7 mm

790
PLN
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czarne usta czerwone usta
R73890.02 R73890.08

R73890.08

R73890.02

R73891 Maskotka SOCCERBAll
Wykonana z poliestru maskotka piłka. 

wymiar ø 100 mm 

zdobienie tampondruk 50 x 10 mm

398
PLN

R73890.. Maskotka FOOTBAll plAyER
Wykonana z poliestru maskotka piłka.

wymiar 130 x 190 x 130 mm

zdobienie tampondruk 50 x 10 mm

690
PLN

R73944 Maskotka lOVEly CAR
Pluszowa maskotka samochodzik z tasiemką. 

wymiar 160 x 110 x 100 mm

zdobienie tampondruk 50 x 10 mm

890
PLN
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R73903.10

biały brązowy
R73903.06 R73903.10

R73903.06

R73906 pacynka LION
Poliestrowa pacynka w kształcie lwa.

wymiar 160 x 280 x 80 mm

zdobienie sitodruk 70 x 70 mm

1390
PLN

R73908 pacynka ElEpHAnT
Poliestrowa pacynka  
w kształcie słonia. 

wymiar 240 x 270 x 160 mm 

zdobienie sitodruk 70 x 70 mm

1390
PLN

R73903.. pacynka TEDDy BEAR
Pluszowa pacynka miś. Doskonała zabawka 
pobudzająca wrażliwość estetyczną dzieci. 

wymiar 190 x 220 x 90 mm 

zdobienie sitodruk 60 x 70 mm

690
PLN
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R08820 Układanka logiczna CUBE

Drewniana układanka logiczna. Relaks 
i test dla naszego umysłu. Pakowana  
w płócienny woreczek (170 x 145 mm). 

wymiar 60 x 60 x 60 mm

zdobienie sitodruk 100 x 100 mm

1195
PLN

R08821 Układanka logiczna DiAMOnD

Drewniana układanka logiczna. Relaks i test  
dla naszego umysłu. Pakowana w płócienny 
woreczek (170 x 145 mm). 

wymiar 70 x 70 x 70 mm

zdobienie sitodruk 100 x 100 mm

1195
PLN

R08823 Układanka logiczna STAR

Drewniana układanka logiczna. Relaks 
i test dla naszego umysłu. Pakowana  
w płócienny woreczek (170 x 145 mm). 

wymiar 75 x 75 x 75 mm

zdobienie sitodruk 100 x 100 mm

1195
PLN

288

R08827 Układanka logiczna
Sześcienna układanka logiczna z dwukolorowego  
drewna. Pakowana w czarne kartonowe pudełko. 

wymiar 60 x 60 x 60 mm

zdobienie  tampondruk 40 x 40 mm lub laser 14 x 14 mm

1295
PLN



R08824 Tangram
Wykonana z drewna gra logiczna Tangram  
z płóciennym workiem do zapakowania. 

wymiar 115 x 115 x 15 mm

zdobienie sitodruk 80 x 80 mm

890
PLN

R08844 gra TOWER
Gra-Wieża z drewna sosnowego. Doskonała gra  
zręcznościowa polegająca na tym, że jej uczestnicy  
wyciągają po jednym bloczku, unikając zawalenia  
wieży i układają swoje bloczki na jej szczycie.  
Gra pakowana w drewniane zasuwane pudełko. 

wymiar 69 x 235 x 60 mm

zdobienie laser 30 x 30 mm

2790
PLN
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R08842 Bierki
Promocyjna gra – bierki w drewnianym opakowaniu. 
W środku 41 bierek. 

wymiar 192 x 42 x 25 mm

zdobienie laser 50 x 20 mm 361
PLN

R08843 Domino
Promocyjna gra domino wykonana w całości z drewna. 
Składa się z 28 elementów. Pakowana w drewniane 
pudełko.

wymiar 145 x 50 x 50 mm

zdobienie laser 40 x 25 mm 399
PLN

R08826 Zestaw układanek logicznych
Wykonany z drewna zestaw 3 układanek logicznych. 
Doskonała rozrywka umysłowa dla każdego. Pakowany  
w drewniane pudełko.

wymiar 210 x 77 x 70 mm

zdobienie laser 30 x 30 mm 2990
PLN
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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.  

