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R08826
Zestaw układanek 

logicznych
— — — drewno 60

R08834.13
Drewniane klocki 

Animal World
— — — drewno, karton 61

R08862.13 
Zestaw do nauki 

liczenia Count-me-in
— — — — drewno, bawełna 58

R73765.02
Zestaw 24 kredek 

w tubie
— — —

drewno z certyfikatem 
FSC, karton 

z surowców wtórnych
66

R73777
Zestaw  

kredek 9 cm
— — —

drewno z certyfikatem 
FSC, karton 

z surowców wtórnych
65

R91023.13
Drewniana skarbonka 

Housy
— — — sklejka brzozowa 58

R01070.10
Długopis Vizela 

w bambusowym etui

części 
bambusowe są 

biodegradowalne
— —

wkład nie podlega 
recyklingowi, 
pochodzenie 

z rośliny 
szybkorosnącej

bambus, metal 31

R73433..
Długopis Envirostyle — — wkład nie podlega 

recyklingowi

30% słoma 
pszeniczna, 70% ABS 

z recyclingu
26

R73434..
Długopis bambusowy 

Evora

części 
bambusowe są 

biodegradowalne
— —

wkład nie podlega 
recyklingowi, 
pochodzenie 

z rośliny 
szybkorosnącej

korpus: bambus 
skuwka, przycisk 
i końcówka: 50% 

słomy przenicznej, 
50% ABS

26

R73436.10
Zestaw piśmienniczy 

Aveno
— —

pochodzenie 
z rośliny 

szybkorosnącej, 
wkład nie nadaje 
się do recyklingu

bambus, metal 31

R73437..
Długopis Eco-Written — — — wkład nie podlega 

recyklingowi karton, plastik (wkład) 27

R73438..
Długopis bambusowy 

Chavez 

części 
bambusowe są 

biodegradowalne
— — wkład nie podlega 

recyklingowi bambus, plastik 27

R73415..
Długopis Enviro

części 
kartonowe są 

biodegradowalne

wkład nie podlega 
recyklingowi karton, plastik 26

PRODUKTY RESPONSIBLE GIFTS
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R08272..
Szklana butelka 

Refresh 

części 
bambusowe są 

biodegradowalne
— — — szkło, silikon, bambus 88

R08219..
Kubek Eco Wheaty — — —

30% łuska pszenicy, 
70% poliproylen, 

pokrywka, opaska: 
silikon, zamknięcie: 

naturalna guma 
termoplastyczna

90

R08220..
Kubek bambusowy 

Manila
— —

pochodzenie 
z rośliny 

szybkorosnącej

40% włókno 
bambusowe, 

60% polipropylen, 
przykrywka, opaska: 

silikon

91

R08278..
Szklany kubek Stylish — — —

szkło może być 
przetwarzane 

nieograniczoną 
ilość razy

szkło, silikon 85

R08221.10
Zestaw słomek 
bambusowych 

Nature

części 
bambusowe są 

biodegradowalne
—

pochodzenie 
z rośliny 

szybkorosnącej
bambus, metal 46

R08222.02
Zestaw słomek 

papierowych Eco 
Sippy

— — papier 47

R08471.13
Korkowa torba na 

zakupy Almada
— trwały, 

ognioodporny korek 160

R08505.10
Plecak jutowy 

Eco-Pure
— —

plantacje juty 
pochłaniają CO2, 

nie wymagają 
nawożenia ani 

podlewania

juta, bawełna 158

R08506.13
Kosmetyczka jutowa 

Natural Tripper
— —

plantacje juty 
pochłaniają CO2, 

nie wymagają 
nawożenia ani 

podlewania

juta 72

R08507.13
Torba na zakupy z juty 

Natural Shopper
— —

plantacje juty 
pochłaniają CO2, 

nie wymagają 
nawożenia ani 

podlewania

juta, bawełna 160
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R64314.06R64314.02
Samochodowa ładowarka indukcyjna  
Incharge R50166.02

ABS, PC • S95 x W100 x G90 mm 
tampondruk 30 x 9 mm

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

39,90 pln

Osłona na kamerę Webcam Spyless R64314..

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

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

0,95 pln

New!

New!
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Adapter do ładowania bezprzewodowego  
Charge Ready R50171.02

papier, metal  
S45 x W105 x G2 mm

Adapter do ładowania bezprzewodowego przeznaczony dla telefonów z systemem 
operacyjnym Android. Adapter wpinamy w port microUSB i umieszczamy pod klapką 
telefonu.

9,90 pln

Ładowarka indukcyjna Call-Ready R50170.06

plastik • S99 x W99 x G10 mm 
tampondruk 35 x 35 mm lub UV 40 x 40 mm

Ładowarka indukcyjna zgodna ze standardem QI. Maksymalna moc ładowania 5 W. 
Do telefonów nieprzystosowanych do ładowania bezprzewodowego (bez modułu QI) 
sugerujemy dokupienie adaptera R50171.02. Dołączony kabel 1 m. Dostępna opcja 
zdobienia full color (druk UV).

20,90 pln

Ładowarka indukcyjna No Cord R50167.02

plastik • S70 x W70 x G9 mm  
tampondruk 33 x 33 mm lub UV 33 x 33 mm

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

16,95 pln

Zegar biurkowy On Time R22119.10

MDF • S64 x W64 x G62 mm 
laser 30 x 30 mm lub 55 x 50 lub tampondruk 40 x 25 mm lub UV 55 x 50 mm

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

44,90 pln
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Kabel USB Color Click&Go R50177.99

plastik ABS, tworzywo termoplastyczne 
S130 x W20 x G20 mm • UV 58 x 18 mm

Kabel do ładowania i transmisji danych. Oryginalnie zaprojektowane połączenie breloka 
oraz kabla do ładowania i transmisji danych z końcówkami USB, micro USB, USB typu C. 
Dopasowanie do siebie kolorów jak w kostce Rubika umożliwia odblokowanie i wyjęcie 
kabla. Po włożeniu go z powrotem każde inne ułożenie kolorów blokuje kabel i nie pozwala 
na jego wyciągnięcie. Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV). Telefon i kostka nie są 
dołączone.

16,90 pln

Bransoletka USB Bracelet R50189..

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

Kabel USB w kształcie opaski na rękę, USB 2.0, micro USB do ładowania i transferu danych. 
Dodatkowo wyposażony w aluminiową plakietkę przeznaczoną na naniesienie logotypu.

4,35 pln

Kabel USB Join R50178.02

ekoskóra, metal • S110 x W18 x G18 mm 
laser 18 x 10 mm

Stylowy brelok z ekoskóry posiadający kabel do ładowania i transferu danych 
z końcówkami USB i USB typu C.

9,90 pln

R50189.06

R50189.28

R50189.02
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Brelok USB Hook Up R50176..

plastik • złożony S45 x W13 x G10 mm, rozłożony S90 x W13 x G5 mm 
tampondruk 15 x 7 mm

Brelok z wejściem do gniazda USB i micro USB. Służy do transferu danych i ładowania.

4,90 pln

Bransoletka Wristlie USB typu C R50179..

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

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

5,90 pln

Brelok D-Transfer R50190.02

metal, plastik, silikon • S115 x W16 x G13 mm 
laser 10 x 24 mm

Brelok z kablem USB/micro USB do ładowania i transferu danych. Opakowanie 
upominkowe.

14,90 pln

R50176.06R50176.02

R50179.02

R50179.06
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Uchwyt na telefon Cellfast R64299..

plastik ABS • S31 x W31 x G5 mm  
tampondruk 13 x 13 lub UV 13 x 13 mm

Uchwyt do telefonu z taśmą samoprzylepną umożliwiającą przytwierdzanie go 
do powierzchni telefonu. Może także służyć jako stojak. Dostępna opcja zdobienia full color 
(druk UV). Telefon nie jest dołączony.

2,75 pln

Uchwyt na telefon Cellfirm R64308.02

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

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

8,90 pln

Uchwyt na telefon Cellsteady R64307.02

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

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

2,45 pln

R64299.06

R64299.02

Uchwyt na telefon Mobilefit R64298.02

ABS, PC • S100 x W95 x G70 mm 
tampondruk 25 x 19 mm

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

9,90 pln

New!
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Uchwyt na telefon Cellstick R64311..

plastik • S80 x W26 x G4 mm

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

1,65 pln

Rękawiczki Touch Control  
do ekranów dotykowych R35646..

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

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

5,25 pln

R35646.02

R35646.21

R64311.06R64311.02
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Głośnik Music Plunge z radiem FM R64312.04

plastik, poliester • S115 x W75 x G37 mm 
UV 80 x 40 mm

Stylowy głośnik w technologii Bluetooth 4.1, zapewniający najwyższą jakość dźwięku. 
Wbudowane radio FM i przyciski sterujące odtwarzaniem dźwięku. Wyposażony w funkcję 
odbierania połączeń telefonicznych (zasięg 10 m), porty na kartę microSD, USB.  
Moc wyjściowa: 3 W. Wbudowany akumulator litowo-jonowy o pojemności 400 mAh. 
Czas odtwarzania do 3 godzin. Ładowanie: DC 5V micro USB (kabel w zestawie), 
czas ładowania: do 2 godzin. Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV).

54,90 pln

Głośnik z przyssawką Watertight R64376.06

plastik ABS • S85 x W50 x G85 mm  
laser 35 x 12 mm

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

28,90 pln

Głośnik Bamboo Sounder R64378.10

bambus, metal, plastik • S73 x W44 x G73 mm  
laser 30 x 25 mm lub tampondruk 30 x 25 mm lub UV 25 x 25 mm

Bambusowy głośnik bezprzewodowy z kolorowym podświetleniem. Bardzo dobra jakość 
dźwięku. Wyprodukowany w technologii Bluetooth, wersja V4.0, zasięg 10 m, Moc 
wyjściowa: 3 W. Wbudowany akumulator litowo-jonowy o pojemności 300 mAh. Czas 
odtwarzania około 2 godziny. Kabel micro USB w komplecie.

42,90 pln

Głośnik BT Audionic R64377.02

ABS, poliester • S115 x W75 x G37 mm 
UV 80 x 40 mm

Stylowy głośnik w technologii Bluetooth 4.0, która zapewnia czyste połączenie, skutkujące 
najwyższą jakością dźwięku. Posiada wbudowane radio FM oraz przyciski sterujące 
odtwarzaniem dźwięku. Wyposażony w funkcję odbierania połączeń telefonicznych 
(zasięg 10 m), porty na kartę microSD, USB. Moc wyjściowa: 3 W. Wbudowany akumulator 
litowo-jonowy o pojemności 300 mAh. Czas odtwarzania do 3 godzin. Ładowanie: DC 5V 
micro USB (kabel w zestawie), czas ładowania: do 1,5 godziny. Dostępna opcja zdobienia 
full color (druk UV).

44,90 pln

New!
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Głośnik z podstawką pod telefon Clearsound R64319.06

plastik ABS • S77 x W53 x G56 mm 
laser 40 x 20 mm

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

43,90 pln

Głośnik Partybeat z radiem FM R64318..

metal • S59 x W50 x G59 mm 
tampondruk 30 x 24 mm lub UV 20 x 24 mm

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

28,90 pln

Głośnik Party Fan R64317..

plastik • S60 x W75 x G60 mm 
UV 25 x 25 mm

Głośnik 3 W wyposażony w funkcję Bluetooth 2.0 i EDR. Napięcie ładowania przez USB: 
5 V. Wykorzystujący litową baterię do ponownego ładowania. Posiada funkcję odbierania 
połączeń (zasięg 10 m). Wyposażony w port na kartę micro SD, kabel do ładowania 
i 3,5 mm kabel audio. Czas odtwarzania 2-3 godziny, czas ładowania: około 2 godziny. 
Pasmo przenoszenia: 50 Hz ~18 kHz, czułość SPL: 80 dB (±2 dB). Dostępna opcja zdobienia 
full color (druk UV).

39,90 pln

R64317.06

R64318.01

R64318.04 R64318.06

R64318.02

R64317.02
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Słuchawki Intense R50182..

plastik, ekoskóra • S155 x W185 x G60 mm 
tampondruk 40 x 15 mm

Lekkie i wygodne słuchawki ze składanym pałąkiem o regulowanej długości. Kabel długości 
1000 mm zakończony wtykiem minijack (3,5 mm). Pasmo przenoszenia: 20 Hz ~20 kHz, 
czułość SPL: 110, ± 3 dB dla 1 kHz, 6 mW, zniekształcenia harmoniczne THD: <1%, 
impedancja 32 ± 5% Ohm. Średnica głośników 25 mm.

17,90 pln

Słuchawki Clear Sound R50183.02

plastik, silikon • S70 x W70 x G18 mm 
tampondruk 40 x 40 mm lub UV 50 x 50 mm

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

3,55 pln

Słuchawki Energetic R50195.06

plastik, ekoskóra • S180 x W165 x G75 mm 
tampondruk 25 x 25 mm

Słuchawki nauszne ze składanym pałąkiem o regulowanej długości. Charakteryzują 
się bardzo dobrą jakością dźwięku i wygodą użytkowania. Kabel długości 1200 mm 
zakończony wtykiem minijack (3,5 mm). Pasmo przenoszenia: 20 Hz ~20 kHz, czułość SPL: 
105, ± 3 dB dla 1 kHz 6 mW, impedancja 32 ± 5% Ohm. Średnica głośników 35 mm.

26,90 pln

R50182.06R50182.02
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Słuchawki w etui Enlive R50198.21

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

Słuchawki douszne pakowane w plastikowe etui. Kabel długości 1200 mm zakończony 
wtykiem minijack (3,5 mm). Pasmo przenoszenia: 20 Hz ~20 kHz, czułość SPL: 105 ± 3 dB 
dla 1 kHz 6 mW, impedancja 32 ± 5% Ohm, zniekształcenia harmoniczne THD: <1%. 
Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV).

5,45 pln

Słuchawki Soundgust R50193.08

tworzywo sztuczne, ekoskóra • S93 x W93 x G43 mm 
tampondruk 35 x 35 mm lub 25 x 6 mm lub UV 30 x 30 mm

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

44,90 pln
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Słuchawki Soundbang R50187..

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

Słuchawki douszne z mikrofonem i przyciskiem do odbierania połączeń. Kabel o długości 
1200 mm zakończony wtykiem minijack (3,5 mm) z zamkiem zapobiega splątaniu. Pasmo 
przenoszenia: 20 Hz ~20 kHz, czułość SPL: 105 ± 3 dB dla 1 kHz, 6 mW, zniekształcenia 
harmoniczne THD: <1%. Średnica głośników 10 mm. Usztywnione etui z ekoskóry chroni 
słuchawki przed uszkodzeniem. Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV).

24,90 pln

R50187.04

R50187.02
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Słuchawki Sporty R50186.04

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

Słuchawki douszne z elastycznym zaczepem na ucho. Wyposażone w mikrofon i przycisk 
do odbierania połączeń. Idealne dla osób aktywnych np. biegaczy. Kabel długości 1200 mm 
zakończony wtykiem minijack (3,5 mm). Pasmo przenoszenia: 20 Hz ~20 kHz, czułość SPL: 
105 ± 3 dB dla 1 kHz, 6 mW, zniekształcenia harmoniczne THD: <1%. Średnica głośników 
10 mm. Usztywnione etui z ekoskóry chroni słuchawki przed uszkodzeniem. Dostępna 
opcja zdobienia full color (druk UV).

19,90 pln
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Długopis OK R04444..

plastik • S124 x W29 x G16 mm 
tampondruk 50 x 7 mm

Plastikowy długopis o oryginalnym kształcie. Posiada obrotowy mechanizm włączania 
i niebieski wkład.

0,95 pln

R04444.03

R04444.04

R04444.05

R04444.06

R04444.08

R04444.15
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Długopis CellReady R73416..

plastik • S145 x W11 x G11 mm 
tampondruk 45 x 7 mm lub 40 x 8 mm

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

1,09 pln

R73416.06

R73416.05

R73416.08

R73416.28

Długopis Precioso R73414..

aluminium • S140 x W10 x G10 mm 
laser 55 x 6 mm

Długopis aluminiowy z niebieskim wkładem, o przyjemnej w dotyku powierzchni 
powlekanej gumą.

1,95 pln

R73414.02

R73414.21

R73414.42
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Długopis Andante R73400..

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

Promocyjny, błyszczący aluminiowy długopis z niebieskim wkładem, gumką, metalową 
skuwką, przyciskiem i końcówką. Możliwość zdobienia full color (UV).

1,24 pln

R73400.02

R73400.04

R73400.05

R73400.06

R73400.08

R73400.11

R73400.15

R73400.28

R73400.33

R73400.41

R73400.79
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Długopis Andante Solid R73406..

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

Aluminiowy długopis z niebieskim wkładem i gumką. Metalowy przycisk, skuwka 
i końcówka. Możliwość zdobienia full color (UV).

1,20 pln

R73406.04

R73406.05

R73406.08

R73406.15

R73406.21

R73406.33

Długopis Blink R73423..

aluminium • S136 x W10 x G10 mm 
laser 90 x 6 mm lub UV 90 x 6 mm

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

2,25 pln

R73423.04

R73423.02

R73423.06

R73423.08
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Długopis Enviro R73415..

karton, plastik • S160 x W10 x G10 mm 
tampondruk 60 x 6 mm lub XL 100 x 6 mm lub UV 100 x 6 mm

Długopis w kształcie ołówka wykonany z kartonu z recyklingu i plastiku nadającego się do 
powtórnego przetworzenia. Wkład w kolorze niebieskim. Dostępna opcja zdobienia full 
color (druk UV) lub w rozmiarze XL.

0,98 pln

Długopis bambusowy Evora R73434..

słoma pszeniczna, ABS, bambus • S142 x W11 x G11 mm 
tampondruk 60 x 6 mm lub 35 x 6 mm lub XL 75 x 6 mm lub laser 75 x 6 mm  
lub UV 75 x 6 mm

Długopis ekologiczny, wytworzony z dbałością o środowisko naturalne. Korpus 
bambusowy podlegający biodegradacji. Zatyczka, końcówka i przycisk wykonane ze słomy 
pszenicznej oraz ABS. Wkład w kolorze niebieskim. Dostępna opcja zdobienia full color 
(druk UV) lub w rozmiarze XL.

1,48 pln

Długopis Envirostyle R73433..

słoma pszeniczna, ABS • S141 x W10 x G10 mm  
tampondruk 60 x 6 mm lub 40 x 6 mm lub XL 90 x 6 mm lub UV 90 x 6 mm

Długopis wytworzony z dbałością o środowisko naturalne, wykonany ze słomy pszenicznej 
i ABS po recyklingu. Wkład w kolorze niebieskim. Dostępna opcja zdobienia full color (druk 
UV) lub w rozmiarze XL.

