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OBSŁUGA & JAKOŚĆ!

        DRUK TRANSFEROWY
Logo drukowane jest na papierze termicznym, a następnie przenoszone na artykuł za 
pomocą gorącej prasy. Niewątpliwą zaletą tej metody jest duża precyzja odwzorowania 
i trwałość kolorów. Doskonała metoda do znakowania tekstyliów i parasoli. 

u

Nasze produkty
podlegają kontroli
bezpieczeństwa
instytutu DEKRA.

Jakość to nasz 
priorytet. Posiadamy 
certyfikat jakości
PN-EN ISO 9001:2009.

Drodzy Partnerzy,
w ofercie Promotion Tops znajdziecie 
plecaki na każdą okazję i w każdej kategorii 
cenowej. Gorąco zachęcam do wykorzystania 
tego medium reklamowego w Państwa 
kampanii i zapraszam do wyboru spośród 
szerokiej gamy modeli dostępnych w wielu 
kształtach, rozmiarach i kolorach.
W ścisłej współpracy z naszymi dostawcami 
dbamy o wygląd, jakość i atrakcyjne ceny 
naszych produktów. Jako krawcowa 
i menedżer produktu z długoletnim 
doświadczeniem, zwracam szczególną 
uwagę na właściwy dobór materiałów 
i wykończenie.
Nasze plecaki towarzyszą klientom nie 
tylko podczas jednodniowych wycieczek, 
ale są także doskonałym nośnikiem 
reklamy. Z przyjemnością doradzimy 
Państwu w jaki sposób najkorzystniej 
oznakować produkt, aby osiągnąć 
zamierzony efekt wizerunkowy. 
 
Christine Scholz
Menedżer produktu
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DOWNTOWN

Plecak-worek na sznurek DOWNTOWN z 2 sznurkami 
do przenoszenia, wykonany z materiału non-woven - 
doskonały w podróży jako worek np. na obuwie.

Opakowanie: 100/200 szt.
Materiał: Polipropylen
Rozmiar: ok. 30 x 42 cm

Znakowanie: 
Transfer:  u 220 x 250 mm T2 (10)

56-0819589
różowy

56-0819586
czarny

56-0819587
niebieski

56-0819588
czerwony

56-0819590
jasnozielony

56-0819591
jasno-
niebieski

56-0819592
żółty

56-0819593
biały

PLN 2,91 / szt.
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SUBURB & SAILOR

Plecak SUBURB z 2 sznurkowymi szelkami, może 
być noszony na ramieniu lub jako plecak.

Worek marynarski SAILOR, można nosić 
na ramieniu lub na plecach.

Opakowanie: 100/200 szt.
Materiał: Bawełna
Rozmiar: ok. 37 x 41 cm

Opakowanie: 200 szt.
Materiał: Bawełna
Rozmiar: ok. 45 x Ø25 cm

Znakowanie: 
Sitodruk:  s 300 x 350 mm S9+H2 (6)

Znakowanie: 
Sitodruk:  s 250 x 250 mm S9+H2 (6)

56-0819597
biały

56-0819598
czarny

56-0819596
beżowy

56-0808020
beżowy

20
18 NOWOŚĆ

56-0819596      PLN 5,47 / szt.
56-0819597+98   PLN 6,99 / szt.

PLN 12,46 / szt.



5

TOWN & CHAP

Plecak-worek na sznurek TOWN z 2 sznurkowymi 
szelkami - świetnie sprawdzi się jako worek na 
zajęcia sportowe.

Opakowanie: 100/200 szt.
Materiał: 210D Polyester
Rozmiar: ok. 30 x 42 cm

Znakowanie: 
Transfer:  u 200 x 200 mm T2 (10)

56-0819536
czarny

56-0819537
niebieski

56-0819538
czerwony

56-0819539
różowy

56-0819541
jasnoniebieski

56-0819542
żółty

56-0819543
biały

56-0819540
jasnozielony

Plecak CHAP z kieszenią przednią i komorą główna 
na zamek, regulowane i wzmacniane paski na rami-
ona, uchwyt do noszenia.