 produkt ekologiczny

  kolor wkładu długopisu/pióra

  produkt zasilany bateriami 
(baterie dołączone i w cenie produktu)

 artykuł wykonany z naturalnej skóry

  artykuł z przegródką przeznaczoną na laptop

  zeskanowanie kodu QR umożliwia sprawdzenie 
stanu magazynowego danego artykułu

  szczelna pokrywka zabezpieczająca  
przed wyciekaniem płynu.

  skala izolacji termicznej 1-4 
(1 - słabo izolujące, 4 - bardzo dobrze izolujące)

oznaczenia kolorów

  00 – transparentny

  01 – srebrny

  02 – czarny

  03 – żółty

  04 – niebieski

  42 – granatowy

  05 – zielony

  51 – ciemnozielony

  55 – jasnozielony

  06 – biały

  08 – czerwony 

  81 – jasno czerwony 
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bidon ..................................................................................................4 - 7
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farbki .................................................................................................... 268
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............................................................................................136 - 146, 178
grill ...........................................................................................................166
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jo - jo .......................................................................................... 186, 190
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kapelusz ............................................................................................. 247
kłódka do bagażu .......................................................................... 176
kolorowanka ....................................................................268 - 270
kołatka .................................................................................................. 184
kompas...................................................................................................115
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kubek .............................................................................................9 - 25
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lupa ........................................................................................... 129 - 130
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miska......................................................................................................165
młynek ....................................................................................................161
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ołówek stolarski ...............................................................................50
opaska na kubek ............................................................................... 15
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otwieracz ............................................................................................. 213
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piersiówka ............................................................................................24
piłka .......................................................................................................275
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podkładki filcowe ........................................................................... 167
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ponczo ................................................................................................249
portfel ..................................................................................................... 172
power bank ........................................................................................142
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przycisk do papieru ........................................................................115
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scyzoryk ....................................................................................39 - 42
skacząca piłka ................................................................................. 185
skakanka ............................................................................................275
skarbonka ........................................................................................ 263
ski - pass ..............................................................................................177
skrobaczka do szyb ......................................................................45
skrzynka na wino .......................................................................... 158
słuchawki ............................................................................... 136 - 137
statyw do smartfonów ..................................................... 136, 178
stojak na szczoteczkę do zębów .......................................273
szachy ....................................................................................................159
szalik samochodowy .................................................................. 183

świece zapachowe ........................................................................ 167

teczka konferencyjna ............................... 146, 150 - 155, 170
temperówka .................................. 123, 268, 270, 272 - 273
termos .............................................................................................8 - 10
torba podróżna/sportowa ..........................................216 - 219
torba na dokumenty ........................................... 148 - 149, 221
torba na garnitur ..........................................................................220
torba na kółkach ............................................................................ 218
torba na laptopa ..............................................................................221
torba na wino ................................................................................. 238
torba na zakupy ............................................................234 - 235
torba/worek na prezenty .........................................236 - 239
trąbka  ................................................................................................... 184
trofeum .......................................................................................112 - 113

waga do bagażu ............................................................................. 175
wieszak na torebkę .......................................................................194
wizytownik...............................................................114, 117 - 122, 171
wkrętak wielofunkcyjny ................................................................44
worek na obuwie ............................................................ 230, 265
worek/torba na prezenty .........................................236 - 239
wskaźnik laserowy ..........................................................................54

zakładka .................................................................................. 190, 274
zakreślacze .......................................................................................266
zegar biurkowy......................................................................... 114, 116, 
zegar ścienny ......................................................................133 - 135
zestaw biurkowy ............................................................................ 123
zestaw do malowania/kolorowania ..................268 - 270
zestaw do obuwia .......................................................................... 175
zestaw do wina ................................................................. 158 - 160
zestaw kuchenny/serowy ...........................................163 - 165
zestaw memo .............94 - 95, 100, 124 - 127, 154, 266
zestaw narzędzi ................................................................................43
zestaw noży .......................................................................................162
zestaw upominkowy ...................................................................... 117
zestaw piśmienniczy .........................................................83 - 87

  82 – bordowy 

  10 – brązowy

  11 – fioletowy 

  13 – beżowy

  15 – pomarańczowy 

  16 – ecru 

  21 – szary 

  28 – jasnoniebieski 

  33 – różowy 

  41 – grafitowy 

  79 – złoty 

  99 – wielokolorowy

latarki i narzędzia	 26



2016

2016