0,99 pln
R73415.04

R73415.02

R73415.05
R73434.04

R73415.06
R73434.05

R73415.08
R73434.21

R73433.04

R73433.05

R73433.13

W A R T O  W I E D Z I E Ć

recycling
Ponowne przetworzenie jednej tony papieru to oszczędność 20 
drzew. Postawienie w biurze osobnego kosza przeznaczonego 
tylko na papier to jedna z najprostszych rzeczy jakie możemy 
uczynić dla środowiska.
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Długopis Eco-Written R73437..

papier • S138 x W8 x G8 mm 
tampondruk 60 x 5 mm lub UV 60 x 5 mm

Długopis ekologiczny, wytworzony z dbałością o środowisko naturalne, wykonany 
z papieru. Wkład w kolorze niebieskim. 

0,78 pln

R73437.05

R73438.02

R73437.04

R73438.08

R73437.02

R73437.15

R73438.04

R73437.13

R73438.05

R73437.08

R73438.06

Długopis bambusowy Chavez R73438..

bambus • S147 x W9 x G9 mm 
tampondruk 60 x 6 mm lub 100 x 6 mm lub UV 115 x 6 mm lub laser 115 x 6 mm

Bambusowy długopis z kolorową końcówką.

1,12 pln

New!
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Długopis plastikowy Touch Point R73407..

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

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

0,99 pln

Długopis aluminiowy Touch Tip Gold R73409..

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

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

1,52 pln

Długopis aluminiowy Touch Tip R73408..

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

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

1,52 pln

R73407.02
R73408.03

R73407.04

R73408.05

R73408.01

R73408.28

R73408.33

R73408.04

R73408.34

R73407.05

R73408.15

R73408.02

R73408.21

R73408.06

R73408.08

R73408.55R73409.02

R73408.81
R73409.06

R73407.06

R73407.08

R73407.15
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Długopis dotykowy Touch Top R73412..

aluminium • S137 x W8 x G8 mm 
laser 40 x 4 mm lub UV 40 x 4 mm

Wykonany z aluminium długopis z końcówką przystosowaną do ekranów dotykowych. 
Wkład w kolorze niebieskim. Posiada obrotowy mechanizm włączania. Dostępna opcja 
zdobienia full color (druk UV).

1,65 pln

R73412.02

R73412.03

R73412.04

R73412.06

R73412.08

R73412.15

R73412.21

R73412.33

R73412.28

R73412.55
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Długopis Tondela w pudełku R01064..

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

Metalowy długopis w prezentowym pudełku. Wkład w kolorze niebieskim. Dostępna opcja 
zdobienia full color (druk UV).

12,90 pln

R01064.42

R01064.82

R01064.06

Pióro kulkowe Sobral w pudełku R01672.01

stal nierdzewna 
pióro S135 x W10 x G10 mm • laser 40 x 6 mm 
etui S180 x W43 x G22 mm • tampondruk 50 x 20 mm lub XL 85 x 30 mm

Stalowe pióro kulkowe w kartonowym pudełku. Wkład w kolorze niebieskim. Dostępne 
zdobienie w rozmiarze XL. Pakowane w upominkowe opakowanie.

13,90 pln
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Długopis Vizela w bambusowym etui R01070.10

bambus, metal 
etui S173 x W40 x G23 mm • laser 50 x 20 mm lub 120 x 25 mm 
lub tampondruk 60 x 20 mm lub XL 100 x 20 mm 
długopis S142 x W11 x G11 mm • laser 85 x 6 mm  
lub tampondruk 60 x 6 mm lub XL 85 x 6 mm

Wytworzony z dbałością o środowisko naturalne długopis z litego bambusa i metalu 
w bambusowym etui. Bambus jest biodegradowalny, a metal może zostać poddany 
recyclingowi. Wkład w kolorze niebieskim. Dostępne zdobienie w rozmiarze XL. Pakowany 
w upominkowe opakowanie.

22,90 pln

Zestaw piśmienniczy Aveno R73436.10

bambus, metal 
etui S170 x W45 x G20 mm, długopis S138 x W11 x G11 mm 
laser 80 x 6 mm lub tampondruk 60 x 6 mm lub UV 80 x 6 mm

Wytworzony z dbałością o środowisko naturalne bambusowy zestaw piśmienniczy 
w pudełku, składający się z długopisu z końcówką do ekranów dotykowych oraz ołówka 
automatycznego. Bambus jest biodegradowalny, a metal nadaje się do recyklingu. Wkład 
długopisu w kolorze niebieskim. Pakowany w upominkowe opakowanie.

5,95 pln

W A R T O  W I E D Z I E Ć

bambus
Roślina obdarzona naturalnymi antybakteryjnymi i antygrzy-
bicznymi właściwościami pozwalającymi jej na samodzielne 
zwalczanie pasożytów co sprawia, że niepotrzebne jest stosowanie 
pestycydów. Wykazuje małe zapotrzebowanie na wodę, pochłania 
z powietrza dwutlenek węgla i wytwarza więcej tlenu niż drzewo. 
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Zestaw piśmienniczy Manaus R01072.02

metal, skóra ekologiczna, plastik 
długopis i pióro S135 x W10 x G10 mm • laser 40 x 6 mm 
etui S180 x W55 x G36 mm • tampondruk 60 x 20 mm lub UV 130 x 35 mm

Zestaw składający się z długopisu i pióra kulkowego Perfecto w etui ze skóry ekologicznej 
i plastiku. Wkład w kolorze niebieskim. Zawiera obrotowy mechanizm włączania. Dostępna 
opcja zdobienia full color (druk UV). Pakowany w upominkowe opakowanie.

38,90 pln

Zestaw piśmienniczy Lima R01091.04

ekoskóra, metal 
długopis i pióro S135 x W12 x G12 mm • laser 35 x 6 mm 
etui S170 x W60 x G24 mm • tampondruk 30 x 30 mm

Zestaw składający się z długopisu oraz pióra kulkowego Lima w czarnym etui z miękkiej 
skóry ekologicznej. Wkład w kolorze niebieskim. Zawiera obrotowy mechanizm włączania. 
Pakowany w upominkowe opakowanie.
 

29,90 pln

pióro kulkowe pióro kulkowe

długopis

Zestaw piśmienniczy San Juan R01063.02

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

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

34,90 pln

długopis
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Zestaw piśmienniczy Curitiba R01071..

aluminium, ekoskóra, papier 
pudełko S170 x W122 x G26 mm • tampondruk XL 80 x 40 mm
etui S150 x W45 x G22 mm • laser 50 x 20 mm
długopis i pióro S145 x W10 x G10 mm • laser 45 x 6 mm

Zestaw składający się z aluminiowego długopisu i pióra kulkowego wyposażonych 
w końcówkę do obsługi ekranów dotykowych, w etui z ekoskóry. Chromowane dodatki. 
Wkład do długopisu o średnicy 1,00 mm w kolorze niebieskim, nabój o średnicy 0,7 mm do 
pióra kulkowego w kolorze niebieskim. Pakowany w czarne opakowanie upominkowe.

34,90 pln

Zestaw piśmienniczy Campinas R01075..

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

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

7,90 pln

Zestaw piśmienniczy Fortaleza R01074..

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

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

16,90 pln

R01071.04

R01071.08

R01075.02

pióro kulkowe

pióro kulkowe

długopis

długopis

pióro kulkowe

R01075.04

ołówek ołówek

długopis długopis

długopis

pióro kulkowe

długopis

R01074.02

R01074.06
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6 Zestaw upominkowy Gallant R01061.02

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

Zestaw upominkowy składający się z breloka, wizytownika na 15 wizytówek i długopisu 
z niebieskim wkładem. Pakowany w upominkowe opakowanie.

39,90 pln

Teczka na dokumenty Portici R91855.21

poliester • S400 x W290 x G100 mm 
sitodruk 250 x 100 mm

Torba na dokumenty z uchwytami i odpinanym paskiem do przewieszenia przez ramię, 
uszyta z melanżowej tkaniny. Posiada kieszeń zewnętrzną z zamkiem, dwie główne 
przegrody, obie zamykane na zamki. Wewnątrz znajduje się 5 małych kieszonek, 
przybornik, kieszonka na telefon oraz kieszeń zapinana na zamek.

49,90 pln

New!
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Mapa świata-zdrapka Rolling Stone R08861.10

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

Mapa-zdrapka, służąca do odsłaniania powierzchni odwiedzonych już krajów. Rozmaite 
fakty i ciekawostki geograficzne umieszczone na dole mapy – duża wartość edukacyjna. 
Dzięki niej możesz zarówno wspominać podróże, jak i planować kolejne wyprawy.  
Rozmiar mapy: 42x30 cm. Pakowana w solidną tubę. Dostępna opcja zdobienia full color 
(druk UV) lub w rozmiarze XL.

19,90 pln
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Notes A6 Montiel R64223

papier chamois 70 g/m2, korek • S100 x W145 x G15 mm 
tampondruk 60 x 20 mm lub XL 70 x 50 mm lub UV 50 x 50 mm lub 50 x 100 mm

Notatnik w rozmiarze kieszonkowym (A6) oprawiony w okładkę z korka. 80 kartek w kratkę, 
papier chamois. Zamykany elastyczną taśmą. Dostępna opcja zdobienia full color (druk 
UV) lub w rozmiarze XL.

6,90 pln

Notes Girona R64245.02

korek, poliuretan, papier 70 g/m2 • S145 x W210 x G13 mm  
tampondruk 60 x 20 mm lub XL 85 x 50 mm lub laser 30 x 30 mm lub 60 x 50 mm  
lub UV 50 x 50 mm lub 50 x 100 mm lub tłoczenie 50 x 20 mm

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

14,90 pln

Notes A5 Robledo R64224

papier chamois 70 g/m2, korek • S145 x W210 x G14 mm 
tampondruk 60 x 20 mm lub XL 85 x 50 mm  
lub UV 50 x 50 mm lub 50 x 100 mm lub 100 x 100 mm

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

12,90 pln

kartki pocztowe
Korzenie wysyłania kartek pocztowych sięgają XIX wiecznej 
Anglii. To właśnie tam około 1843 roku została wysłana 
pierwsza karta pocztowa. Za jej twórcę uznaje się Henrego 
Cola, który chciał w uproszonej formie złożyć życzenia 
świąteczne swoim przyjaciołom zamiast pisać czasochłonne 
listy.
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Notatnik Telde A5 R64246..

karton, papier 
notes S150 x W210 x G12 mm • tampondruk 60 x 20 mm lub XL 85 x 50 mm 
długopis S138 x W10 x G10 mm • tampondruk 60 x 6 mm lub XL 80 x 6 mm

Eko notes w twardej oprawie z dołączonym długopisem w rozmiarze biurkowym (zbliżony 
do A5 lub większy). 70 kartek w linie (z perforacją), gramatura 70 g/m². Zarówno oprawa 
jak i papier wykonane zostały z surowców wtórnych. Nadają się one także do kolejnego 
przetworzenia. Korpus długopisu wykonany z tektury, klip, końcówka i przycisk wykonane 
z plastiku nadającego się do recyclingu, wkład w kolorze niebieskim. Notes posiada uchwyt 
na długopis. Dostępna opcja zdobienia w rozmiarze XL.

8,90 plnR64246.05R64246.02
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Zestaw biurkowy z notesem Sustain R73658.13

karton, drewno, plastik, papier 80 g/m2 
S150 x W215 x G22 mm • tampondruk 50 x 20 mm

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

19,90 pln

Notatnik Lucena R73747.13

karton, papier 70 g/m2 
notes S170 x W230 x G12 mm • tampondruk 60 x 20 mm lub XL 85 x 50 mm 
długopis S140 x W10 x G10 mm • UV 80 x 6 mm

Notatnik w kartonowej oprawie z kieszonką (350 g) i długopisem (z recyklingu).  
40 gładkich kartek (gramatura 70 g).

5,90 pln

New! New!
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SPECYFIKACJA NOTESÓW

model
okładka format

[mm] oprawa liczba
stron dodatkowe kolorystyka str.

miękka twarda

R64223
Montiel — korek 100 x 145 szyta 80x

70 g/m2 — — — — kapitałka 38

R64224
Robledo — korek 145 x 210 szyta 80x

70 g/m2 — — — — kapitałka 38

R64245.02
Girona — korek,

poliuretan 145 x 210 szyta 80x
70 g/m2 — — — — — kapitałka 38

R64246..
Telde — karton 150 x 210 spiralna 70x

70 g/m2 — — — — — uchwyt na długopis, 
perforacja 39

R73747.13
Lucena — karton 170 x 230 klejona 40x

70 g/m2 — — — — — uchwyt na długopis 40
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Świeczka zapachowa R17472.21

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

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

34,90 pln

Świeca w szklanym pojemniku R17474.06

parafina, szkło • S52 x W63 x G52 mm 
tampondruk 20 x 30 mm lub laser 20 x 30 mm

Świeca w szklanym pojemniku, bezzapachowa.

6,50 pln

Świeca zapachowa R17479

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

Świeca o zapachu jaśminu i granatu w szklanym pojemniku. Pakowana w upominkowe 
opakowanie.

21,90 pln
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Zestaw świec zapachowych R17477

parafina, ceramika, karton • S250 x W90 x G64 mm 
tampondruk 50 x 17 mm

Zestaw trzech świec zapachowych o zapachu sosny oferowany wraz z ceramiczną 
podstawką. Pakowany w upominkowe opakowanie.

36,90 pln

Zestaw świec zapachowych R17476

parafina, karton • S150 x W85 x G55 mm  
tampondruk 40 x 40 mm lub XL 85 x 50 mm lub UV 120 x 70 mm

Zestaw świec zapachowych (zapach wanilii, kawy i oceanu) w kartonowym opakowaniu 
upominkowym i pokrywką pokrytą tłoczonym papierem. Dostępna opcja zdobienia full 
color (druk UV) lub w rozmiarze XL.

19,90 pln
Zestaw świec zapachowych R17478

szkło, parafina, karton • świeca S56 x W67 x G56 mm • pudełko S73 x W210 x G73 mm  
laser 25 x 40 mm lub tampondruk 40 x 40 mm

Zestaw 3 świec o zapachu wanilii i ciasta w szklanych pojemnikach. Pakowany 
w upominkowe opakowanie.

24,90 pln
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Zestaw słomek bambusowych Nature R08221.10

bambus, metal • tuba S207 x W29 x G29 mm • laser 65 x 15 mm lub 150 x 15 mm 
lub tampondruk 60 x 15 mm lub XL 90 x 15 mm lub UV 150 x 10 mm 
słomka S200 x W9 x G9 mm • laser 100 x 6 mm

Zestaw wytworzony z dbałością o środowisko naturalne, składający się z 3 słomek 
z litego bambusa i metalowego czyścika w bambusowym pudełku. Części bambusowe są 
biodegradowalne, metalowy czyścik może zostać poddany recyklingowi.

18,90 pln

W A R T O  W I E D Z I E Ć

bambus
Największe w przyrodzie przyrosty sięgają od 30 do ponad 100  cm 
na dobę. Roślina bardzo wydajna i samoodnawialna, odrastająca 
po ścięciu w tym samym miejscu, bez potrzeby ponownego 
nasadzania.
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Zestaw słomek papierowych Eco Sippy R08222.02

papier, karton • pudełko S200 x W31 x G13 mm • tampondruk 60 x 20 mm  
lub XL 90 x 23 mm lub UV 90 x 23 mm • słomka S195 x W6 x G6 mm

Zestaw 10 słomek papierowych w pudełku wytworzonych z dbałością o środowisko 
naturalne. Słomki ulegają procesowi biodegradacji. Zarówno słomki jak i opakowanie 
nadają się do dalszego recyklingu.

1,24 pln
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Zestaw młynków Salt & Pepper Twosome R17119..

metal, plastik 
młynek Ø27 x W152 mm • laser 35 x 10 mm 
pudełko S180 x W110 x G40 mm • tampondruk 50 x 40 mm lub XL 85 x 50 mm

Zestaw dwóch młynków do soli i pieprzu. Pakowany w upominkowe opakowanie. Dostępna 
opcja zdobienia w rozmiarze XL.

29,90 pln

Korkociąg Effective R17537

stal nierdzewna • S123 x W22 x G12 mm 
laser 15 x 5 mm lub 35 x 6 mm

Dwustopniowy korkociąg z nożykiem do obcinania folii. Produkt ze stali nierdzewnej.
 

4,76 pln

R17119.06

R17119.06

R17119.01

R17119.01
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Miska z dziadkiem do orzechów R22735.13

drewno kauczukowe, metal • S180 x W180 x G90 mm 
laser 30 x 30 mm lub 45 x 25 mm lub 60 x 50 mm

Ta miska z drzewa kauczukowego z solidnym metalowym dziadkiem do orzechów będzie 
efektownie wyglądać na Twoim stole. To naturalny towarzysz miłych chwil spędzonych 
z bliskimi przy lampce wina i ulubionych smakołykach.

59,90 pln

Pojemnik na sałatkę Veggy R17095..

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

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

7,90 pln

Pojemnik na sałatkę Foodies R17096.05

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

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

7,90 pln

R17095.06

R17095.05

orzechy włoskie
Orzechy na stole wigilijnym od wieków symbolizowały 
tajemnicę, zwiastowały bogactwo, mądrość i płodność. 
Jak w każdym przesądzie tak i w tym istnieje ziarenko 
prawdy. Orzechy są bardzo bogatym źródłem witaminy E. 
Orzechy poprawiają pamięć i koncentrację oraz przeciw-
działają smutkom i lękom. Istnieje przesąd, że zjedzenie 
orzechów w wigilię uchroni nas przed bólem zębów oraz 
ich wypadaniem. 
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Deska do krojenia Tuluza R17141.10

drewno akacjowe, metal • S263 x W188 x G12 mm  
laser 30 x 30 mm lub 60 x 50 mm

Deska do krojenia wykonana z drzewa akacjowego.

29,90 pln
Zestaw serowy Roma R17128

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

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

58,90 pln

Zestaw serowy Piacenza R17137.10

stal nierdzewna 18/8, drewno akacjowe 
podstawa S60 x W90 x G60 mm • laser 30 x 30 mm lub 40 x 50 mm lub UV 40 x 50 mm

Zestaw do sera wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej i drewna akacjowego. Składa 
się z: noża do parmezanu, noża do krojenia serów miękkich, noża do serów twardych oraz 
widelca serowego umieszczonych na drewnianym bloku. Dostępna opcja zdobienia full 
color (druk UV).

44,90 pln
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Szablon do dekoracji kawy Cuore R17104.01

stal nierdzewna • S110 x W80 x G1 mm  
laser 40 x 10 mm

Wykonany ze stali nierdzewnej, szablon w kształcie serca do dekorowania kawy lub ciasta.

3,90 pln

Fartuch bawełniany Neatti R17138.02

bawełna 180 g/m2 • S650 x W890 x G1 mm 
sitodruk 300 x 200 mm

Bawełniany fartuch niezbędny przy wielu pracach kuchennych.

16,85 pln
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Zestaw do wina Ardon R22528

MDF, metal • S114 x W160 x G38 mm  
laser 30 x 30 mm lub 60 x 50 mm lub UV 80 x 100 mm

Zestaw do wina składający się z korkociągu i zatyczki. Dostępna opcja zdobienia full color 
(druk UV).