Opakowanie: 50 szt.
Materiał: 600D Polyester
Rozmiar: ok. 30 x 10,5 x 39,5 cm

Znakowanie: 
Transfer:  u 160 x 90 mm T2+H2 (10)

56-0819556
czarny

56-0819560
jasnozielony

56-0819557
niebieski

56-0819561
różowy

56-0819559
zielony

56-0819562
jasno-
niebieski

56-0819563
szary

56-0819564
poma-
rańczowy

56-0819565
żółty

56-0819566
biały

56-0819558
czerwony

PLN 4,77 / szt. PLN 14,91 / szt.
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TEC & TOP

Plecak TOP z frontową oraz główną kieszenią 
zapinanymi na zamek, regulacją długości szelek oraz 
wyściełanym tyłem dla wygodnego noszenia.

Opakowanie: 20 szt.
Materiał: 600D Polyester
Rozmiar: ok. 40 x 28 x 14 cm

Znakowanie: 
Transfer:  u 100 x 60 mm T2+H2 (10)

56-0819508
czarny

56-0819509
niebieski

56-0819510
czerwony

56-0819594
jasnozielony

56-0819515
żółty

Plecak TEC, kieszeń przednia z otworem na słuchawki, 
komora główna na suwak, pasek do przenoszenia, 2 
siatkowe kieszenie po bokach, usztywniane ramiączka.

Opakowanie: 50 szt.
Materiał: 600D Polyester
Rozmiar: ok. 28,5 x 17 x 40 cm 

Znakowanie: 
Transfer:  u 80 x 80 mm T1+H2 (10) 

56-0819575
niebieski

56-0819576
czerwony

56-0819578
jasnozielony

56-0819579
pomarańczowy

56-0819574
czarny

56-0819577
niebieski

PLN 17,00 / szt. PLN 22,01 / szt.
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RIMINI  & POP

Plecak marynarski RIMINI z pojemną komorą główną 
na sznurek i regulowanym paskiem na ramię.

Plecak POP, przednia kieszeń zapinana pionowo na 
suwak, główna komora na suwak, jedna kieszeń z siatki 
z boku, uchwyt, wyściełane szelki i tył.

Opakowanie: 20 szt.
Materiał: 600D Polyester
Rozmiar: ok. Ø30 x 50 cm

Opakowanie: 40 szt.
Materiał: 600D Polyester
Rozmiar: ok.28,5 x 15 x 39,5 cm 

Znakowanie: 
Transfer:  u 200 x 200 mm T2+H2 (10)

Znakowanie: 
Transfer:  u 80 x 80 mm T1+H2 (10)

56-0819550
czarny

56-0819551
niebieski

56-0819552
jasnoniebieski

56-0819554
różowy

56-0819580
szary/
czarny

56-0819581
szary/
niebieski

56-0819582
szary/
czerwony

56-0819583
szary/
jasnozielony

56-0819585
szary/
biały

56-0819553
jasnozielony

56-0819584
szary/
pomarańczowy

PLN 17,70 / szt. PLN 22,71 / szt.
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CURVE & DANNY

Plecak CURVE z zapinanymi na zamek kieszeniami główną 
i przednią, uchwytem do noszenia oraz wzmocnionymi 
paskami na ramiona i wykładanymi plecami.

Opakowanie: 20 szt.
Materiał: 600D Polyester
Rozmiar: ok. 46 x 34 x 19 cm

Znakowanie: 
Transfer:  u 130 x 120 mm T2+H3 (10)

56-0819529
niebieski/
czarny

56-0819531
jasnozielony/
czarny

56-0819530
czerwony/czarny

20
18 NOWOŚĆ

56-0819620
czarny/
szary

56-0819622
czerwony/
szary

56-0819623
niebieski/
szary

56-0819624
jasnozielony/
szary

56-0819625
pomarańczowy/
szary

56-0819621
niebieski/
szary

Plecak DANNY przednia kieszonka z pionowym 
zamkiem błyskawicznym, główna komora na zamek, 
wyściełane paski na ramię - lekki lifestylowy plecak 
na wiele okazji.