32,90 pln

Zestaw do wina Calais R22535

MDF, metal • S215 x W200 x G60 mm 
laser 30 x 30 mm lub 40 x 25 mm lub 60 x 50 mm lub UV 150 x 65 mm

Luksusowy 4-elementowy zestaw do wina dla wymagających. Składa się z otwieracza, 
okapnika, zatyczki i termometru. Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV).

109,90 pln

Zestaw do wina z szachami Sublime R22552.A

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

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

43,50 pln

Zestaw do wina Double Decker R22551

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

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

125,00 pln
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Skrzynka na wino z akcesoriami Angers R22521

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

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

54,90 pln

Zestaw do wina Saint-Denis R22527

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

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

74,90 pln

Zestaw do wina Limoges R22558.82

MDF, metal • Ø160 x W32 mm 
laser 30 x 30 mm lub 60 x 50 mm lub UV 100 x 100 mm

Składa się z otwieracza, okapnika, nalewaka i zatyczki. Dostępna opcja zdobienia full color 
(druk UV).

41,90 pln

Zestaw do wina Chartes R22556

drewno bambusowe, metal • Ø160 x W45 mm  
laser 30 x 30 mm lub 60 x 50 mm

Składa się z otwieracza, okapnika, nalewaka z zatyczką i zatyczki. Produkt ze stali
nierdzewnej.
 

47,90 pln
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Maskotka Oso R73849

poliester • S230 x W250 x G200 mm 
sitodruk 70 x 40 mm

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

21,90 pln

Maskotka Big Teddy R74004.10

poliester • S310 x W380 x G150 mm 
sitodruk 70 x 50 mm

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

24,90 pln

Maskotka Beari R73850

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

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

16,90 pln

Maskotka Urso R74040.13

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

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

13,90 pln
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Maskotka Leo R73852

poliester, bawełna • S150 x W170 x G140 mm 
sitodruk 60 x 30 mm

Maskotka w kształcie lwa, w białej zdejmowanej kamizelce, na której można umieścić 
logotyp.

15,90 pln

Maskotka Elephant R73947

poliester, plusz • S150 x W170 x G170 mm 
sitodruk 60 x 30 mm

Maskotka w kształcie słonia w koszulce, na której można umieścić logotyp.

15,45 pln

Maskotka Teddy Bear R73851

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

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

16,90 pln

Przytulanka Bearie R73829.10

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

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

14,90 pln
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Drewniana skarbonka Housy R91023.13

sklejka brzozowa 4 mm • S142 x W100 x G60 mm 
laser 30 x 30 mm lub 60 x 50 mm lub 50 x 15 mm

Drewniana skarbonka w kształcie domku. Zamykana od spodu. Produkt wytworzony 
z dbałością o środowisko naturalne.

9,90 pln

Zestaw do nauki liczenia Count-me-in R08862.13

drewno, tkanina bawełniana • S90 x W130 x G5 mm 
sitodruk 50 x 70 mm

Zestaw edukacyjny dla dzieci do nauki liczenia. Zawiera drewniane krążki z cyferkami 
i znakami matematycznymi (42 szt.), zapakowany w bawełniany woreczek ze sznurkiem.

8,90 pln

W A R T O  W I E D Z I E Ć

drewno
Towarzyszy człowiekowi od zawsze: puszcze dostarczały opału, 
surowca do wyrobu pierwszych przedmiotów użytkowych, na-
rzędzi, broni. 

Włoska Wenecja położona na 118 bagnistych wyspach Adriatyku 
została posadowiona na milionach dębowych, modrzewiowych 
i wiązowych pali wbitych w dno morza.

Znana wyspa Madera, miejsce urodzin wybitnego piłkarza Cristiano 
Ronaldo swoją nazwę wywodzi od portugalskiego określenia Ilha 
Madeira co oznacza Wyspa Drewna lub Zalesiona Wyspa. Tak 
ochrzcili nowy ląd portugalscy odkrywcy João Gonçalves Zarco 
i Tristão Vaz Teixeira.

New!
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Drewniane szachy R08854.10

drewno kauczukowe, drewno brzozowe 
złożone: S297 x W147 x G49 mm, rozłożone: S297 x W294 x G24 mm 
laser 65 x 15 mm lub 200 x 15 mm lub UV 250 x 15 mm

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

74,90 pln

Zestaw łamigłówek Brainiac R08856.13

metal, drewno • 147 x 51 x 31 mm • laser 40 x 25 mm lub 100 x 25 mm  
lub UV 100 x 25 mm lub tampondruk 60 x 20 mm lub XL 80 x 25 mm

Zestaw składający się z 6 par metalowych łamigłówek w drewnianym pudełku. Dostępna 
opcja zdobienia full color (druk UV) lub w rozmiarze XL.

15,90 pln
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Zestaw układanek logicznych R08826

drewno • S210 x W77 x G70 mm  
laser 30 x 30 mm lub 100 x 30 mm lub tampondruk 60 x 20 mm  
lub XL 100 x 20 mm lub UV 125 x 40 mm

Zestaw 3 układanek logicznych. Doskonała rozrywka umysłowa dla każdego. Pakowany 
w drewniane pudełko. Produkt wytworzony z dbałością o środowisko naturalne. Dostępna 
opcja zdobienia full color (druk UV) lub w rozmiarze XL.

27,90 pln

Układanka logiczna R08827

drewno • S60 x W60 x G60 mm 
tampondruk 40 x 40 mm

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

10,90 pln

Kości do gry Roll-it R08837.10

drewno • S100 x W32 x G28 mm 
laser 60 x 15 mm lub UV 80 x 15 mm lub tampondruk 60 x 15 mm

Zestaw 5 kości do gry. Pakowany w drewniane pudełko. Dostępna opcja zdobienia full color 
(druk UV).

5,90 pln
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Domino Farm R08839.10

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

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

9,95 pln

Drewniane klocki Animal World R08834.13

drewno sosnowe • S115 x W80 x G38 mm  
tampondruk 60 x 20 mm lub XL 85 x 50 mm lub laser 25 x 25 mm

Drewniana układanka. Tradycyjna zabawka edukacyjna dla dzieci. Zestaw składa się 
z 6 klocków oraz sześciu obrazków do ułożenia, przedstawiających zwierzęta leśne. 
Produkt wytworzony z dbałością o środowisko naturalne. Dostępna opcja zdobienia 
w rozmiarze XL.

12,90 pln

Gra Tower R08844

drewno sosnowe • S69 x W235 x G60 mm • laser 30 x 30 mm lub 100 x 30 mm 
lub UV 200 x 50 mm lub tampondruk 60 x 20 mm lub XL 100 x 20 mm

Doskonała gra zręcznościowa, w której uczestnicy wyciągają po jednym bloczku, unikając 
przewrócenia wieży i układają swoje bloczki na jej szczycie. Gra pakowana w drewniane 
zasuwane pudełko. Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV) lub w rozmiarze XL.

29,90 pln

W A R T O  W I E D Z I E Ć

drewno
Pochodzenie, sposób pozyskiwania i właściwości fizyczne sprawia-
ją, że drewno jest najbardziej przyjaznym materiałem wykorzysty-
wanym na tak wielką skalę. Las to jeden z zasadniczych gwarantów 
bezpieczeństwa ekologicznego i naszej dalszej egzystencji. 

Na straży odpowiedzialnej gospodarki leśnej dbającej o zachowanie 
bogactw naturalnych i zrównoważone wykorzystanie zasobów 
leśnych stoi FSC®, czyli Forest Stewardship Council®. To organizacja 
odpowiedzialna za certyfikację lasów oraz wszelkiego rodzaju 
wyrobów z drewna i papieru. 

Kupując produkt z certyfikatem FSC możesz być pewien, że wy-
produkowano go z materiału pochodzącego z lasu, w którym 
więcej drzew się sadzi niż wycina.
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Układanka logiczna Patchy R08857.99

polipropylen • S44 x W44 x G44 mm  
tampondruk 15 x 15 mm

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

3,50 pln

Gra Maze R08849.06

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

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

1,55 pln

Układanka logiczna Chunky R08858.99

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

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

3,50 pln

Układanka Sencillo R08848.06

plastik • S75 x W90 x G6 mm 
UV 60 x 75 mm lub tampondruk 40 x 40 mm

Plastikowa układanka logiczna. Relaksuje i testuje nasz umysł. Dostępna opcja zdobienia 
full color (druk UV).

1,94 pln
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Gra Balance Tower R08852.99

plastik • S81 x W150 x G81 mm 
tampondruk 12 x 12 mm lub 35 x 35 mm

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

9,90 pln

Układanka logiczna Blocky R08859.99

plastik ABS • S40 x W42 x G40 mm  
tampondruk 20 x 20 mm

Układanka logiczna. Relaksuje i pobudza do myślenia.

7,90 pln

Gra Jumping Frog R08853.99

plastik • S155 x W135 x G28 mm 
tampondruk 60 x 20 mm

Wspaniała gra dla całej rodziny. To odmiana znanej od lat gry w „pchełki”. Polega na 
umieszczeniu jak największej liczby żabek w niebieskim pojemniku. Rozwija zdolności 
manualne, precyzję i refleks.

8,90 pln

Tangram magnetyczny Magnetto R08855.99

drewno lipowe, papier, metal • S160 x W160 x G13 mm 
tampondruk 60 x 20 mm

Magnetyczny tangram w poręcznej formie – doskonały na krótkie wycieczki, długie 
podróże, jak i do zabawy w domu. Składa się drewnianych figur, magnetycznego pola oraz 
instrukcji obrazkowej.

18,90 pln
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Fartuszek dla dzieci KeepTidy R17139.08

tworzywo EVA 
S350 x W465 x G1 mm

Fartuszek dla dzieci przydatny przy zajęciach kuchennych lub malowania farbami, produkt 
bez nadruku.

11,90 pln

Plecak z kredkami White Line R08690.06

non woven 80 g/m2, wosk • S210 x W290 x G1 mm 
sitodruk 150 x 45 mm lub 150 x 200 mm

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

3,40 pln

Fartuszek z kredkami White Line R08689.06

non woven 80 g/m2, wosk • S430 x W430 x G1 mm 
sitodruk 120 x 90 mm

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

3,85 pln
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Zestaw do rysowania Pure Magic R73764.13

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

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

13,90 pln

Zestaw do rysowania Lovely Animals R73783

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

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

10,90 pln

Zestaw kredek 9 cm R73777

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

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

1,62 pln



D
la

 d
zi

ec
i /

 st
r. 6

6

Piórnik do kolorowania Forest Wildlife R73753.06

non woven 80 g/m2, wosk • S235 x W125 x G2 mm
sitodruk 170 x 60 mm

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

2,95 pln

Zestaw kredek Slide On z kolorowankami R73786

drewno lipowe, papier • S117 x W200 x G19 mm 
laser 30 x 30 mm lub 60 x 50 mm lub tampondruk 50 x 40 mm lub XL 70 x 50 mm

Zestaw składający się z 12 drewnianych kredek (średnica grafitu 2,65 mm) i 6 kolorowanek. 
Pakowany w drewniane zasuwane pudełko. Dostępna opcja zdobienia w rozmiarze XL.

10,90 pln

Zestaw 24 kredek w tubie R73765.02

drewno lipowe, karton • S48 x W100 x G48 mm 
tampondruk 25 x 40 mm

Zestaw 24 kredek o długości 8,5 cm w matowym, czarnym wykończeniu w kartonowej 
tubie. Produkt wytworzony z dbałością o środowisko naturalne.

6,95 pln

Piórnik do kolorowania Color-me R73751.06

non woven 80g/m2,, wosk • S235 x W125 x G2 mm 
sitodruk 170 x 60 mm

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

2,75 pln

New!
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Zestaw do malowania Funny Paint R73779

plastikowe pudełko • S120 x W215 x G33 mm 
tampondruk 50 x 40 mm lub UV 90 x 40 mm

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

7,98 pln

Zestaw do malowania Happy Kids R73781

plastikowe pudełko • S225 x W285 x G38 mm 
tampondruk 50 x 40 mm lub UV 100 x 40 mm

65-elementowy zestaw do malowania w plastikowym opakowaniu z okładką z dużym 
obszarem ekspozycji dla logotypu. Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV).

20,90 pln
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Dziecięca kamizelka odblaskowa R17761

poliester • S450 x W500 x G1 mm 
sitodruk 250 x 150 mm lub 90 x 100 mm

Kamizelka z odblaskowymi elementami w rozmiarze dziecięcym do 140 cm. Spełnia 
wymagania normy EN1150.

7,95 pln

Brelok odblaskowy Teddy R73235..

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

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

1,75 pln

Brelok odblaskowy Beary R73245..

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

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

1,35 pln

R73235.15

R73245.51

R73235.03

R73245.01

R73235.04

R73245.04

R73235.06

R73245.08

R73235.08

R73245.15R73245.05
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Maskotka odblaskowa Smiling Boy 
R73834.04

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

Maskotka z odblaskowymi elementami – brelok w kształcie buzi 
chłopięcej.

6,90 pln

Maskotka odblaskowa Lion 
R73838.15

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

Maskotka z odblaskowymi elementami – brelok z wizerunkiem lwa.

6,90 pln

Brelok odblaskowy Teddy 
R73840

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

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

12,90 pln

Brelok odblaskowy Happy 
R73246

miękki plastik • Ø60 x G3 mm 
tampondruk 35 x 30 mm

Brelok-światełko z odblaskowymi elementami i karabińczykiem.

1,30 pln

Maskotka odblaskowa Sun 
R73837

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

Maskotka z odblaskowymi elementami – brelok w kształcie słońca.

6,90 pln

Maskotka odblaskowa Smiling Girl 
R73836.08

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

Maskotka z odblaskowymi elementami – brelok w kształcie buzi 
dziewczęcej.

6,90 pln
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Kosmetyczka jutowa Natural Tripper R08506.13

juta • S250 x W160 x G2 mm  
sitodruk 160 x 90 mm

Ekologiczna kosmetyczka zasuwana na zamek wykonana z juty. Uprawy juty pochłaniają 
duże ilości dwutlenku węgla, nie wymagając przy tym nawadniania ani nawożenia. Produkt 
może być poddany procesowi recyklingu.

6,90 pln

Zestaw do resuscytacji R17738.08

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

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

8,90 pln

Lusterko Boxy R73532..

ekoskóra, metal • S58 x W61 x G10 mm 
laser 40 x 25 mm lub UV 50 x 50 mm

Praktyczne i poręczne składane lusterko. Wykonane z ekoskóry i metalu. Dostępna opcja 
zdobienia full color (druk UV).

8,70 pln

Zestaw do manicure Nail Perfect R73503.02

stal, ekoskóra • S110 x W65 x G17 mm
tampondruk 50 x 40 mm lub UV 50 x 50 mm

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

10,90 pln

R73532.06

R73532.02

New!
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Lusterko Dazzly R73533..

ekoskóra, szkło • S63 x W63 x G11 mm 
tampondruk 35 x 35 mm lub UV 35 x 35 mm

Zamykane lusterko w unikatowej opalizującej oprawie. Dostępna opcja zdobienia full color 
(druk UV).

9,90 pln

R73533.01

R73533.04

zwyczaje 
w Czechach
W Czechach jest zwyczaj by wróżyć sobie na Boże Naro-
dzenie. Na początku grudnia ścina się gałązki czereśni, 
jabłoni i forsycji. Jeśli zakwitną one w święta to dziewczyna 
wyjdzie za mąż. Gałązka bez kwiatów oznacza kolejny rok 
w samotności.
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Mydełko w listkach Tripclean R17175..

mydło, PP 
pudełko S70 x W45 x G18 mm • tampondruk 45 x 25 mm lub UV 30 x 25 mm 
listek S55 x W35 mm 

Mydlane listki w estetycznym, zamykanym etui. Higieniczny mini zestaw idealny by zawsze 
mieć go przy sobie w torebce, samochodzie czy podróży. Aby umyć ręce wystarczy 
umieścić rozpuszczalny, mydlany listek na dłoni i zmoczyć go wodą. 25 szt. listków 
w zestawie.

2,95 pln

R17175.04

R17175.06

New!
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Pokrowiec na garnitur Vejle 
R08448.02

RPET non woven • S650 x W1160 x G30 mm 
sitodruk 200 x 200 mm

Pokrowiec na garnitur wykonany z non woven RPET, 
materiału wyprodukowanego ze zużytych plastikowych 
butelek. Pokrowiec wyposażony w uchwyt, zamykany 
jest na zamek.

19,90 pln

Kłódka do bagażu 
R08814.02

stop cynku, stal, PVC, ABS • S35 x W40 x G12 mm 
laser 20 x 7 mm

Kłódka z kodem. Przydatna do zabezpieczenie 
bagażu, torby lub np. szafki na siłowni. Wyposażona 
w odczepianą, stalową linkę o grubości 2,4 mm. 
Maksymalna długość linki po rozciągnięciu, około 1,1 m.

12,95 pln

Antystres Carrot 
R73907

poliuretan • S140 x W38 x G38 mm 
tampondruk 60 x 15 mm lub XL 90 x 10 mm  
lub laser 60 x 15 mm

Gadżet antystresowy w kształcie marchewki. Dostępna 
opcja zdobienia w rozmiarze XL.

4,90 pln

Etui na kartę zbliżeniową RFID Shield 
R50169..

folia aluminiowa • S92 x W62 x G1 mm 
tampondruk 60 x 40 mm lub UV 40 x 50 mm

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

0,46 pln

R50169.08R50169.04

R50169.02R50169.01

R50169.06

New!

New!
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Brelok Even 
R73150.01

metal • S61 x W10 x G10 mm 
laser 50 x 6 mm lub 30 x 6 mm

Metalowy brelok – otwieracz do butelek. Pakowany w upominkowe 
opakowanie. 

7,90 pln

Brelok Valor 
R73153.41

metal, ekoskóra • S65 x W25 x G8 mm 
laser 15 x 15 mm

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

9,90 pln

Brelok Turbo 
R73151.01

metal, ekoskóra • S62 x W10 x G10 mm 
laser 32 x 5 mm

Stylowy brelok stanowiący kombinację metalu i ekoskóry. 
Pakowany w upominkowe opakowanie.

7,90 pln

Brelok Selva 
R73178.10

drewno, metal • S60 x W30 x G7 mm 
laser 40 x 25 mm lub tampondruk 40 x 25 mm

Drewniany brelok pakowany w czarne pudełko upominkowe. 
Pakowany w upominkowe opakowanie.

4,48 pln

Brelok Shiny 
R73319

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

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

7,45 pln

Brelok Refine 
R73156.02

metal, PU • S95 x W20 x G20 mm  
laser 14 x 13 mm

Elegancki brelok łączący skórę ekologiczną z metalem. Pakowany 
w upominkowe opakowanie.

9,90 pln

Brelok Swell 
R73152.01

metal, ekoskóra • S72 x W30 x G10 mm 
laser 38 x 12 mm

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

8,90 pln

Brelok Woodsy 
R73179.10

drewno, metal • S56 x W25 x G6 mm 
laser 30 x 18 mm lub tampondruk 30 x 18 mm

Efektowny metalowy brelok z drewnianą wstawką. Pakowany 
w upominkowe opakowanie.

7,90 pln
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Brelok Brakes 
R73159.01

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

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

9,45 pln

Skórzany brelok Genuine 
R73154.02

metal, skóra • S70 x W25 x G11 mm 
laser 15 x 10 mm

Elegancki brelok stanowiący połączenie skóry naturalnej 
z metalem. Pakowany w upominkowe opakowanie.

17,90 pln

Brelok metalowy Dinky Plus 
R73168.41

metal • S56 x W28 x G7 mm  
laser 35 x 23 mm

Brelok do kluczy z dużym miejscem na logo. Wykonany 
z ciemnego matowego metalu z kontrastującymi błyszczącymi 
wykończeniami. Pakowany w czarne opakowanie upominkowe.

6,45 pln

Brelok Rider 
R73144.04

ABS • S40 x W45 x G45 mm  
tampondruk 15 x 15 mm

Brelok w kształcie kasku motocyklowego. Atrakcyjny upominek 
dla miłośników sportów motorowych.

4,90 pln

Brelok Spring 
R73158.01

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

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

9,90 pln
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Opaska odblaskowa na ramię SeeMe R17753.03

poliester • S345 x W50 x G2 mm  
sitodruk 150 x 12 mm

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

3,40 pln

Opaska odblaskowa R17763..

tworzywo sztuczne • S300 x W30 x G2 mm 
tampondruk 50 x 20 mm lub XL 100 x 20 mm lub UV 250 x 20 mm

Czasem tak niewiele potrzeba by uratować czyjeś życie. Opaska odblaskowa może 
to uczynić. Długość opaski 30 cm. Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV) lub 
w rozmiarze XL.

0,98 pln

Opaska odblaskowa R17764..

tworzywo sztuczne • S450 x W30 x G2 mm  
tampondruk 50 x 20 mm lub XL 100 x 20 mm

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. Dostępna opcja zdobienia 
w rozmiarze XL.

1,80 pln

R17763.01

R17764.01

R17764.05

R17763.05

R17763.51

R17763.04

R17763.08

R17763.15

R17763.33
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Kamizelka odblaskowa rozmiar L R17759.03

poliester • S680 x W640 x G1 mm 
sitodruk 250 x 200 mm

Kamizelka z odblaskowymi elementami zwiększająca widoczność na drodze. Rozmiar L 
(W68 x L64 cm). Spełnia wymagania normy EN471.

9,50 pln

Kamizelka odblaskowa rozmiar XL R17760.03

poliester • S700 x W660 x G1 mm 
sitodruk 250 x 200 mm

Kamizelka z odblaskowymi elementami zwiększająca widoczność na drodze. Rozmiar XL 
(W70 x L66 cm). Spełnia wymagania normy EN471.

9,50 pln

Komin Tube R73627..

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

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

4,50 pln

R73627.06

R73627.04

R73627.02

New!
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Kubek emaliowany Oldie 500 ml R08230.06

stal węglowa, stal nierdzewna • S125 x W98 x G88 mm  
laser 50 x 30 mm lub 50 x 60 mm lub 90 x 65 mm lub tampondruk 30 x 40mm

Kubek emaliowany z uchem w stylu vintage. Wykonany ze stali węglowej, rant ze stali 
nierdzewnej. Pojemność 500 ml.

15,90 pln

Kubek Sturdy 240 ml R08390

stal nierdzewna 18/8 • S75 x W88 x G75 mm 
laser 50 x 30 mm lub 50 x 60 mm lub 100 x 60 mm

Kubek z dwiema ściankami ze stali nierdzewnej, wewnątrz kubka stal o podwyższonej 
jakości 18/8. Pojemność 240 ml

18,90 pln

Kubek stalowy Day 380 ml R08343.06

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

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. Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV).

27,90 pln
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Kubek stalowy Dusk 380 ml R08342.79

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

Kubek o pojemności 380 ml z dwiema ściankami ze stali nierdzewnej, wewnątrz kubka 
stal o podwyższonej jakości 18/8. Pokryty błyszczącym lakierem. Kształtem nawiązuje 
do kubków ceramicznych. Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV).

27,90 pln

Kubek stalowy Night Goody 380 ml R08311.02

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

Kubek ze stali nierdzewnej o pojemności 380 ml z dwiema ściankami ze stali nierdzewnej, 
wewnątrz kubka stal o podwyższonej jakości 18/8. Kształtem nawiązuje do kubków 
ceramicznych. Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV).

27,90 pln
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Kubek stalowy Stalwart 240 ml R08490..

stal nierdzewna 18/8 i 18/0 • S75 x W90 x G75 mm
laser 50 x 30 mm lub 50 x 60 mm

Kubek z dwiema ściankami ze stali nierdzewnej, wewnątrz kubka stal o podwyższonej 
jakości 18/8. Pojemność 240 ml.

22,90 pln

R08490.02matowa powierzchnia

R08490.08

R08490.04

R08490.05

New!
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Kubek Alpena 400 ml R08431.06

stal nierdzewna 18/8, szkło borokrzemowe, stal nierdzewna 18/0 
S95 x W135 x G95 mm • laser 50 x 30 mm lub 50 x 60 mm

Kubek dwuścienny ze stali nierdzewnej (stal 18/8 o podwyższonej jakości) na zewnątrz 
i szkła borokrzemianowego wewnątrz, z transparentną pokrywą. Zamknięcie typu 
shift-close. Utrzymuje temperaturę powyżej 40°C przez 4 godziny.

46,90 pln

Szklany kubek Stylish 350 ml R08278..

szkło borokrzemowe, silikon  
tuba S105 x W155 x G105 mm • tampondruk 40 x 40 mm lub XL 40 x 70 mm 
kubek S90 x W130 x G90 mm • laser 30 x 30 mm

Szklany kubek w nowoczesnym wydaniu. Wykonany ze szkła borokrzemowego, które 
nie wpływa na smak kawy. Pasuje do większości profesjonalnych ekspresów do kawy. 
Pakowany w eco tubę. Produkt wytworzony z dbałością o środowisko naturalne. Dostępna 
opcja zdobienia w rozmiarze XL.

26,90 pln

R08278.08R08278.04

R08278.02

W A R T O  W I E D Z I E Ć

szkło
Jest jednym z materiałów najbardziej przyjaznych środowisku 
naturalnemu. W 100% podlega ponownemu przetwarzaniu w cyklu 
bez ograniczeń czasowych i ilościowych. Szkło po zbiórce prze-
twarzane jest w stłuczkę szklaną, z której powstają nowe produkty.

Musimy jednak zdawać sobie sprawę z faktu, że zmieszane z in-
nymi odpadami niesegregowane przedmioty szklane, nie rozbite 
i nie poddane przetworzeniu staja się problemem ekologicznym.

Rozpad szkła zajmuje ponad 4000 lat, potwierdzają to znaleziska 
szklanych koralików datowane na około 2000 lat p.n.e., Inne źródła 
przekonują, że szkło nie rozkłada się wcale, dlatego tak ważne jest 
jego sortowanie i wielokrotne przetwarzane.
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Szklana butelka z zaparzaczem herbaty  
Gourmet 600 ml R08273.42

szkło borokrzemowe, stal 18/8, bambus, neopren 
butelka S68 x W240 x G68 mm • laser 30 x 30 mm, nakrętka • laser 30 x 30 mm 
pokrowiec S70 x W290 x G70 mm • sitodruk 70 x 90 mm

Butelka ze szkła borokrzemowego z zaparzaczem do herbaty. Zaopatrzona w bambusową, 
szczelną zakrętkę oraz neoprenowe etui z rozpinaną sprzączką. Idealna butelka do 
przygotowywania smacznej herbaty i utrzymania jej właściwej temperatury.  
Pojemność 600 ml.

46,90 pln

New!
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Szklana butelka Elan 1000 ml R08274.02

szkło borokrzemowe, plastik, neopren 
butelka S90 x W245 x G90 mm • laser 30 x 30 mm 
pokrowiec S95 x W170 x G95 mm • sitodruk 80 x 80 mm

Duża butelka ze szkła borokrzemowego. Wyposażona w szczelną zakrętkę z uchwytem, 
neoprenowe etui z paskiem na rękę. Stworzona z myślą o właściwym nawodnieniu 
organizmu. Zawsze warto mieć ze sobą butelkę świeżego soku, wody czy innego 
ulubionego napoju. Pojemność 1000 ml.

33,90 pln

New!
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Szklana butelka Refresh 560 ml R08272..

szkło borokrzemowe, bambus, sylikon • S68 x W250 x G68 mm 
laser 30 x 50 mm lub 30 x 100 mm lub UV 25 x 150 mm

Stylowa butelka wykonana ze szkła borokrzemowego. Bambusowa, szczelna zakrętka 
z uchwytem i gładkie silikonowe etui to jej dodatkowe atuty. Zawsze warto pamiętać 
o właściwym nawodnieniu organizmu i mieć ze sobą butelkę ze świeżym sokiem, chłodną 
wodą czy innym ulubionym napojem. Pojemność 560 ml.

34,90 pln

R08272.03R08272.05R08272.06

New!
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Butelka szklana Invigorate 400 ml R08271..

szkło borokrzemowe, silikon • S58 x W205 x G58 mm 
laser 30 x 30 mm lub UV 25 x 140 mm lub tampondruk 30 x 40 mm

Szklana butelka o pojemności 400 ml, z cieniowanym stylowym wykończeniem. Wykonana 
z bezpiecznego dla zdrowia i trwałego szkła borokrzemowego, wyposażona w pasek na 
nadgarstek.

17,90 plnR08271.05

R08271.28

New!

New!
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W A R T O  W I E D Z I E Ć

silikon
Silikon pozyskuje się z występującej w naturze krzemionki i rozkła-
da się na naturalne czynniki z którego jest stworzony. Prawdziwy 
silikon można rozpoznać po tym, że nie topi się w temperaturze 
do 300 stopni.

Dwuściankowy kubek Eco Wheaty 350 ml R08219..

polipropylen, łuski pszeniczne 
S95 x W135 x G95 mm • laser 30 x 30 mm

Kubek ekologiczny o pojemności 350 ml wytworzony z dbałością o środowisko naturalne 
z w pełni biodegradowalnych łusek pszenicznych i PP. Dwie ścianki zwiększają właściwości 
termoizolacyjne kubka. Nie zawiera BPA.

16,90 pln

R08219.05R08219.02
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Kubek bambusowy Manila 350 ml R08220..

polipropylen, bambus, silikon • S95 x W115 x G95 mm  
laser 35 x 17 mm

Kubek o pojemności 350 ml wytworzony z dbałością o środowisko naturalne z bambusa 
i PP. Pokrywka i obręcz z silikonu. Produkt wykonany zgodnie z zasadami gospodarki 
niskoemisyjnej oraz niskim zużyciem wody.

8,65 pln

R08220.06R08220.04

R08220.55
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Kubek izotermiczny Simply Slim 240 ml R08429..

stal nierdzewna 18/8 i 18/0, polipropylen • S45 x W250 x G45 mm  
tampondruk 30 x 30 mm lub laser 30 x 50 mm lub 30 x 100 mm lub UV 25 x 200 mm

Kubek izotermiczny/termos z zakręcaną nakrętką. Próżnia pomiędzy dwiema metalowymi 
ściankami, dobrze utrzymuje ciepło. Wewnątrz zastosowano stal nierdzewną 18/8 
o podwyższonej jakości. Pojemność termosu 240 ml. Utrzymuje temperaturę powyżej 
40°C przez 14 godzin. Posiada szczelne zamknięcie – leak proof zapobiegające wyciekaniu 
płynów. Pakowany w ozdobną tubę. Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV).

39,90 pln

Kubek próżniowy Moline 350 ml R08426..

stal nierdzewna 18/8 i 18/0, PP • S57 x W225 x G57 mm 
tampondruk 30 x 30 mm, laser 45 x 33 mm lub 45 x 65 mm lub UV 25 x 150 mm

Szczelny kubek izotermiczny o pojemności 350 ml. Dwie ścianki ze stali nierdzewnej, 
wewnątrz stal 18/8 o podwyższonej jakości. Próżnia pomiędzy ściankami zapewnia 
bardzo dobre właściwości termoizolacyjne. Utrzymuje temperaturę powyżej 40°C przez 
14 godzin. Wyposażony w technologię unbolt&press – oryginalny mechanizm podwójnego 
zabezpieczenia przeciw wylaniu płynu: szczelne zamknięcie – leak proof zapobiegające 
wyciekaniu płynów oraz blokadę zamknięcia, która chroni przed przypadkowym wylaniem 
napoju. Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV).

26,90 pln

R08429.06

R08426.06

R08428.06

R08429.02

R08426.02

R08428.02

Kubek izotermiczny Casper 350 ml R08428..

stal nierdzewna 18/8 i 18/0, PP • S77 x W175 x G77 mm  
laser 50 x 30 mm lub 50 x 60 mm lub UV 25 x 100  
lub tampondruk 30 x 30 mm lub 40 x 40 mm

Szczelny kubek izotermiczny o pojemności 350 ml. Dwie ścianki ze stali nierdzewnej, 
wewnątrz stal 18/8 o podwyższonej jakości. Próżnia pomiędzy ściankami zapewnia 
bardzo dobre właściwości termoizolacyjne. Utrzymuje temperaturę powyżej 40°C przez 
10 godzin. Wyposażony w technologię unbolt&press – oryginalny mechanizm podwójnego 
zabezpieczenia przeciw wylaniu płynu: szczelne zamknięcie – leak proof zapobiegające 
wyciekaniu płynów oraz funkcjonalny przycisk open/close z blokadą. Dostępna opcja 
zdobienia full color (druk UV).

36,90 pln



Ku
bk

i i 
te

rm
os

y /
 st

r. 9
3

Kubek izotermiczny Tromso 250 ml R08488..

stal nierdzewna 18/8 • S75 x W145 x G75 mm 
laser 50 x 30 mm lub tampondruk 30 x 25 mm

Szczelny kubek izotermiczny o pojemności 250 ml z dwiema ściankami ze stali 
nierdzewnej. Wewnątrz kubka stal 18/8 o podwyższonej jakości. Próżnia pomiędzy 
ściankami zapewnia bardzo dobre właściwości termoizolacyjne. Utrzymuje temperaturę 
powyżej 40°C przez 3 godziny. Posiada zamknięcie typu flip up sip i leak proof 
– zapobiegające wyciekaniu płynów.

18,90 pln

Kubek izotermiczny Petite 200 ml R08423..

stal nierdzewna 18/8 i 18/0 • S60 x W155 x G60 mm 
laser 40 x 37 mm lub 40 x 75 mm lub UV 25 x 80 mm lub tampondruk 30 x 30 mm

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

33,90 pln

Kubek izotermiczny Secure 400 ml R08424..

stal nierdzewna 18/8 i 18/0 • S68 x W230 x G68 mm 
laser 50 x 30 mm lub 50 x 60 mm lub tampondruk 30 x 30 mm lub 50 x 30 mm

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

38,00 pln

R08488.06

R08424.08R08424.06

R08423.06

R08488.02

R08424.04R08424.02

R08423.01

R08424.01
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Kubek izotermiczny z uchwytem Denali 300 ml R08422..

stal nierdzewna 18/8 i 18/0, PP • S120 x W200 x G78 mm 
laser 50 x 30 mm lub 50 x 60 mm

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

39,90 pln

R08422.21

R08422.15

R08422.04
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Kubek izotermiczny Winnipeg 350 ml R08394..

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

Szczelny kubek izotermiczny o pojemności 350 ml. Dwie ścianki ze stali nierdzewnej, 
wewnątrz stal 18/8 o podwyższonej jakości. Próżnia między ściankami zapewnia bardzo 
dobre właściwości termoizolacyjne. trzymuje temperaturę powyżej 40°C przez 12 godzin. 
Posiada szczelne zamknięcie – leak proof zapobiegające wyciekaniu płynów i funkcjonalny 
przycisk open/close.Pokrywkę kubka można rozkręcić, co pozwala na staranne umycie 
kubka.

39,90 pln

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

R08394.04
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Kubek izotermiczny Offroader 200 ml R08317..

stal nierdzewna 18/8 • S84 x W127 x G84 mm 
laser 50 x 20 mm

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

39,90 pln

R08317.42

R08317.06

R08317.21

R08317.02

R08317.08

R08317.01
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Kubek z uchem Chillout 350 ml R08427.06

stal nierdzewna 18/8 i 18/0, PP 
S94 x W108 x G94 mm • laser 50 x 30 mm

Kubek izotermiczny o pojemności 350 ml. Dwie ścianki ze stali nierdzewnej, wewnątrz 
stal 18/8 o podwyższonej jakości. Utrzymuje temperaturę powyżej 40°C przez 4 godziny. 
Wyposażony w technologię unbolt&press – oryginalny mechanizm podwójnego 
zabezpieczenia przeciw wylaniu płynu.

35,90 pln
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Kubek izotermiczny Toronto 450 ml R08402.02

stal nierdzewna, PP, ABS • S66 x W215 x G66 mm  
laser 45 x 33 mm lub 45 x 65 mm lub UV 25 x 170 mm

Kubek izotermiczny – termos o pojemności 450 ml. Wykonany ze stali nierdzewnej. 
Powierzchnia kubka pokryta jest w oryginalny sposób błyszczącym i matowym lakierem. 
Wewnętrzna ścianka wykonana ze stali o podwyższonej jakości 18/8. Próżnia między 
dwiema ściankami zapewnia bardzo dobre właściwości termoizolacyjne. Utrzymuje 
temperaturę powyżej 40°C przez 12 godzin. Posiada zamknięcie typu flip up sip i leak proof 
– zapobiegające wyciekaniu płynów. Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV).

39,90 pln
przepis na 
rozgrzewającą 
herbatę
-czarna herbata

-obrane i pokrojone 2 plasterki imbiru

-parę goździków

-cząstki pomarańczy

-wiśnie, maliny lub pigwa w syropie

-miód lub brązowy cukier

1. Zaparzamy czarną herbatę z kawałeczkami imbiru

2. Do zaparzonej herbaty dodajemy cząstki pomarańczy

3. Następnie słodzimy miodem lub brązowym cukrem

4. Można też dodać wiśnie, maliny lub pigwę z syropu



Ku
bk

i i 
te

rm
os

y /
 st

r. 9
9

Kubek izotermiczny Syracuse 330 ml R08292..

stal nierdzewna 18/8 i 18/0 • S81 x W147 x G81 mm 
laser 50 x 30 mm lub 50 x 60 mm lub UV 30 x 60 mm

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

34,90 pln

R08292.28R08292.06R08292.02

Kubek izotermiczny Oslo 500 ml R08425.02

stal nierdzewna 18/8 • S70 x W223 x G70 mm 
laser 50 x 30 mm lub 50 x 60 mm lub UV 25 x 120 mm

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

54,90 pln
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Butelka próżniowa Inuvik 700 ml R08433..

stal nierdzewna 18/8 i 18/0 • S80 x W295 x G80 mm
laser 50 x 30 mm lub 50 x 60 mm lub UV 25 x 120 mm

Szczelna butelka próżniowa o pojemności 700 ml. Wykonana ze stali nierdzewnej. Próżnia 
pomiędzy dwiema ściankami zapewnia bardzo dobre właściwości termoizolacyjne. 
Wewnętrzna ścianka wykonana ze stali o podwyższonej jakości 18/8. Butelka nadaje się do 
zimnych jak i gorących napojów. Utrzymuje temperaturę powyżej 40°C przez 15 godzin.