Opakowanie: 50 szt.
Materiał: 600D Polyester
Rozmiar: ok. 24 x 13,5 x 40,5 cm 

Znakowanie: 
Transfer:  u 80 x 180 mm T2+H2 (10)

PLN 29,70 / szt. PLN 19,56 / szt.
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NARVIK & VIVA

Plecak VIVA z wieloma kieszonkami na zamki 
błyskawiczne, otworem na kabel do słuchawek, uchwytem 
do noszenia, zamknięciami na zatrzaski po bokach, 
wykładanymi szelkami i plecami do wygodnego noszenia.

Opakowanie: 20 szt.
Materiał: 600D Polyester
Rozmiar: ok. 42  x 31 x 17 cm

Znakowanie: 
Transfer:  u 80 x 150 mm T2+H2 (10)

56-0219525
szary/czarny

WYBIERZ RÓWNIEŻ:

· Torba VIVA

Plecak NARVIK, z przodu kieszeń na suwak, 
pojemna komora główna, 1 kieszeń z siatki, uchwyt, 
wyściełane szelki i tył.

Opakowanie: 20 szt.
Materiał: 600D Polyester
Rozmiar: ok. 35 x 18 x 45 cm 

Znakowanie: 
Transfer:  u 170 x 100 mm T2+H2 (10)

56-0819567
czarny/szary/biały

WYBIERZ RÓWNIEŻ:

· Kosmetyczka NARVIK

· Torba na ramię NARVIK

· Torba na laptopa NARVIK

· Torba sportowa NARVIK

PLN 34,82 / szt. PLN 41,23 / szt.



10

STREAM & RELAX

Wielofunkcyjny plecak RELAX zawiera organizer, 
kieszonkę na telefon komórkowy, otwór na kabel 
do słuchawek.

Opakowanie: 20 szt.
Materiał: 600D Polyester
Rozmiar: ok. 30 x 16 x 45 cm

Znakowanie: 
Transfer:  u 80 x 50 mm T1+H2 (10)

56-0805102
czarny/szary

WYBIERZ RÓWNIEŻ:

· Torba na dokumenty RELAX

· Torba sportowa RELAX

Plecak STREAM z główną kieszenią oraz kieszenią z organizerem 
zapinanymi na zamek, dwiema bocznymi kieszeniami z siatki, 
bocznymi paskami do ściągania, uchwytem, wzmocnionymi 
paskami na ramiona i wykładanymi plecami.

Opakowanie: 20 szt.
Materiał: 600D Polyester
Rozmiar: ok. 42 x 29 x 13 cm 

Znakowanie: 
Transfer:  u 80 x 40 mm T1+H2 (10)

56-0819534
czarny

56-0819535
szary

PLN 41,69 / szt. PLN 42,04 / szt.
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AFRICA & FUN

Plecak AFRICA z zamkiem błyskawicznym na 
przedniej kieszeni, siatkowanymi kieszeniami 
na bokach, uchwytem do noszenia i miękkimi 
paskami na ramiona.

Opakowanie: 30 szt.
Materiał: 600D Polyester
Rozmiar: ok. 33 x 17 x 45,5 cm

Znakowanie: 
Transfer:  u 90 x 90 mm T2+H2 (10)

Plecak FUN, przednia kieszeń zamykana pionowo na 
zamek błyskawiczny, 1 zamykana na zamek obszerna komora 
główna z 1 kieszenią wewnątrz, dno plecaka i uchwyty 
suwaków o wyglądzie zamszu, uchwyt do noszenia, 
wzmocnione paski na ramiona i wykładane plecy.

Opakowanie: 25 szt.
Materiał: 600D Polyester
Rozmiar: ok.29,5 x 14,5 x 45 cm 

Znakowanie: 
Transfer:  u 120 x 170 mm T2+H2 (10)

56-0819600
szary

56-0819602
czerwony

56-0819603
jasno-
niebieski

56-0805261
czarny/szary 56-0819601

niebieski

56-0805271
brązowy

WYBIERZ 
RÓWNIEŻ:
· Torba sportowa FUN

PLN 44,37 / szt. PLN 46,82 / szt.
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NEW CLASSIC & MARINA

Plecak NEW CLASSIC, główna i przednia kieszeń na zamek 
błyskawiczny, z organizerem, zawiera przegrodę na odtwarzacz 
MP3, otwór na kabel do słuchawek, siatkowe kieszenie po 
bokach, mocną rączkę i specjalnie wykładane szelki i plecy.