42,90 pln R08433.42

R08433.06

R08433.02New!

New!

New!
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Butelka próżniowa Kenora 500 ml R08434.02

stal nierdzewna 18/8 i 18/0 • S70 x W260 x G70 mm
laser 50 x 30 mm lub 50 x 60 mm lub UV 25 x 100 mm

Szczelna butelka próżniowa o pojemności 500 ml. Wykonana ze stali nierdzewnej. Próżnia 
pomiędzy dwiema ściankami zapewnia bardzo dobre właściwości termoizolacyjne. 
Wewnętrzna ścianka wykonana ze stali o podwyższonej jakości 18/8. Butelka nadaje się do 
zimnych jak i gorących płynów. Utrzymuje temperaturę powyżej 40°C przez 15 godzin.

36,90 pln

Butelka próżniowa Moncton 800 ml R08435.42

stal nierdzewna 18/8 i 18/0 • S78 x W285 x G78 mm 
laser 50 x 30 mm lub 50 x 60 mm lub UV 25 x 160 mm

Szczelna butelka próżniowa o pojemności 800 ml. Wykonana ze stali nierdzewnej. Próżnia 
pomiędzy dwiema ściankami zapewnia bardzo dobre właściwości termoizolacyjne. 
Wewnętrzna ścianka wykonana ze stali o podwyższonej jakości 18/8. Zakrętka 
z karabińczykiem. Utrzymuje temperaturę powyżej 40°C przez 12 godzin.

39,90 pln

New!

New!
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Zestaw izotermiczny Happy Outing R08215

stal nierdzewna 18/8 i 18/0, poliester 
S150 x W260 x G65 mm • sitodruk 90 x 185 mm,  
termos: laser 50 x 30 mm lub 50 x 60 mm, 
kubki: laser 50 x 30 mm lub 50 x 60 mm

Zestaw izotermiczny składający się z torby izotermicznej na ramię, termosu o podwójnych 
ściankach o pojemności 450 ml i dwóch kubków o pojemności 180 ml. Wewnątrz naczyn 
stal 18/8 o podwyższonej jakości. Utrzymuje temperaturę przez 20 godzin.

54,90 pln

Termos Picnic Amigo 1200 ml R08419.02

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

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

79,90 pln

Pojemnik próżniowy Termo R08420.02

stal nierdzewna • S105 x W190 x G105 mm  
laser 50 x 30 mm lub 50 x 60 mm lub UV 25 x 90 mm

Pojemnik próżniowy o pojemności 800 ml. Doskonale sprawdzi się jako termos 
utrzymujący Twój lunch w ciepłej temperaturze (utrzymuje temperaturę przez 24 godziny). 
Dwie ścianki ze stali nierdzewnej, wewnątrz stal 18/8 o podwyższonej jakości. Posiada 
szczelne zamknięcie typu leak proof zapobiegające wyciekaniu płynów. Dostępna opcja 
zdobienia full color (druk UV).

59,90 pln
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SPECYFIKACJA KUBKÓW I BUTELEK IZOTERMICZNYCH

model wymiary
[mm]

pojemność
[ml] leak proof próżnia uchwyt izolacja

[godziny]

materiał  
wewnętrznej 

ścianki
zamknięcie kolorystyka str.

R08431.06
Alpena 95x135x95 400 — — — 4 szkło shift close 85

R08428..
Casper 77x175x77 350 — 10 stal nierdzewna 

18/8 unbolt press 92

R08427.06
Chillout 94x108x94 350 — — 4 stal nierdzewna 

18/8 shift close 97

R08425.02
Oslo 70x223x70 500 16 stal nierdzewna 

18/8 unbolt press 99

R08423..
Petite 60x155x60 200 10 stal nierdzewna 

18/8 unbolt press 93

R08424..
Secure 68x230x68 400 — 16 stal nierdzewna 

18/8 unbolt press 93

R08429..
Simply slim 45x250x45 240 — 14 stal nierdzewna 

18/8 twist 92

R08292
Syracuse 81x147x81 330 — 6 stal nierdzewna 

18/8 flip up sip 99

R08422..
Denali 120x200x78 300 11 stal nierdzewna 

18/8 open close 94

R08426..
Moline 57x225x57 350 — 14 stal nierdzewna 

18/8 unbolt press 92

R08317..
Offroader 84x127x84 200 — — 2 stal nierdzewna 

18/8 flip up sip 96

R08402.02
Toronto 66x215x66 450 — 12 stal nierdzewna 

18/8 flip up sip 98

R08488..
Tromso 75x145x75 250 — — 3 stal nierdzewna 

18/8 flip up sip 93

R08394..
Winnipeg 72x195x72 350 — 12 stal nierdzewna 

18/8 open close 95

R08433..
Inuvik 80x295x80 700 — 15 stal nierdzewna 

18/8 twist 100

R08434.02
Kenora 70x260x70 500 — 15 stal nierdzewna 

18/8 twist 101

R08435.42
Moncton 78x285x78 800 — 12 stal nierdzewna 

18/8 twist 101
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Skompresowane ręczniki Magico R07985.06

wiskoza, plastik • S106 x W24 x G24 mm 
tampondruk 60 x 12 mm lub UV 90 x 12 mm

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

3,76 pln

Ręcznik sportowy Frisky R07980..

mikrofibra poliestrowa 200 g/m2 
etui S130 x W170 x G1 mm • sitodruk 80 x 100 mm 
ręcznik S800 x W400 x G1 mm • sitodruk 300 x 200 mm  
lub laser 50 x 20 mm lub 60 x 50 mm

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

13,90 pln

R07980.55R07980.21

R07980.02

R07980.15R07980.08

R07980.06R07980.04
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Ręcznik sportowy Sparky R07979..

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

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

34,90 pln

R07979.55

R07979.21

R07979.08

R07979.04
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Zestaw taśm treningowych R07986.99

lateks, poliester • S115 x W200 x G1 mm  
sitodruk 70 x 100 mm

Zestaw 3 taśm treningowych przeznaczonych do ćwiczeń ogólnorozwojowych, siłowych, 
crossfit, rehabilitacyjnych. 3 stopnie oporu: żółta – lekki opór, niebieska – średni opór oraz 
zielona: duży opór. Pakowane w w etui poliestrowe.

18,90 pln

Saszetka sportowa na pas Ease R73626.02

poliester, plastik • S220 x W120 x G3 mm  
sitodruk 80 x 20 mm

Saszetka sportowa do noszenia na pasie. Zapewnia komfortowe i bezpieczne noszenie 
portfela, telefonu czy innych drobiazgów bez obciążania kieszeni. Zamykana na zamek 
z karabińczykiem, regulacją obwodu i odblaskowymi elementami. Maksymalny wymiar 
telefonu: 16 x 8 x 1 cm. Telefon nie jest dołączony.

7,90 pln
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Ski-pass z karabińczykiem 
R08000

metal, plastik • S37 x W63 x G16 mm 
tampondruk 13 x 13 mm

Nowoczesny ski-pass z karabińczykiem. Długość linki 79 cm. 
Średnica pola pod znakowanie (wgłębienie) 19 mm.

4,99 pln

Ski-pass na tasiemce 
R08007.06

poliester, plastik, metal • S32 x W48 x G11 mm 
tampondruk 12 x 12 mm

Ski-pass na tasiemce. Plastikowy troczek.  
Tasiemka długości 60 cm. Długość linki 61cm.

2,95 pln

Ski-pass z karabińczykiem 
R08003..

metal, plastik • S37 x W63 x G16 mm 
tampondruk 13 x 13 mm

Nowoczesny ski-pass z karabińczykiem. Długość linki 86 cm. 
Średnica pola pod znakowanie (wgłębienie) 19 mm.

4,99 pln

Ski-pass z karabińczykiem 
R08008..

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

Wykonany z metalu i plastiku ski-pass z karabińczykiem. 
Długość linki 80 cm.

3,95 pln

Ski-pass z karabińczykiem 
R08005..

plastik, metal • S37 x W63 x G16 mm 
tampondruk 13 x 13 mm

Ski-pass z plastikowym troczkiem i metalowym karabińczykiem. 
Długość linki 86 cm.

4,99 pln

Ski-pass  
R08004..

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

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

1,34 pln

R08003.28 R08008.06

R08008.02

R08005.06

R08003.08
R08005.04

R08003.06

R08005.02

R08003.02

R08004.02

R08004.04

R08004.06
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Bidon sportowy Grippy 600 ml R08279.06

LDPE • S77 x W225 x G77 mm  
tampondruk 30 x 40 mm lub 20 x 60 mm

Ergonomiczny kształt bidonu pozwala na wygodne picie w czasie biegu, jazdy na rowerze 
lub rolkach. Specjalny ustnik (zamknięcie typu leak proof) zapobiega wylewaniu się wody 
w torbie.

12,90 pln

Bidon Mindblower 550 ml R08277..

tritan, PP, stal nierdzewna, poliester • S66 x W212 x G66 mm  
tampondruk 30 x 40 mm lub 30 x 100 mm lub laser 25 x 25 mm lub UV 25 x 140 mm

Lekki, szczelny bidon o pojemności 550 ml wykonany z tritanu. Wyposażony w uchwyt 
na nadgarstek i szczelne zamknięcie typu leak proof zapobiegające wyciekaniu płynów. 
Nie zawiera BPA. Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV).

17,90 pln

R08277.41R08277.15R08277.08R08277.04R08277.00

R08277.05
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Bidon Feelawesome 650 ml R08270..

PCTG, poliester • S72 x W220 x G72 mm  
tampondruk 30 x 40 mm lub XL 30 x 100 mm lub UV 25 x 150 mm

Lekki, szczelny bidon o pojemności 650 ml wykonany z tritanu. Posiada uchwyt na 
nadgarstek i szczelne zamknięcie typu leak proof zapobiegające wyciekaniu płynów. 
Nie zawiera BPA. Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV).

24,90 pln

Stalowy bidon Tripping 340 ml R08432.01

stal nierdzewna • S65 x W160 x G65 mm  
laser 50 x 30 mm lub 50 x 60 mm

Wykonany ze stali nierdzewnej 18/8 bidon 340 ml z karabińczykiem.

9,90 pln

R08270.08

R08270.21R08270.05R08270.04

New!
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Szklana butelka Vim 500 ml R08276..

szkło hartowane, neopren, metal, PP, poliester  
S65 x W220 x G65 mm • laser 30 x 30 mm lub sitodruk 50 x 60 mm lub UV 25 x 140 mm

Szczelna butelka o pojemności 500 ml wykonana ze szkła hartowanego. Wyposażona 
w pokrowiec z neoprenu, uchwyt na nadgarstek oraz szczelne zamknięcie typu leak proof 
zapobiegające wyciekaniu płynów. Nie zawiera BPA. Dostępna opcja zdobienia full color 
(druk UV).

9,90 pln

Bidon Gracile 750 ml R08341..

stal nierdzewna 18/8, PP • S71 x W270 x G71 mm 
laser 50 x 30 mm lub 50 x 60 mm lub UV 25 x 120 mm

Szczelny bidon o pojemności 750 ml z karabińczykiem. Wykonany ze stali nierdzewnej 18/8 
o podwyższonej jakości. Posiada zamknięcie typu leak proof zapobiegające wyciekaniu 
płynów. Nie zawiera BPA. Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV).

21,90 pln

R08276.55R08276.08R08276.04R08276.02
R08341.04R08341.01
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Szklana butelka Vigour 800 ml R08275..

szkło hartowane, silikon, metal, PP 
S75 x W285 x G75 mm • laser 30 x 30 mm

Szczelna butelka o pojemności 800 ml wykonana ze szkła hartowanego. Wyposażona 
w silikonową opaskę ochronną i szczelne zamknięcie typu leak proof zapobiegające 
wyciekaniu płynów. Nie zawiera BPA.

14,90 pln

Szklana butelka Top Form 440 ml R08290..

szkło borokrzemowe, plastik ABS, polipropylen 
S69 x W202 x G69 mm • tampondruk 30 x 40 mm lub laser 25 x 40 mm

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

24,90 pln

R08290.55R08290.08R08290.06

R08275.06R08275.02

R08290.04
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Bidon Sprinkler 420 ml R08293.28

plastik PETG, polipropylen • S61 x W225 x G61 mm 
laser 25 x 60 mm lub 25 x 120 mm lub UV 25 x 140 mm

Bidon o pojemności 420 ml wyposażony w dodatkową funkcję rozpylania wody. Posiada 
zamknięcie typu leak proof zapobiegające wyciekaniu płynów. Nie zawiera BPA. Dostępna 
opcja zdobienia w rozmiarze XL.

24,90 pln

New!
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Bidon stalowy Fun Tripping 700 ml R08418..

stal nierdzewna 18/8, polipropylen, poliester 
S70 x W235 x G70 mm • laser 50 x 30 mm lub 50 x 60 mm lub UV 25 x 130 mm

Szczelny bidon z uchwytem na nadgarstek, o pojemności 700 ml. Wykonany ze stali 
nierdzewnej 18/8. Posiada zamknięcie typu leak proof zapobiegające wyciekaniu płynów. 
Nie zawiera BPA. Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV).

22,90 pln R08418.08

R08418.41R08418.04R08418.02R08418.01
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Bidon aluminiowy Tripper 800 ml R08416.41

aluminium • S73 x W247 x G73 mm  
laser 50 x 30 mm lub 50 x 60 mm lub UV 25 x 150 mm

Bidon aluminiowy o pojemności 800 ml, satynowej powierzchni, z karabińczykiem. Posiada 
szczelne zamknięcie typu leak proof zapobiegające wyciekaniu płynów. Nie zawiera BPA. 
Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV).

12,85 pln

Bidon aluminiowy Easy Tripper 800 ml R08417..

aluminium • S73 x W247 x G73 mm  
laser 50 x 30 mm lub 50 x 60 mm lub UV 25 x 150 mm

Bidon aluminiowy o pojemności 800 ml, błyszczącej powierzchni, z karabińczykiem. 
Posiada szczelne zamknięcie typu leak proof zapobiegające wyciekaniu płynów. 
Nie zawiera BPA. Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV).

12,85 pln

R08417.08R08417.04R08417.02R08417.01

R08417.06

Bidon Afresh 750 ml R08249.08

tritan, PP • S70 x W260 x G70 mm
tampondruk 35 x 35 mm lub XL 30 x 100 mm lub laser 20 x 75 mm lub UV 25 x 120 mm

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

24,90 pln

New!
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Lampka rowerowa Bike-Ready R35697.02

plastik, guma • S33 x W45 x G30 mm 
laser 20 x 15 mm

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

4,76 pln

Latarka rowerowa Wheels Alight R35691.02

metal, plastik 
latarka S105 x W35 x G35 mm • laser 18 x 5 mm
uchwyt S75 x W72 x G33 mm • tampondruk 30 x 10 mm
etui S182 x W117 x G45 mm • tampondruk 60 x 20 mm lub XL 80 x 40 mm  
lub UV 100 x 80 mm

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

30,80 pln
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Pokrowiec z RPET na siodełko rowerowe R17839.02

RPET 210T • S250 x W230 x G60 mm 
sitodruk 100 x 50 mm

Pokrowiec na siodełko rowerowe wykonany z RPET, przetworzonego poliestru 
wytwarzanego ze zużytych plastikowych butelek.

3,98 pln

Lampka rowerowa Bikelit R35664.02

aluminium, ABS, PC • S75 x W43 x G39 mm 
laser 30 x 8 mm

Lampka rowerowa o strumieniu światła 500 lumenów. Wyposażona w diodę 
CREE XPG 2 LED. Zasilana baterią 850 mAh, ładowana poprzez kabel USB. Tryb mocny, 
ekonomiczny i migający.

64,90 pln

New!

New!
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SPECYFIKACJA BIDONÓW

model wymiary
[mm]

pojemność
[ml] uchwyt blokada leak proof materiał 

korpusu
wolny  

od BPA dodatkowe kolorystyka str.

R08417..
Easy Tripper 73x247x73 800 — aluminium karabińczyk 116

R08270..
Feelawesome 72x220x72 650 — — tritan pasek na 

nadgarstek 111

R08418..
Fun Tripping 70x235x70 700 — — S/S pasek na 

nadgarstek 115

R08341..
Gracile 71x270x71 750 — stal nierdzewna 

18/8 — karabińczyk 112

R08279.06
Grippy 77x225x77 600 — — LDPE — ergonomiczny 110

R08277..
Mindblower 66x212x66 550 — — tritan pasek na 

nadgarstek 110

R08416.41
Tripper 73x247x73 800 — aluminium karabińczyk 116

R08293.28
Sprinkler 61x225x61 420 — — PETG rozpylacz, 

miarka ml 114

R08249.08
Afresh 70x260x70 750 tritan uchwyt,  

miarka ml 116

R08432.01
Tripping 65x160x65 340 — stal nierdzewna karabińczyk 111
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Latarka Brawny R35658.02

metal, szkło • S95 x W24 x G24 mm  
laser 20 x 10 mm

Latarka z amerykańską diodą XPE (1 W) o strumieniu światła 60 lm i zasięgu 20 metrów. 
Główny panel wyposażony w diody COB (80 lm). Latarka zasilana 2 bateriami typu AA 
(dołączone). Wyposażona w funkcję zoom. 3 tryby świecenia: mocny, ekonomiczny 
i migający.

19,90 pln

Latarka USB Alight R35695.02

metal • S94 x W27 x G27 mm 
laser 15 x 15 mm

Poręczna latarka z diodą CREE 3 W o strumieniu światła 100 lumenów i zasięgu 30 metrów. 
Posiada funkcję zoom. Zasilana akumulatorem litowo-jonowym 400 mAh i ładowana 
poprzez wejście USB. 3 tryby świecenia: mocny, optymalny (oszczędzający baterię), 
migający.

34,90 pln

Lampka COB z karabińczykiem R35661.01

aluminium • S41 x W80 x G16 mm  
tampondruk 18 x 18 mm

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

10,90 pln

Latarka Bright LED R35693.02

metal, szkło • S130 x W38 x G38 mm 
laser 15 x 15 mm lub 14 x 8 mm

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

39,90 pln
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Latarka Nightout R35692.02

metal, szkło • S190 x W24 x G28 mm 
laser 60 x 12 mm

Samochodowa latarka ostrzegawcza o mocy 3 W i strumieniu światła 350 lumenów, 
z magnesem u podstawy, 16 diod LED COB o żywotności 100 000 godzin. Trzy tryby 
świecenia: mocny, optymalny (oszczędzający baterię) i czerwone pulsacyjne światło 
ostrzegawcze. Latarka zasilana 3 bateriami typu AA (dołączone). Pakowana w czarne 
poliestrowe etui.