Opakowanie: 20 szt.
Materiał: 600D Polyester
Rozmiar: ok. 42 x 31 x 24 cm

Znakowanie: 
Transfer:  u 100 x 90 mm T2+H2 (10)

Plecak MARINA, z komorą główną, kieszenią przednią oraz 
kieszonkami dodatkowymi zapinanymi na zamek, dwiema 
bocznymi kieszeniami z siatki, bocznymi paskami zaciskowymi, 
wzmocnionym uchwytem, wyściełane szelki oraz tył plecaka.

Opakowanie: 20 szt.
Materiał: 600D Polyester
Rozmiar: ok. 44 x 32 x 18 cm 

Znakowanie: 
Transfer:  u 100 x 100 mm T2+H3 (10)

56-0219517
czerwony/czarny

56-0219546
niebieski/czerwony/biały

56-0219516
niebieski/czarny

WYBIERZ RÓWNIEŻ:

· Kosmetyczka MARINA

· Matchsack MARINA

· Torba plażowa MARINA

· Okład chłodzący MARINA

· Torba sportowa MARINA

PLN 46,82 / szt. PLN 48,33 / szt.
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VINTAGE & HIGH-CLASS

Plecak VINTAGE, kieszeń z przodu, 
pojemna komora główna, uchwyt, 
usztywniane ramiączka i tył.

Opakowanie: 20 szt.
Materiał: Polyester
Rozmiar: ok. 30 x 14 x 41 cm

Znakowanie: 
Transfer:  u 170 x 120 mm T2+H2 (10)

Plecak HIGH-CLASS, z przodu kieszeń zewnętrzna na suwak 
z karabińczykiem, komora główna na suwak z wewnętrzną komorą 
i małą kieszonką wewnętrzną na suwak, otwór na słuchawki, 
2 kieszenie z siatki i pasy ściskające po bokach, wzmocniony 
uchwyt do przenoszenia, szelki i plecy z wygodną wyściółką.

Opakowanie: 15 szt.
Materiał: 1680D Polyester
Rozmiar: ok. 48 x 32 x 18 cm 

Znakowanie: 
Transfer:  u 100 x 100 mm T2+H3 (10)

56-0819568
czarny/
antracytowy

56-0819569
niebieski/
antracytowy

56-0819595
szary/beżowy

56-0819604
bordowy/szary

WYBIERZ RÓWNIEŻ:

· Torba na ramię VINTAGE

· Torba sportowa VINTAGE

PLN 62,77 / szt. PLN 64,98 / szt.
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DONEGAL

Plecak DONEGAL S główna komora ze sznurkami do 
zaciągania, dwoma zatrzaskami i wyściełaną przegrodą na 
laptopa w środku, dwie boczne kieszenie na zamek, uchwyt 
do przenoszenia, wyściełane szelki i tylna ścianka.

Opakowanie: 20 szt.
Materiał: 600D Polyester
Rozmiar: ok. 28 x 12 x 41 cm

Znakowanie: 
Transfer:  u 200 x 90 mm T2+H2 (10)

Plecak DONEGAL pionowa główna kieszeń na zamek 
błyskawiczny, jedna przestronna komora główna i jedna 
wyściełana przegroda na laptopa, uchwyt do przenosze-
nia, wyściełane szalki na ramię i tylna ścianka.

Opakowanie: 20 szt.
Materiał: 600D Polyester
Rozmiar: ok. 29 x 19 x 42,5 cm 

Znakowanie: 
Transfer:  u 130 x 130 mm T2+H2 (10)

56-0819616
szary/czarny

20
18 NOWOŚĆ 20

18 NOWOŚĆ
56-0819617
szary/czarny

WYBIERZ RÓWNIEŻ:

· Torba na ramię DONEGAL

· Torba sportowa DONEGAL

PLN 54,62 / szt. PLN 62,54 / szt.
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TALLINN & HYPE

56-0819611
szary/pomarańczowy

Plecak TALLINN, 1 przednia kieszeń na zamek z organizerem wewnątrz, 
mała pionowa kieszonka z przodu z kolorowym zamkiem, 1 komora główna 
na zamek z wyściełanym przedziałem na laptop lub tablet wewnątrz 
i dodatkową wsuwaną kieszonką, po bokach 2 siatkowe kieszenie, uchwyt 
do przenoszenia, wyściełane szelki i wzmocnienie pleców.