39,90 pln

Latarka Robust R35685.02

metal • latarka S167 x W42 x G42 mm • laser 32 x 9 mm
pudełko S190 x W137 x G47 mm • tampondruk 50 x 20 mm lub XL 80 x 50 mm

Doskonała latarka dla wymagających o strumieniu światła 250 lumenów i zasięgu 
200 metrów, amerykańska dioda CREE XPG (5 W). Wyposażona w wysuwany panel 
roboczy zasilany 16 diodami COB (3 W) 160 lumenów o żywotności 100 000 godzin. 
Magnes umieszczony u podstawy. Funkcja zoom. Nylonowe etui. Zasilana 4 bateriami 
AAA (dołączone). Pakowana w upominkowe opakowanie. Dostępna opcja zdobienia 
w rozmiarze XL.

89,90 pln

Latarka Powerful Cree XPG R35673..

metal, nylon • S204 x W37 x G37 mm 
laser 50 x 8 mm lub UV na pudełku 60 x 50 mm

Latarka o strumieniu światła 450 lumenów i zasięgu 300 metrów, amerykańska dioda 
CREE XPG (5 W) charakteryzująca się wysoką jakością. Funkcja zoom. 3 tryby świecenia: 
mocny, optymalny (oszczędzający baterię), migający. 3 baterie R14 (dołączone). 
Żywotność diody LED 100 000 godzin. Pakowana w nylonowe etui i upominkowe pudełko 
kartonowe. Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV).

84,90 plnR35673.02

R35673.41
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Latarka wielofunkcyjna Ablaze R35699.02

plastik ABS • S200 x W38 x G28 mm 
tampondruk 25 x 20 mm

Latarka warsztatowa z dwoma mocnymi magnesami i klamrą do mocowania. Strumień 
światła w głównym panelu 180 lumenów. Ruchome ramię świetlne pozwala ustawić 
kierunek światła pod dowolnym kątem (18-20°). Główny panel wyposażony w diody 
COB (3 W), dodatkowo dioda LED na górze latarki (1 W). Zasilana 3 bateriami typu AAA 
(dołączone).

32,90 pln

Latarka wielofunkcyjna Duskfree R35694.15

ABS • S180 x W20 x G34 mm 
tampondruk 60 x 10 mm lub UV 60 x 10 mm

Latarka warsztatowa o strumieniu światła 150 lumenów z magnesem na klipie. Zasilana 
technologią COB (3 W). Dodatkowo dioda LED na górze latarki 1 W. Zasilana 3 bateriami 
typu AAA (dołączone). Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV).

28,90 pln
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Latarka czołowa Sensor R35698.02

plastik, poliester • S60 x W40 x G35 mm 
tampondruk 15 x 5 mm

Latarka czołowa o strumieniu światła 80 lumenów. Dioda CREE 3 W, regulacja kąta 
nachylenia (36°), oświetlana odległość: 20 m. Regulowany pasek na głowę/kask/czapkę. 
Zasilana akumulatorem 1200 mAh Li-ion. Latarka posiada czujnik ruchu. Funkcja ta 
pozwala na oświetlenie miejsca pracy lub otoczenia bez zajmowania rąk, co znacząco 
wpływa na komfort wykonywanych czynności.

54,90 pln

festiwal  
Wielkich Latarni  
na Filipinach
Święteczna gorączka trwa najdłużej na Filipinach bo zaczyna 
się już 1 września. Jednym z ważniejszych wydarzeń jest 
Festiwal Wielkich Latarni (Ligligan Parul Sampernandu) 
odbywa się co roku w sobotę przed świętami Bożego Naro-
dzenia w mieście San Fernando. Bierze w nim 11 okolicznych 
wiosek. Kiedyś latarnie miały około pół metra i wykonane 
były z  japońskiego papieru origami. Obecnie latarnie 
wykonane są z różnych materiałów i osiągają nawet 6m.
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Monterski pas na narzędzia Entooled R08579.15

poliester 600D • S220 x W240 x G50 mm 
sitodruk 70 x 25 mm lub 85 x 25 mm

Monterski pas na narzędzia. Posiada dużą przegrodę główną, przednią kieszeń, 8 zaczepów 
i 2 małe kieszenie na narzędzia. Odpinany i regulowany pas o długości do 1,2 m. 
Wzmocniony 7 stalowymi nitami. Narzędzia nie są dołączone.

32,90 pln

Zestaw narzędzi Tire R17723.02

stal, plastik • S160 x W160 x G57 mm 
tampondruk 40 x 35 mm lub UV 60 x 60 mm

Zestaw 24 narzędzi w opakowaniu w kształcie opony samochodowej, w składa którego 
wchodzą: wkrętak precyzyjny PH (krzyżowy), wkrętak precyzyjny (płaski), miara zwijana 
1 m, adapter (¼”), klucz Torx – 3 rozmiary, wkrętak płaski – 2 rozmiary, wkrętak Philips 
(krzyżowy) – 4 rozmiary, klucz imbusowy – 3 rozmiary, klucz nasadowy/oczkowy 
– 5 rozmiarów (5-9), szczypce uniwersalne, uchwyt wkrętakowy uniwersalny, magnetyczny 
(¼”), przedłużka 35 mm (¼”). Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV).

35,50 pln
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Zestaw narzędzi Smart DIY R17539.02

stal, plastik ABS • S200 x W140 x G74 mm 
tampondruk 60 x 20 mm

Wieloelementowy zestaw narzędzi składający się m.in. z lampki roboczej na teleskopowym 
ramieniu oraz latarki. Lampkę oraz latarkę można odłączyć od ramienia i używać 
oddzielnie. W skład zestawu wchodzą: wkrętaki płaskie magnetyczne, wkrętaki krzyżowe 
(Philips) magnetyczne, pasek latarki czołowej, miarka zwijana 2m (podziałka w cm i calach), 
latarka LED, szczypce uniwersalne, przedłużka uniwersalna 50 mm magnetyczna, zestaw 
bitów 25 mm, uchwyt wkrętaka z uniwersalnym gniazdem magnetycznym, nóż do tapet, 
komplet kluczy imbusowych. Do zestawu dołączone są baterie – 3 x AAA.

59,90 pln

Zestaw narzędzi Amberg R17726.21

stal, plastik • S135 x W70 x G34 mm 
tampondruk 50 x 20 mm lub UV 100 x 25 mm

Zestaw narzędzi w pudełku. Zawiera: uchwyt wkrętakowy, uniwersalny, magnetyczny 
(¼”), wkrętak Philips (krzyżakowy) – 5 rozmiarów, wkrętak płaski – 4 rozmiary, adapter 
(¼”), klucz imbusowy – 4 rozmiary, klucz Torx – 4 rozmiary, klucz nasadowy/oczkowy 
– 8 rozmiarów (5-12). Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV).

18,90 pln
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Zestaw narzędzi Magnetto R17725.02

stal, plastik • S160 x W120 x G28 mm 
laser 50 x 20 mm lub 60 x 50 mm lub UV 100 x 100 mm

Wieloelementowy zestaw narzędzi w pudełku zamykanym na magnes. Zawiera: poziomicę 
z uchwytem (¼”), uchwyt wkrętakowy (4 mm) z grzechotką, magnetyczny, wkrętak PHO 
(krzyżowy), – 2 rozmiary (¼”), wkrętak płaski (¼”) – 4 rozmiary, nóż tapicerski, wkrętak 
płaski – 4 rozmiary (4 mm), wkrętak PH (krzyżowy) – 4 rozmiary (4 mm), klucz imbusowy 
– 3 rozmiary. Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV).

42,90 pln

Zestaw narzędzi Hefty R17724.02

stal, plastik • S217 x W153 x G27 mm 
tampondruk 40 x 35 mm lub UV 100 x 100 mm

Wieloelementowy zestaw narzędzi w pudełku z uchwytem. Zawiera: wkrętak 
precyzyjny PH (krzyżowy), wkrętak precyzyjny, płaski, adapter (¼”), klucz Torx – 
3 rozmiary, wkrętak płaski – 2 rozmiary, wkrętak PZ (krzyżowy) – 2 rozmiary, wkrętak 
PH (krzyżowy) – 2 rozmiary, klucz imbusowy – 2 rozmiary, klucz nasadowy/oczkowy 
– 5 rozmiarów (5-9), szczypce uniwersalne, uchwyt wkrętakowy uniwersalny, 
magnetyczny (¼”), przedłużkę 35 mm (¼”). Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV).

35,50 pln
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Zestaw narzędzi Miniset R17727.01

stal, aluminium • S105 x W67 x G23 mm 
laser 30 x 30 mm lub 60 x 35 mm

Zestaw narzędzi w metalowym etui zamykanym na zamek. Zestaw składa się 
z 6 wkrętaków o podwójnym zakończeniu. W ich skład wchodzą: 4 końcówki imbusowe, 
4 płaskie śrubokręty (4 mm) + 4 śrubokręty krzyżowe (Philips, 4 mm) oraz 3 klucze 
imbusowe i uchwyt wkrętakowy (4 mm).

17,90 pln
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Wkrętak 4w1 Asperg R17497.02

stal nierdzewna, plastik • S135 x W12 x G12 mm  
tampondruk 22 x 6 mm

Wkrętak w kształcie długopisu z wymiennymi magnetycznymi końcówkami. 4 rozmiary 
końcówek: 2 płaskie, 2 PH krzyżowe (standard 4 mm).

5,90 pln

Zestaw narzędzi Magnetic R17509..

stal, plastik ABS, polipropylen • S90 x W35 x G32 mm  
tampondruk 30 x 12 mm

Zestaw 5 wkrętaków z magnetycznymi grotami (2 płaskie, 2 PH krzyżowe, klucz Torx) 
podświetlanych 4 diodami LED. Do zestawu dołączone są baterie – 2 x AAA.

13,90 pln

R17509.21

R17509.08

R17509.04
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Zestaw Freiburg R17553..

metal, karton, stal nierdzewna (ostrze)  
pudełko S130 x W97 x G23 mm • tampondruk 60 x10 mm 
scyzoryk S94 x W24 x G15 mm • laser 17 x 12 mm 
brelok S61 x W14 x G14 mm • laser 25 x 7 mm

Zestaw składający się z 9-funkcyjnego scyzoryka z ostrzem ze stali nierdzewnej oraz 
latarki z karabińczykiem. Latarka zasilana jest 4 bateriami typu LR41 (dołączone). Zestaw 
zawiera nóż, wkrętak PH krzyżowy, pilnik, korkociąg, wkrętak płaski, otwieracz do butelek, 
nożyczki, otwieracz do konserw oraz oczko do troczenia. Pakowany w upominkowe 
opakowanie.

21,90 pln

Narzędzie Allrounder R17563.02

stal nierdzewna • S62 x W40 x G6 mm 
laser 30 x 10 mm

Poręczne narzędzie składające się z noża z blokadą i otwieracza do butelek. Wykonane 
ze stali nierdzewnej. Posiada oczko do troczenia oraz blokadę bezpieczeństwa.

10,90 pln

Mini nożyk do kartonu Tiny R17589.06

plastik, metal • S70 x W31 x G6 mm  
tampondruk 35 x 15 mm lub 15 x 18 mm

Poręczny mini nożyk do cięcia kartonu z breloczkiem.

1,55 pln

R17553.04

R17553.02

New!
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Narzędzie wielofunkcyjne Van R17564.01

stal nierdzewna • S70 x W33 x G11 mm 
laser 40 x 17 mm

Narzędzie wielofunkcyjne składające się z: noża, piły, nożyczek, otwieracza do butelek, 
pilnika, wkrętaka płaskiego oraz ucha do przewlekania. Ostrza wykonane ze stali 
nierdzewnej. Narzędzie posiada kółko do troczenia.

12,90 pln

Narzędzie wielofunkcyjne z latarką Survivor R17536

metal, plastik ABS • narzędzie S115 x W43 x G22 mm, latarka S95 x Ø28 mm,  
pudełko S160 x W140 x G47 mm • laser 20 x 11 mm, tampondruk na pudełku 40 x 40 mm 
lub tampondruk XL 80 x 15 mm oraz sitodruk na poliestrowym etui 50 x 20 mm

Zestaw składający się z 11-funkcyjnego multitoola i 9-diodowej latarki w opakowaniu 
upominkowym. Ostrza wykonane ze stali nierdzewnej. Multitool posiada antypoślizgowe 
okładziny z tworzywa ABS. Zawiera: szczypce uniwersalne, okładziny antypoślizgowe, 
szydło, wkrętaki płaskie, otwieracz do butelek, nóż, skrobak do ryb z końcówką do 
haczyków wędkarskich, pilnik, piłę, wkrętak PH krzyżowy, otwieracz do konserw. 
Do zestawu dołączone są baterie – 3 x AAA. Dostępna opcja zdobienia w rozmiarze XL.

79,80 pln
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Narzędzie wielofunkcyjne Exploit R17499..

stal nierdzewna, aluminium • S69 x W32 x G18 mm 
narzędzie: laser 25 x 5 mm, etui: sitodruk 25 x 15 mm

Narzędzie 9 funkcyjne w aluminiowej obudowie stanowiące wersję kieszonkową narzędzia 
Feat. Ostrza wykonane ze stali nierdzewnej. Pakowane w poliestrowe etui. Narzędzie 
zawiera: nóż, wkrętak PH krzyżowy, otwieracz do butelek, wkrętak płaski średni, nóż 
z ostrzem typu serrated, szczypce uniwersalne z nożycami do cięcia drutu, wkrętak płaski 
mały, otwieracz do konserw, pilnik pojedynczy jednorzędowy i podwójny jednorzędowy.

20,90 pln

Narzędzie wielofunkcyjne Feat R17508..

stal nierdzewna, aluminium • S100 x W45 x G22 mm 
laser 35 x 5 mm, sitodruk 40 x 20 mm

Narzędzie 9-funkcyjne pakowane w poliestrowe etui. Ostrza wykonane ze stali 
nierdzewnej. Narzędzie zawiera: piłę, wkrętaki płaskie, otwieracz do konserw, pilnik, 
szczypce uniwersalne, skrobak do ryb z końcówką do haczyków wędkarskich, otwieracz 
do butelek, wkrętak PH krzyżakowy, nóż.

32,90 pln

R17499.41

R17499.04

R17508.04 R17508.05

R17508.41 R17508.82

R17508.02

R17499.02

R17508.42

R17508.18
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Scyzoryk 10-funkcyjny Kassel R17501.04

stal nierdzewna • S90 x W26 x G17 mm 
laser 15 x 10 mm lub 70 x 5 mm

Wykonany ze stali nierdzewnej 10-funkcyjny scyzoryk. Pakowany w poliestrowe etui. 
Błyszczące wykończenie. Zawiera: wkrętak płaski, otwieracz do butelek, otwieracz do 
konserw, piłę, nożyczki, nóż, korkociąg, ucho do przewlekania, pilnik, wkrętak PH krzyżowy 
oraz oczko do troczenia.

10,90 pln

Scyzoryk 12-funkcyjny z latarką Led Trier R17503

stal nierdzewna, aluminium • S90 x W26 x G22 mm 
laser 15 x 10 mm, sitodruk 50 x 20 mm

Wykonany ze stali nierdzewnej 12-funkcyjny scyzoryk z latarką LED. Aluminiowa obudowa. 
Wyposażony w 2 baterie typu AG1 (w cenie produktu). Pakowany w poliestrowe etui. 
Zawiera: latarkę LED, nożyczki, piłę, nóż, otwieracz do konserw, wkrętak płaski, otwieracz 
do butelek, kółko do troczenia, wkrętak PH krzyżowy, szydło, pilnik, ucho do przewlekania, 
korkociąg.

16,90 pln
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Narzędzie wielofunkcyjne Wrenchy R17491.01

stal nierdzewna • S132 x W40 x G5 mm 
laser 40 x 10 mm

Narzędzie wielofunkcyjne. Wyposażone w otwieracz do butelek, linijkę (miara w cm), 
otwieracz do puszek, nożyk do cięcia folii, klucz do nakrętek oraz klucz imbusowy.

3,35 pln

Narzędzie wielofunkcyjne Bikewise R17490.01

stal nierdzewna • S100 x W60 x G2 mm 
laser 30 x 3 mm

Stalowe narzędzie wielofunkcyjne w kształcie roweru. W jego skład wchodzą: otwieracz 
do puszek i otwieracz do butelek, linijka (miara w cm), wkrętak płaski, klucze imbusowe, 
śrubokręt krzyżakowy, przecinak do sznurka, klucz motylkowy, zaczep na karabińczyk, 
zaczep na pasek, pomocniczy wskaźnik kierunku, końcówka do podważania.

7,90 pln

Narzędzie wielofunkcyjne w kształcie karty R17498.01

stal nierdzewna, ekoskóra 
narzędzie S69 x W45 x G2 mm • laser 17 x 7 mm lub 16 x 13 mm 
etui S79 x W56 x G1 mm • laser 30 x 30 mm lub 60 x 30 mm lub UV 60 x 33 mm

Metalowe narzędzie w kształcie karty. Pakowane w etui z ekoskóry. Ostrza wykonane 
ze stali nierdzewnej. Narzędzie zawiera: otwieracz do konserw, nóż, wkrętak płaski, 
miarkę, otwieracz do butelek, klucz oczkowy – 4 rozmiary, klucz do nakrętek motylkowych, 
piłę, kątomierz, klucz płaski – 2 rozmiary, remizę do troczenia/klucz do zaginania drutu. 
Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV).

2,80 pln

New!

New!
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Bransoletka I’ll survive R17496..

poliester, plastik • S270 x W30 x G17 mm 
laser 20 x 15 mm lub tampondruk 15 x 4 mm

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

9,90 pln

Nóż składany Prime R17556

stal 3CR13, nylon • S103 x W28 x G13 mm  
laser 60 x 5 mm

Wykonany ze stali 3 CR13 składany nóż z ostrzem o długości 74 mm. Zawiera blokadę 
ostrza, piłę i remizę do troczenia. Pakowany w usztywniane nylonowe etui.

21,90 pln

Składana saperka R17559.02

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

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

29,90 pln

R17496.05R17496.02
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Składany nóż Acme R17554.02

plastik, stal nierdzewna 
rozłożony S86 x W55 x G2, złożony S145 x W34 x G5 mm  
tampondruk 35 x 10 mm lub UV 35 x 10 mm

Składany na płasko nóż w kształcie karty kredytowej. Zbliżone do karty wymiary pozwalają 
na umieszczenie noża w portfelu. Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV).

4,90 pln

Nóż składany Intact R17555..

stal 2CR13 • S93 x W35 x G17 mm 
laser 30 x 10 mm

Wykonany z metalu 2CR13 składany nóż z ostrzem o długości 58 mm, blokadą ostrza, 
młotkiem do rozbicia szyb, przecinakiem do samochodowych pasów bezpieczeństwa 
i klipem do zaczepienia. Zapakowany w czarnym poliestrowym etui.

24,90 pln

R17555.04

R17555.02

New!
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Składana miarka 2 m Fold R17606.06

plastik • S235 x W33 x G15 mm  
UV 180 x 25 mm

Składana miarka 2 m w kształcie tradycyjnej miarki stolarskiej. Skala w cm. Dostępna opcja 
zdobienia full color (druk UV).

13,90 pln Miarka 0,5 m Zigzag R17594.06

plastik, metal • S66 x W25 x G13 mm  
UV 45 x 18 mm

Miarka składana 0,5 m – brelok. Skala w cm. Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV).

5,65 pln

Składana miarka 1 m Recto R17604.06

plastik • S131 x W25 x G13 mm 
tampondruk 60 x 16 mm lub UV 80 x 20 mm

Miara składana (x10) o długości 1 metra. Skala w cm i calach. Dostępna opcja zdobienia full 
color (druk UV).

7,90 pln

Miarka Moving-in R17599.02

ekoskóra, metal • S65 x W65 x G18 mm 
laser 30 x 30 mm lub UV 30 x 30 mm

Zwijana miarka 1,5 m w starannie wykonanym etui z ekoskóry. Skala w cm i calach. 
Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV).

14,90 pln
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Miarka zwijana 3 m Distinct  
R17607

metal, plastik • S70 x W60 x G30 mm  
tampondruk 27 x 10 mm

Zwijana miarka 3-metrowa wykonana z metalu i plastiku. 
Dodatkowo wyposażona w zaczep do paska. Skala w cm.

6,95 pln

Miarka zwijana 3 m Exact  
R17623.21

plastik ABS, metal • S77 x W65 x G37 mm 
tampondruk 25 x 10 mm, laser 25 x 10 mm

Zwijana miarka 3 m wykonana ze stali węglowej i plastiku 
ABS. Dodatkowo wyposażona w zaczep do paska. Skala 
w calach i cm.

7,80 pln

Miarka zwijana 5 m Concrete  
R17630

metal, plastik • S85 x W70 x G40 mm 
laser 30 x 20 mm

Zwijana miarka 5-metrowa z metalową blaszką 
i plastikowym zaczepem na rękę. Dodatkowo 
wyposażona w zaczep do paska. Skala w cm.

16,90 pln

Miarka zwijana 3 m Pinpoint 
R17631.21

stal węglowa, ABS • S60 x W57 x G34 mm 
tampondruk 20 x 7 mm

Zwijana miarka 3 m o ergonomicznym kształcie. 
Wykonana ze stali węglowej i ABS. Wyposażona w zaczep 
do paska. Skala w calach i cm.

7,50 pln

Zwijana miarka 5 m Rigorous 
R17632.21

stal węglowa, ABS • S80 x W75 x G38 mm 
tampondruk 25 x 10 mm

Zwijana miarka 5 m o ergonomicznym kształcie. 
Wykonana ze stali węglowej i ABS. Dodatkowo 
wyposażona w zaczep do paska. Podziałka w calach i cm.

10,90 pln
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Miarka zwijana 5 m Skill R17626..

plastik ABS, metal • S93 x W73 x G36 mm 
laser 30 x 12 mm

Zwijana miarka 5 m wykonana z stali węglowej i plastiku ABS, z zaczepem do paska. 
Końcówka taśmy z magnesem. Skala w calach i cm.

10,90 pln

Miarka zwijana 7,5 m Right-on R17633.21

stal węglowa, ABS • S87 x W77 x G44 mm  
tampondruk 30 x 10 mm

Zwijana miarka 7,5 m o ergonomicznym kształcie. Wykonana ze stali węglowej i ABS. 
Dodatkowo wyposażona w zaczep do paska. Skala w calach i cm.

17,90 pln

R17626.03R17626.02



La
ta

rk
i i 

na
rz

ęd
zi

a 
/ s

tr.
 1

41

Miarka zwijana 5 m Deft R17622..

plastik ABS, metal • S85 x W80 x G40 mm
tampondruk 30 x 10 mm lub laser 30 x 10 mm

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

10,50 pln

R17622.04

R17622.08

R17622.21

New!

New!
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Skrobaczka R17786..

plastik • S210 x W86 x G27 mm 
tampondruk 60 x 20 mm lub XL 60 x 50 mm

Skrobaczka do szyb. Niezbędne, zimowe wyposażenie każdego kierowcy.

2,45 pln

R17786.04

New!

New!

New!

R17786.00

R17786.08
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Skrobaczka do szyb R17784..

plastik ABS, guma termoplastyczna • S207 x W94 x G26 mm  
tampondruk 55 x 12 mm lub XL 70 x 12 mm

Wykonana z wytrzymałego plastiku (ABS) skrobaczka do szyb. Pokryta termoplastyczną 
gumą rączka pozwala na wygodne odśnieżanie. Dostępna opcja zdobienia w rozmiarze XL.

4,95 pln

Skrobaczka do szyb z rękawicą R17781..

plastik, poliester • S240 x W160 x G30 mm 
sitodruk 90 x 90 mm

Skrobaczka z rękawicą umożliwia szybkie usunięcie lodu z szyb samochodu. Rękawica 
chroni dłoń przed mrozem i śniegiem.

5,75 pln

Skrobaczka do szyb z rękawicą R17782..

plastik, poliester • S165 x W270 x G15 mm 
sitodruk 100 x 140 mm

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

5,75 pln

R17784.21R17781.08

R17784.08

R17784.04

R17781.04

R17782.21

R17782.02

R17782.04R17782.08
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Parasol automatyczny Fribourg R07920..

poliester 190T, metal, plastik • S1020 x W875 x G1020 mm  
sitodruk 200 x 100 mm

Popularny automatycznie rozkładany parasol z przyjemną w dotyku gumowaną, plastikową 
rączką typu soft grip. Średnia parasola 1020 mm.

14,90 pln

Parasol Winterthur R07926..

poliester 190T, metal • S1030 x W820 x G1030 mm 
sitodruk 200 x 120 mm

Automatycznie rozkładany parasol wykonany z poliestru 190T. Pałąk, żebra i rama wykonane 
z metalu. Rączka pokryta antypoślizgową pianką EVA. Średnica parasola 1030 mm.

14,50 pln

R07920.15

R07926.08

R07926.42R07926.15

R07920.04

R07926.05

R07920.08

R07926.06

R07920.02

R07926.02
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Parasol składany Uster R07928..

poliester 190T, metal 
złożony S335 x W42 x G42 mm, rozłożony S930 x W565 x G930 mm 
sitodruk 200 x 100 mm

Składany parasol ręcznie otwierany i zamykany. Rama, pałąk i żebra wykonane z metalu. 
Plastikowa rączka wyposażona w opaskę. Pakowany w wodoodporne etui poliestrowe. 
Średnica parasola 930 mm.

12,50 pln

Parasol automatyczny Lugano R07941..

pongee 190T, włókno szklane, metal, plastik • S850 x W860 x G850 mm 
sitodruk 250 x 150 mm

Kwadratowy, automatyczny, wiatroodporny parasol z gumowaną rączką typu soft grip. 
Posiada elementy z włókna szklanego. Przekątna parasola 1040 mm.
 

24,90 pln

Parasol dziecięcy Sapo R07927.05

poliester 190T, metal, plastik • S700 x W590 x G700 mm 
sitodruk 140 x 70 mm

9 panelowy parasol dziecięcy o ujmującym kształcie i kolorystyce. Dla bezpieczeństwa 
dziecka żebra zabezpieczono plastikowymi osłonami. Wykonany z poliestru 190T 
z plastikową rączką. Rama i żebra metalowe. Średnica parasola 700 mm.

19,90 pln

R07928.08 R07928.42

R07941.05

R07928.02

R07941.02

R07928.05
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Elegancki parasol Lausanne R07937..

pongee 190T, włókno szklane, ekoskóra • S1200 x W930 x G1200 mm 
sitodruk 250 x 150 mm

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

43,90 pln

R07937.04R07937.02

Składany parasol sztormowy Biel R07942.02

pongee 190T, włókno szklane, metal  
S980 x W590 x G980 mm, złożony S315 x W100 x G55 mm 
sitodruk 200 x 140 mm

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

42,90 pln

Elegancki parasol Basel R17950.02

pongee 190T, włókno węglowe, aluminium • S1100 x W920 x G1100 mm 
sitodruk 150 x 150 mm

12 panelowy dwuosobowy, wiatroodporny parasol automatyczny z antypoślizgową 
rączką. Żebra i rama wykonane z włókna węglowego. Pałąk z aluminium. Pakowany 
w wodoodporne etui. Średnica parasola 1100 mm. Produkt klasy premium.

49,90 pln
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Parasol 16 panelowy Thun R07949.02

pongee 190T, włókno szklane, metal 
S1020 x W900 x G1020 mm • sitodruk 100 x 50 mm

Elegancki dwuosobowy, wiatroodporny, automatyczny parasol 16 panelowy wykonany 
z poliestru pongee 190T z drewnianą rączką. Pałąk, rama i końcówki wykonane z metalu, 
żebra z włókna szklanego. Automatyczne otwieranie i składanie. Średnica 1020 mm.

37,90 pln
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parasole
Pierwsze parasole były używane w Starożytnym Egipcie 
ok 4000 lat p.n.e. W Chinach ok 400r n.e. pojawiły się 
parasole wykonane z natłuszczonego papieru, a w Europie 
zostały spopularyzowane przez Greków. Pierwotnie służyły 
ochronie przed słońcem. Pierwszy parasol automatyczny 
został wynaleziony przez Hansa Haupta w 1910 roku i nosił 
nazwę Knirps. 
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R07945.42R07945.02

Składany parasol sztormowy Vernier R07945..

pongee 190T, metal, włókno szklane, aluminium  
S1230 x W750 x G1230 mm, złożony S380 x W90 x G60 mm 
sitodruk 200 x 150 mm

Automatycznie rozkładany/składany, wiatroodporny parasol dla dwojga. Rama i żebra 
wykonane z aluminium i włókna szklanego, pałąk z metalu. Parasol sztormowy – dzięki 
zastosowaniu żeber o specjalnej konstrukcji, stelaż może być wywinięty przez wiatr na 
drugą stronę. Rączka typu soft grip. Pakowany w wodoodporne etui. Średnica parasola 
1230 mm. Produkt klasy premium.

59,90 pln
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R07943.82

R07943.05

R07943.42

R07943.02

Składany parasol sztormowy Ticino R07943..

pongee 190T, włókno szklane, metal 
S1000 x W560 x G1000 mm, złożony S290 x W60 x G60 mm 
sitodruk 200 x 140 mm

Elegancki, wiatroodporny parasol automatycznie rozkładany z elastycznym zaczepem 
na rękę. Rączka typu soft grip – miła i delikatna w dotyku. Pakowany w wodoodporne 
etui z pongee. Rama i żebra wykonane z włókna szklanego i aluminium. Pałąk z metalu. 
Parasol sztormowy – dzięki zastosowaniu żeber o specjalnej konstrukcji, stelaż może być 
wywinięty przez wiatr na drugą stronę. Średnica parasola 1000 mm. 

36,90 pln
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R74018.08R74018.06R74018.04

Brelok Raincoat R74018..

plastik, folia • pudełko S65 x W65 x G65 mm 
ponczo S115 x W110 cm • tampondruk 25 x 25 mm

Ponczo w pudełku. Pudełko z dużym miejscem na nadruk można z łatwością przytroczyć 
do paska lub plecaka. Wykonane z folii ponczo w rozmiarze 115 x 110 cm.

3,30 pln

Peleryna przeciwdeszczowa Stop Rain R74017.04

poliester, PVC, guma 
peleryna S1100 x W1250 x G1 mm • sitodruk 300 x 300 mm 
etui S280 x W215 x G2 mm • sitodruk 220 x 110 mm

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

44,90 pln
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R74037.08

R74038.08

R74037.03

R74038.04

R74037.04

R74038.03

Peleryna przeciwdeszczowa Rainready R74037..

tworzywo EVA, poliester • peleryna S1230 x W1000 x G2 mm 
etui S190 x W65 x G65 mm • sitodruk na etui 45 x 60 mm

Przeciwdeszczowa peleryna dla dorosłych wykonana z tworzywa EVA.  
Gramatura 130 g/m². Pakowana w pokrowiec wykonany z poliestru ze ściągaczem.

14,90 pln

Peleryna przeciwdeszczowa dla dzieci Rainbeater R74038..

tworzywo EVA, poliester • etui S125 x W170 x G60 mm 
peleryna S1050 x W750 x G2 mm • sitodruk na etui 80 x 100 mm

Przeciwdeszczowa peleryna dla dzieci wykonana z tworzywa EVA. Gramatura 130 g/m². 
Pakowana w etui z poliestru ze ściągaczem. Doskonała na spacer w deszczowe dni.

12,45 pln
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SPECYFIKACJA PARASOLI

model średnica
[mm] pokrycie duo brolly sztormowy wiatro- 

odporny otwieranie zamykanie
elementy 
z włókna 

szklanego
rączka etui kolorystyka str.

R17950.02
Basel 1100 pongee 

190T — auto manualne — plastik typu 
soft grip 148

R07942.02
Biel 980 pongee 

190T — auto auto plastik typu 
soft grip 148

R07920..
Fribourg 1020 poliester 

190T — — — auto manualne — plastik typu 
soft grip — 146

R07937..
Lausanne 1200 pongee 

190T — auto manualne ekoskóra — 148

R07941..
Lugano 850 pongee 

190T — — auto manualne plastik typu 
soft grip — 147

R07927.05
Sapo 700 poliester 

190T — — — manualne manualne — plastik — 147

R07949.02
Thun 1030 pongee 

190T — auto manualne drewno — 149

R07943..
Ticino 1000 pongee 

190T — auto manualne plastik typu 
soft grip 152

R07928..
Uster 930 poliester 

190T — — — manualne manualne — plastik 147

R07945..
Vernier 1230 pongee 

190T auto auto plastik typu 
soft grip 151

R07926..
Winterhur 1030 poliester 

190T — — — auto manualne — EVA — 146
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Plecak korkowy Alfena R08470.13

bawełna 140 g/m2, korek • S380 x W410 x G1 mm  
sitodruk 250 x 170 mm

Bawełniany plecak z korkowym wykończeniem. Bawełna 140 g/m². Zastosowanie korka 
w dolnej części plecaka zwiększa wytrzymałość produktu. Produkt ulega biodegradacji na 
składowisku. Może być poddany procesowi recyklingu. Pojemność 7 litrów.

9,90 pln

Plecak jutowy Eco-Pure R08505.10

juta, bawełna 220 g/m2 • S360 x W420 x G2 mm  
sitodruk 150 x 150 mm

Modny ekologiczny plecak jutowy z bawełnianą kieszenią (220 g/m2) wytworzony 
z dbałością o środowisko naturalne. Uprawy juty pochłaniają duże ilości dwutlenku 
węgla, nie wymagając przy tym nawadniania ani nawożenia. Produkt może być poddany 
procesowi recyklingu. Pojemność 7 litrów.

12,90 pln

W A R T O  W I E D Z I E Ć

juta
Juta uprawiana w Chinach, Pakistanie i innych krajach regionu 
o gorącym i wilgotnym klimacie jest w pełni biodegradowalna 
a wykonany z niej produkt może być poddany procesowi recy-
klingu. Uprawy juty pochłaniają duże ilości dwutlenku węgla, nie 
wymagając przy tym ani nawadniania ani nawożenia.
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Torba bawełniana Eco-Style R08503.13

bawełna 270 g/m2 • S350 x W350 x G205 mm  
sitodruk 250 x 250 mm

Bawełniana torba na zakupy z długimi uchwytami, o gramaturze 270 g/m2. Produkt może 
być poddany procesowi recyklingu.

14,90 pln

Plecak bawełniany Vojens R08519.13

bawełna 120 g/m2 • S390 x W420 x G1 mm  
sitodruk 250 x 250 mm

Plecak bawełniany o gramaturze 120 g/m2. Produkt może być poddany procesowi 
recyklingu. Pojemność 7 litrów.

4,95 pln

Torba bawełniana Eco-Mate R08504.02

bawełna 180 g/m2 • S355 x W410 x G2 mm  
sitodruk 250 x 250 mm

Naturalna wytrzymała bawełniana torba na zakupy z dwoma uchwytami. Gramatura 
bawełny 180 g/m2.

8,95 pln
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Korkowa torba na zakupy Almada R08471.13

korek • S350 x W400 x G1 mm  
sitodruk 200 x 200 mm

Naturalna, solidna korkowa torba na zakupy, wytworzona z dbałością o środowisko 
naturalne. Długie uchwyty. Korek ulega biodegradacji, a także może być poddany 
procesowi recyclingu.

13,90 pln

Torba na zakupy z juty Natural Shopper R08507.13

juta • S400 x W340 x G150 mm  
sitodruk 280 x 200 mm

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

14,90 pln

W A R T O  W I E D Z I E Ć

biodegradowalne
Produkty biodegradowalne to inaczej mówiąc produkty, które 
rozkładają się podczas kompostowania i nie uwalniają szkodli-
wych substancji. 

Takie produkty zazwyczaj są wytworzone z polimerów naturalnie 
występujących w przyrodzie jak na przykład torba ze skrobi kuku-
rydzianej. Taka torba wyglądem nie odbiega od standardowych 
toreb polietylenowych, ale zasadnicza różnica w porównaniu do 
opakowań z tworzyw sztucznych polega na tym, że taka torba 
rozłoży się np. zakopana w ziemi lub w kompostowniku, jak zwy-
kła marchew czy burak, podczas gdy torba polietylenowa będzie 
zalegała około 500 lat na wysypisku.
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Torba bawełniana 140 g/m2 – krótkie uszy R08518.13

bawełna 140 g/m2 • S385 x W425 x G1 mm  
sitodruk 250 x 250 mm

Tradycyjna torba bawełniana na zakupy z krótkimi uszami o gramaturze 140 g/m2.  
Produkt może być poddany procesowi recyklingu.

3,80 pln

Torba bawełniana 140 g/m2 – długie uszy R08517.13

bawełna 140 g/m2 • S385 x W420 x G1 mm  
sitodruk 250 x 250 mm

Tradycyjna bawełniana torba na zakupy z długimi uszami o gramaturze 140 g/m2.  
Produkt może być poddany procesowi recyklingu.

3,95 pln
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Plecak Alameda R91836.08

poliester • S300 x W460 x G140 mm 
sitodruk 160 x 200 mm

Praktyczny i solidny plecak. Posiada komorę główną, przednią przegrodę i kieszeń z przodu 
zamykane na zamek. Dodatkowo wyposażony w 2 kieszonki boczne. Pojemność 16 litrów.