Opakowanie: 20 szt.
Materiał: Polyester
Rozmiar: ok. 31 x 16,5 x 46 cm

Znakowanie: 
Transfer:  u 80 x 80 mm T1+H2 (10)

Plecak HYPE z dwiema przednimi kieszeniami zapinanymi na 
suwak, w tym jedna z mniejszymi kieszonkami w środku, dwie 
główne komory na suwak-jedna usztywniana na laptopa, a druga 
na odtwarzacz CD lub inny sprzęt, z otworem na kabel słuchawek, 
jedna kieszeń na klucze, dwie kieszenie z siatki po bokach, 
z mocną rączką, wyściełanymi ramiączkami i wzmocnionym tyłem.

Opakowanie: 15 szt.
Materiał: 600D Polyester
Rozmiar: ok. 46,5 x 31 x 16,5 cm 

Znakowanie: 
Transfer:  u 80 x 60 mm T1+H2 (10)

56-0819610
czarny/
szary

56-0819612
szary/
lemon

56-0819549
czarny

56-0819570
niebieski/
czarny

56-0819548
szary/czarny

PLN 73,48 / szt. PLN 93,17 / szt.
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CROSS & S ILVER RAY

Plecak CROSS odporny na warunki atmosferyczne, 
główna kieszeń na zamek błyskawiczny, przednia 
kieszeń na zamek, 2 boczne kieszenie na zamki, kieszeń 
z przeciwdeszczowym pokrowcem na zamek, mocny 
uchwyt, wykładane paski na ramiona, pas biodrowy, 
wzmocnione i wykładane plecy.

Torba na laptopa SILVER RAY z kieszenią z organizerem 
z przodu, komorą główną na suwak z wyściełaną przegrodą 
na laptopa, mocny uchwyt z zapięciem na rzep, regulowanym 
i odpinanym paskiem na ramię.

Opakowanie: 10 szt.
Materiał: 600D Polyester
Rozmiar: ok. 53 x 35 x 18 cm

Opakowanie: 15 szt.
Materiał: 1680D Polyester
Rozmiar: ok. 32 x 18,5 x 46,5 cm

Znakowanie: 
Transfer:  u 80 x 25 mm T1+H2 (10)

Znakowanie: 
Transfer:  u 70 x 80 mm T1+H2 (10)

56-0819571
czarny

56-0219539
czarny

56-0219540
niebieski

WYBIERZ RÓWNIEŻ:

· Torba reporterska
  SILVER RAY

PLN 101,78 / szt. PLN 105,28 / szt.
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LED RUN & DELUXE

Plecak sportowy LED RUN z odblaskowymi paskami, 1 komora główna na 
zamek z 2 paskami LED po bokach zamka – dla większego bezpieczeństwa po 
zmroku – gumowany przełącznik on/off światełek LED wielokrotnego ładowania 
(3 tryby świecenia) z wtyczką USB, z przodu mała kieszonka na zamek z kablem 
ładującym USB, 2 siatkowe kieszonki, uchwyt do przenoszenia, wyściełane szel-
ki i wzmocnione plecy, elastyczny pasek na mostku – idealny podczas biegania.

Opakowanie: 25 szt.
Materiał: 1680D Polyester
Rozmiar: ok. 37 x 42 x 7 cm

Znakowanie: 
Transfer:  u 80 x 30 mm T1+H2 (10)

Plecak DELUXE, wyściełana kieszonka z otworem na kabel od słuchawek 
– odpowiednia na discmana lub inne urządzenie, przednia kieszeń 
zapinana na suwak, z organizerem, uchwytem na klucze i kieszonką na 
suwak w środku, pojemna komora główna, przegródka na laptopa na 
suwak z dodatkowym zapięciem na rzep i wyjmowanym usztywnieniem 
dla większego bezpieczeństwa, mocny uchwyt, szelki i tył wyściełane.