59,90 pln

Plecak Cortez R91837.02

wodoodporny nylon 1680D, poliester • S380 x W490 x G180 mm  
sitodruk 190 x 40 mm

Praktyczny i solidny plecak. Komora główna posiada wewnętrzną kieszeń. Z przodu dwie 
kieszenie zamykane na zamek, większa kieszeń posiada mniejsze kieszonki na długopisy 
i inne drobiazgi. Po bokach plecak wyposażony jest w 2 kieszonki. Dla lepszego komfortu 
zastosowano wygodne, wentylowane, szerokie szelki i system wentylacji pleców. 
Charakteru dodają mu przednie horyzontalne panele. Pojemność 30 litrów.

109,90 pln
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Plecak/teczka City Cyber z ochroną RFID R91842.02

wodoodporny nylon 1680D  
S320 x W460 x G150 mm • sitodruk 120 x 150 mm

Wielofunkcyjny plecak/teczka z wbudowaną ochroną RFID na laptop 17” i tablet 10”. 
Wykonany z wodoodpornego i wytrzymałego nylonu. Posiada wiele kieszeni, przegródek 
i wygodne, szerokie szelki. Ciekawym rozwiązaniem jest wmontowany port USB, dzięki 
któremu można podładować swój smartfon (kabel dołączony w zestawie). Pomysłowa 
konstrukcja plecaka pozwala na przekształcenie go w teczkę. Z boku i u góry plecaka 
umieszczono dwa miękkie uchwyty, dzięki którym można go przenosić w ręku – jak torbę 
(szelki są chowane). Doskonale sprawdzi się także w podróży jako bagaż podręczny. 
Posiada specjalny pasek umożliwiający zamocowanie go na uchwycie walizki. Pojemność 
17 litrów.

119,90 pln
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Plecak Convert R08449..

RPET 210D • S340 x W430 x G1 mm 
sitodruk 250 x 200 mm

Plecak wykonany z RPET 210D, z kieszonką na zamek oraz otworem na słuchawki. Materiał 
wyprodukowany z przetworzonych plastikowych butelek.

8,85 pln

R08449.04

R08449.08New!

New!
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Plecak promocyjny z taśmą odblaskową R08696..

poliester 210D • S335 x W420 x G1 mm 
sitodruk 250 x 200 mm

Solidny plecak promocyjny wykonany z poliestru 210D, obszyty dookoła 360° taśmą 
odblaskową o szerokości 2,5 cm. Dobrze widoczny z oddali, zwiększa bezpieczeństwo. 
Pojemność 7 litrów.

5,70 pln

R08696.08

R08696.02

R08696.04

New!

New!

New!

R08696.03
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Torba sportowa Atmore R08584.02

ripstop, poliester • S690 x W290 x G260 mm 
sitodruk 150 x 80 mm

Pojemna torba sportowa z kieszenią na zamek umieszczoną z przodu i kieszenią boczną 
oraz uchwytem. Regulowany i odpinany pasek na ramię. Pojemność 42 litry.

64,90 pln

Torba Dothan R08586.02

poliester 300D, PVC • S470 x W250 x G230 mm  
sitodruk 130 x 40 mm

Elegancka torba z obszerną komorą główną, przednią kieszenią i boczną kieszonką. 
Uchwyty zamka wykonane z brązowej ekoskóry. Wygodna wyściełana rączka i odpinany 
pasek na ramię. Pojemność 22 litry.

79,90 pln
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Torba Stayfit R08587..

poliester 600D • S450 x W250 x G190 mm 
sitodruk 200 x 50 mm

Wykonana z poliestru 600 D torba przeznaczona na zajęcia na siłowni, fitness i basen. 
Wyposażona w przednią kieszeń oraz regulowany, odpinany pasek na ramię.  
Pojemność 21 litrów.

19,90 pln

Torba sportowa Greytone R08593.21

poliester 300D, tkanina melanżowa 
S430 x W240 x G200 mm • sitodruk 200 x 80 mm

Torba sportowa/podróżna z 1 komorą główną i kieszenią z przodu zapinaną na rzep. 
Pojemność 18 litrów.

22,90 pln

R08587.04 R08587.08
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Foremki do ciastek Sweeters R17154.00

stal nierdzewna 18/0, PP • S125 x W125 x G23 mm 
tampondruk 60 x 20 mm lub UV 70 x 70 mm

Zestaw 5 foremek do ciastek o różnych kształtach w okrągłym, przezroczystym pudełku.
Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV).

8,90 pln

Maskotka Happy Reindeer R73946.10

poliester, bawełna • S150 x W240 x G150 mm  
sitodruk 40 x 25 mm

Maskotka Renifer z zawiązywaną na szyi chustką.

15,90 pln

Maskotka Reindy R74026.10

poliester • S130 x W190 x G95 mm 
sitodruk 50 x 25 mm

Urocza maskotka w kształcie renifera w białej koszulce.

12,90 pln

Maskotka Grizzly R74041.10

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

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

13,90 pln
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Piórnik do kolorowania Xmas Theme R73754.06

non woven 80 g/m2, wosk • S235 x W125 x G2 mm
sitodruk 170 x 60 mm

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

2,95 pln

Dziecięca czapka świąteczna R89064

fizelina • S270 x W330 x G5 mm
sitodruk 100 x 50 mm lub 140 x 80 mm

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

1,95 pln

Piłka antystresowa Mikołaj R89095

poliuretan • S60 x W60 x G70 mm
tampondruk 20 x 20 mm lub laser 20 x 20 mm

Antystresowa piłeczka w kształcie Mikołaja. Artykuł sezonowy (nie podlega zwrotowi).

6,95 pln

Brelok odblaskowy Reindeer R73839

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

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

12,90 pln
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Kubek izotermiczny Winnipeg 350 ml  
z motywem świątecznym X08394.82

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

Szczelny kubek izotermiczny o pojemności 350 ml. Dwie ścianki ze stali nierdzewnej, 
wewnątrz stal 18/8 o podwyższonej jakości. Próżnia między ściankami zapewnia bardzo 
dobre właściwości termoizolacyjne. Utrzymuje temperaturę powyżej 40°C przez 
12 godzin. Pokrywkę kubka można rozkręcić, co pozwala na staranne jego umycie. Posiada 
szczelne zamknięcie – leak proof zapobiegające wyciekaniu płynów i funkcjonalny przycisk 
open/close. Podstawa kubka z wodoodpornej gumy termoplastycznej TPR. Artykuł 
sezonowy (nie podlega zwrotowi).

39,90 pln

Kubek izotermiczny Winnipeg 350 ml  
z motywem świątecznym X18394.06

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

Szczelny kubek izotermiczny o pojemności 350 ml. Dwie ścianki ze stali nierdzewnej, 
wewnątrz stal 18/8 o podwyższonej jakości. Próżnia między ściankami zapewnia bardzo 
dobre właściwości termoizolacyjne. Utrzymuje temperaturę powyżej 40°C przez 
12 godzin. Pokrywkę kubka można rozkręcić, co pozwala na staranne jego umycie. Posiada 
szczelne zamknięcie – leak proof zapobiegające wyciekaniu płynów i funkcjonalny przycisk 
open/close. Podstawa kubka z wodoodpornej gumy termoplastycznej TPR. Artykuł 
sezonowy (nie podlega zwrotowi).

41,90 pln

Kubek izotermiczny Astana 350 ml  
z motywem świątecznym X18325.08

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

Kubek izotermiczny o pojemności 350 ml. Wewnątrz kubka stal nierdzewna 
18/8 o podwyższonej jakości, na zewnątrz plastik. Utrzymuje temperaturę powyżej 
40°C przez 2,5 godziny. Posiada zamknięcie typu flip up sip. Podstawa kubka z pianki 
termoizolacyjnej. Artykuł sezonowy (nie podlega zwrotowi). Dostępna opcja zdobienia 
w rozmiarze XL.

20,90 pln

Kubek izotermiczny Astana 350 ml  
z motywem świątecznym X28325.08

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

Kubek izotermiczny o pojemności 350 ml. Wewnątrz kubka stal nierdzewna 
18/8 o podwyższonej jakości, na zewnątrz plastik. Utrzymuje temperaturę powyżej 
40°C przez 2,5 godziny. Posiada zamknięcie typu flip up sip. Podstawa kubka z pianki 
termoizolacyjnej. Artykuł sezonowy (nie podlega zwrotowi). Dostępna opcja zdobienia 
w rozmiarze XL.

21,90 pln
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Kubek izotermiczny Barrel 400 ml  
z motywem świątecznym X18368.08

stal nierdzewna 18/8, plastik • S133 x W118 x G90 mm
tampondruk 35 x 35 mm lub XL 30 x 70 mm

Kubek izotermiczny o pojemności 400 ml w kształcie beczułki. Wewnątrz kubka 
zastosowano stal nierdzewną 18/8 o podwyższonej jakości, na zewnątrz plastik. 
Utrzymuje temperaturę powyżej 40°C przez 2,5 godziny. Posiada zamknięcie typu 
shift-close. Artykuł sezonowy (nie podlega zwrotowi). Dostępna opcja zdobienia 
w rozmiarze XL.

16,40 pln

Kubek izotermiczny Barrel 400 ml  
z motywem świątecznym X28368.41

stal nierdzewna 18/8, plastik • S133 x W118 x G90 mm
tampondruk 35 x 35 mm lub XL 30 x 70 mm

Kubek izotermiczny o pojemności 400 ml w kształcie beczułki. Wewnątrz kubka 
zastosowano stal nierdzewną 18/8 o podwyższonej jakości, na zewnątrz plastik. 
Utrzymuje temperaturę powyżej 40°C przez 2,5 godziny. Posiada zamknięcie typu 
shift-close. Artykuł sezonowy (nie podlega zwrotowi).
 

18,90 pln

New!
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Ozdoba choinkowa Xmas Bubble with Tree X91012.13
sklejka brzozowa 2 mm • S80 x W85 x G2 mm  
laser 15 x 30 mm lub tampondruk 15 x 30 mm

Drewniana ozdoba choinkowa w kształcie bombki, w rozmiarze M, wyposażona w sznureczek. Produkt ekologiczny. Artykuł sezonowy 
(nie podlega zwrotowi).

1,15 pln

Ozdoba choinkowa Xmas Tree 
X91015.13

sklejka brzozowa 2 mm • S75 x W105 x G2 mm  
laser 20 x 45 mm lub tampondruk 20 x 45 mm

Drewniana ozdoba choinkowa w kształcie choinki, w rozmiarze M, 
wyposażona w sznureczek. Produkt ekologiczny. Artykuł 
sezonowy (nie podlega zwrotowi).

1,15 pln

Ozdoba choinkowa Reindeer 
X91018.13

sklejka brzozowa 2 mm • S95 x W150 x G2 mm  
laser 40 x 15 mm

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

1,65 pln

Ozdoba choinkowa Gitf 
X91013.13

sklejka brzozowa 2 mm • S56 x W80 x G2 mm  
laser 30 x 30 mm

Drewniana ozdoba choinkowa w kształcie prezentu, w rozmiarze M, 
wyposażona w sznureczek. Produkt ekologiczny. Artykuł sezonowy 
(nie podlega zwrotowi).

1,15 pln

Ozdoba choinkowa Xmas Snowflake 
X91016.13

sklejka brzozowa 2 mm • S130 x W140 x G2 mm 
laser 30 x 30 mm lub tampondruk 35 x 35 mm

Drewniana ozdoba choinkowa w kształcie śnieżki, w rozmiarze XL, 
wyposażona w sznureczek. Produkt ekologiczny. Artykuł 
sezonowy (nie podlega zwrotowi).

1,85 pln

Ozdoba choinkowa Angel 
X91019.13

sklejka brzozowa 2 mm • S120 x W120 x G2 mm  
laser 20 x 30 mm lub tampondruk 20 x 30 mm

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

1,99 pln

Ozdoba choinkowa Xmas Bubble 
X91014.13

sklejka brzozowa 2 mm • S85 x W100 x G2 mm  
laser 30 x 30 mm lub tampondruk 30 x 30 mm

Drewniana ozdoba choinkowa w kształcie bombki, w rozmiarze M, 
wyposażona w sznureczek. Produkt ekologiczny. Artykuł 
sezonowy (nie podlega zwrotowi).

1,15 pln

Ozdoba choinkowa Xmas Bell 
X91017.13

sklejka brzozowa 2 mm • S95 x W125 x G2 mm  
laser 30 x 30 mm lub tampondruk 30 x 30 mm

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

1,65 pln
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Zestaw drewnianych wycinanek na choinkę X91022.13

sklejka brzozowa 3 mm • ozdoba S70 x W80 x G3 mm  
worek S110 x W160 x G1 mm • sitodruk 60 x 80 mm

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

9,90 pln

Drewniana wycinanka Xmas Town X91021.13

sklejka brzozowa 4 mm • S234 x W165 x G32 mm 
laser 65 x 15 mm lub 140 x 15 mm lub tampondruk 60 x 15 lub XL 100 x 15 mm

Ozdoba świąteczna. Drewniana wycinanka, przedstawiająca zimowe miasteczko. Produkt 
ekologiczny. Dostępna opcja zdobienia w rozmiarze XL.

4,95 pln

Drewniana wycinanka choinka Christmas Tree X91024.13

sklejka brzozowa 4 mm • S166 x W160 x G32 mm 
laser 50 x 20 mm lub 100 x 20 mm lub tampondruk 60 x 20 mm lub XL 100 x 20 mm

Ozdoba świąteczna. Drewniana wycinanka w kształcie choinki. Produkt ekologiczny. 
Dostępna opcja zdobienia w rozmiarze XL.

3,95 pln

Świąteczna pozytywka Xmas Magic X91028.13

sklejka, metal • S85 x W52 x G42 mm 
laser 40 x 30 mm lub tampondruk 40 x 30 mm 

Klasyczna, drewniana pozytywka. Posiada mechanizm, który nie potrzebuje baterii. 
Obracając korbką usłyszysz świąteczną melodię „We wish you a Merry Christmas”. Uroczy 
prezent na Święta Bożego Narodzenia. Artykuł sezonowy (nie podlega zwrotowi).

19,90 pln

New!
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Lampion Christmas Lantern X91025.06

sklejka z topoli 3 mm • S105 x W145 x G85 mm 
laser 30 x 30 mm lub 60 x 50 mm

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

16,90 pln

Szklany lampion Dome X91027.00

szkło, sklejka z topoli 3 mm • S70 x W106 x G70 mm
tampondruk 30 x 30 mm lub laser 30 x 30 mm

Szklany lampion z drewnianą zimową scenerią. Lampka oświetlająca zasilana bateriami 
LR1130 dołączonymi do produktu (3 szt.).

24,90 pln

Mały lampion Christmas Lantern X91026.06

sklejka z topoli 3 mm • S63 x W80 x G58 mm 
laser 35 x 25 mm

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

11,90 pln



Św
ię

ta
 / 

st
r. 1

77

Świąteczny zestaw świec zapachowych X37476.06

parafina, karton • S150 x W85 x G55 mm 
tampondruk 40 x 40 mm lub XL 85 x 50 mm

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

24,85 pln

Świeca zapachowa Christmas X17472.21

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

Świeca zapachowa w szklanym pojemniku z drewnianym wieczkiem, zapakowana 
w tekturową tubę, ozdobiona świątecznym nadrukiem. Zapach herbaciano-piżmowy. 
Uroczy prezent pod choinkę. Artykuł sezonowy (nie podlega zwrotowi).

39,90 pln

New! New!
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Plecak non-woven dla dzieci Christmas X08629.06

non woven 80 g/m2, wosk • S210 x W295 x G1 mm 
sitodruk 150 x 200 mm

Plecak z materiału non-woven w białym kolorze do samodzielnego kolorowania 
z motywem świątecznym. Wyposażony w 4 kredki woskowe w kolorach: czerwony, 
niebieski, żółty i zielony. Artykuł sezonowy (nie podlega zwrotowi).

5,70 pln

Plecak Happy&Bright X08694.08

non woven 80 g/m2 • S335 x W420 x G1 mm 
sitodruk 250 x 290 mm

Lekki, modny plecak non-woven z motywem świątecznym o gramaturze 80 g/m2. 
Pojemność 7 l. Artykuł sezonowy (nie podlega zwrotowi).

4,65 pln

lampki choinkowe
Pomysłodawcą lampek choinkowych był kolega Thomasa 
Edisona, Edward Johnson. To on jako pierwszy w 1879 
roku powiesił sznur lampek złożony z 80 żarówek wielkości 
orzecha laskowego. Do popularyzacji lampek choinkowych 
przyczynił się prezydent USA Grover Cleveland który w 1895 
zawiesił je na swojej choince w Białym Domu. 

New!

New!
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Długopis Snowy X17156..

plastik • S140 x W10 x G10 mm
tampondruk 40 x 6 mm

Długopis z motywem śnieżynek. Uroczy prezent na Święta Bożego Narodzenia. Niebieski 
wkład.

1,25 pln

X17156.04

X17156.06

X17156.08

New!
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Torba na wino R22557.08

ekoskóra, welur • S111 x W430 x G111 mm 
XL 85 x 50 mm

Elegancka torba na wino ze skóry ekologicznej z usztywnioną welurową wyściółką. 
Dostępna opcja zdobienia w rozmiarze XL.

14,90 pln

Torba na wino z motywem świątecznym X22557.08

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

Elegancka torba na wino ze skóry ekologicznej z usztywnioną welurową wyściółką 
z motywem świątecznym. Artykuł sezonowy (nie podlega zwrotowi). Dostępna opcja 
zdobienia w rozmiarze XL.

16,90 pln
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Torba na prezenty Ship R26003

papier 210 g/m2 • S310 x W260 x G120 mm 
XL 85 x 50 mm

Torba na prezenty dla dzieci z motywem marynistycznym w 3D. Dołączony bilecik. Uchwyt 
wykonany z taśmy satynowej. Dostępna opcja zdobienia w rozmiarze XL.

2,90 pln

Torba na prezenty Lion R26000

papier 210 g/m2 • S260 x W320 x G120 mm 
tampondruk 50 x 40 mm lub XL 100 x 30 mm

Torba na prezenty dla dzieci z motywem lwa w 3D. Dołączony bilecik. Uchwyt wykonany 
z taśmy satynowej. Dostępna opcja zdobienia w rozmiarze XL.

2,90 pln
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Worek na prezenty XL R22927.21

sztuczny len • S300 x W400 x G5 mm 
sitodruk 220 x 200 mm

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

9,95 pln

Worek na prezenty L R22922

tiul • S250 x W345 x G1 mm 
tampondruk 50 x 5 mm

Worek na prezenty z satynową tasiemką.

3,35 pln

Worek na prezenty XS R22920..

tiul • S140 x W180 x G1 mm 
tampondruk 35 x 6 mm

Worek na prezenty z satynową tasiemką.

1,65 pln

R22920.08R22920.79Świąteczny worek na prezenty R89068

fizelina • S300 x W400 x G3 mm 
sitodruk 150 x 150 mm

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

6,95 pln