Opakowanie: 10 szt.
Materiał: 1680D /600D Polyester
Rozmiar: ok. 30 x 22,5 x 44 cm 

Znakowanie: 
Transfer:  u 40 x 70 mm T1+H4 (10)

56-0819613
niebieski/
czarny

56-0819614
czerwony/
czarny

56-0819573
czarny

56-0819615
szary/czarny

PLN 116,34 / szt. PLN 145,46 / szt.
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CHECKER & TRAILER

Plecak na kółkach CHECKER z komorą główną na zamek wraz z 
taśmami mocującymi, z kieszenią z organizerem oraz małą dodatkową 
kieszonką na zamek z przodu, tylną komorą na zamek z wyściełanymi 
kieszonkami, dwoma bocznymi paskami, dwoma uchwytami do 
noszenia, systemem łatwego prowadzenia kół, ergonomicznymi 
szelkami, z kieszeniami na koła zapinanymi na rzep.

Plecak na kółkach TRAILER, mała przednia kieszonka na zamek, duża 
przednia kieszeń z organizerem na zamek, komora główna z wyściełaną 
kieszenią na laptopa na zamek, 2 kieszonki boczne z siatki, wyściełane 
plecy i ramiączka, kieszonka na zamek do chowania ramiączek, 
z teleskopowym uchwytem, uchwytem do przenoszenia, 2 gładko 
jeżdżącymi kołami z materiałową osłoną.

Opakowanie: 6 szt.
Materiał: 600D Polyester
Rozmiar: ok. 52 x 32 x 22/33

Znakowanie: 
Transfer:  u 120 x 200 mm T2+H10 (10)

Opakowanie: 6 szt.
Materiał: 600D Polyester
Rozmiar: ok. 34 x 52 x 20/28 cm

Znakowanie: 
Transfer:  u 200 x 45 mm T2+H2 (10)

56-0219548
czarny

56-0219550
czerwony

56-0219551
szary

56-0219549
niebieski

56-0219545
czarny

PLN 153,26 / szt. PLN 124,26 / szt.
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COMFORTY & VOLUNTEER

Plecak na kółkach COMFORTY, zaczep i pasek z przodu, 
1 mała kieszeń na suwak, 1 średnia kieszeń na suwak, 
1 duża kieszeń na suwak z przegródką na laptopa i 1 kieszenią 
wewnętrzną, 1 komora główna, po bokach 2 kieszenie, z tyłu 
wewnętrzna kieszeń, wyściełane i regulowane ramiączka, 
pokrowiec ochronny, uchwyt teleskopowy – chowany 
w osobnej kieszeni, 2 kółka, 2 nóżki z tyłu.

Opakowanie: 2 szt.
Materiał: 600D Polyester
Rozmiar: ok. 33 x 24,5 x 50 cm

Znakowanie: 
Transfer:  u 80 x 80 mm T1+H10 (10)

Plecak VOLUNTEER, składany dzięki przedniej kieszeni 
na zamek z dwustronnym suwakiem i uchwytem wewnątrz, 
przestronna komora główna na zamek, po bokach 2 siatkowe 
kieszonki i 2 odblaskowe metki, uchwyt do przenoszenia, 
regulowane wyściełane paski na ramiona – po złożeniu do 
formatu małej torebki można mieć go zawsze przy sobie.

Opakowanie: 60 szt.
Materiał: 210D Polyester
Rozmiar: ok. 31 x 16 x 42,5 / 23,5 x 14 cm 

Znakowanie: 
Transfer:  u 170 x 80 mm T2+H2 (10)

56-0819605
czarny

56-0819607
czerwony

56-0819608
zielony

56-0219547
czarny/szary/zielony

56-0819606
niebieski

WYBIERZ RÓWNIEŻ:

· Torba sportowa VOLUNTEER

PLN 179,23 / szt. PLN 23,41 / szt.



UWAGA! Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie. Produkty na zdjęciach (szczególnie kolor) oraz ich opisy mogą 
nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Przedstawione ceny nie zawierają kosztów znakowania. 

Kod nadruku oraz jego wielkość wymagają potwierdzenia. Wszystkie zamówienia podlegają Ogólnym Warunkom Umów.


