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Drodzy Partnerzy,
Jako kierownik produktu z wieloletnim 
doświadczeniem, wyszukuję dla Państwa 
atrakcyjne artykuły piśmiennicze, których 
zadaniem jest jak najlepsze wyeksponowanie 
Państwa marki. Szczególną wagę przywiązuję 
do jakości wkładów z atramentem, bo 
najważniejsze jest, aby długopis gładko sunął 
po kartce papieru.
Dzięki dużej wartości użytkowej, każdy długopis 
z przygotowanej przeze mnie oferty jest 
doskonałym upominkiem promocyjnym. 
Sprawdzi się w każdej kampanii reklamowej 
i znajdzie swoje miejsce w każdym budżecie 
marketingowym.

Życzę Państwu miłej lektury i wielu inspiracji!

Marc Rostalski 
Kierownik Produktu - Artykuły Piśmiennicze

Nasze produkty 
podlegają kontroli 
bezpieczeństwa 
instytutu DEKRA.

Wszystkie pokazane tu 
długopisy posiadają wkłady 
z atramentem produkowanym 
w Europie.

Mają Państwo możliwość 
sprawdzenia jak długo 
będzie działał długopis 
zanim wyczerpie się atrament.

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

OTO WŁAŚCIWE MIEJSCE 
NA NADRUK:
Jest wiele sposobów aby pokazać swoją 
markę. Pod każdym opisem produktu 
możesz zobaczyć jaki typ i wielkość 
nadruku jest odpowiednia dla 
interesującego Cię artykułu. 
Z przyjemnością omówimy z Tobą 
szczegóły i udzielimy dodatkowych 
informacji.

Atrament 
produkowany

EUROPIE

>800
metrów
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Długopis SWAY z profilowanym trzonem, 
mechanizmem na przycisk i gumowym 
uchwytem, niebieski wkład.

Opakowanie: 50/500 sztuk
Wymiar: 14 cm 

Znakowanie:
t  60 x 6 mm  K1

56-1101996
srebrny/

pomarańczowy

56-1101991
niebieski

56-1101997
srebrny/czerwony

56-1102005
czarny

56-1102012
zielone jabłko

56-1102010
srebrny/zielone jabłko

56-1102008
magenta

56-1101998
srebrny/zielony

56-1101994
zielony

56-1102013
turkusowy

56-1102011
srebrny/turkusowy

56-1102007
żółty

56-1101995
srebrny/niebieski

56-1102006
bordowy

56-1102004
srebrny/magenta

56-1101993
czerwony

56-1102001
srebrny/czarny

56-1101992
pomarańczowy

56-1102009
biały

56-1102003
srebrny/żółty

56-1102002
srebrny/bordowy

Atrament 
produkowany

EUROPIE

>800
metrów

PLN 0,96 / szt.
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56-1101065
niebieski

Długopis VALLEY, metalowy design ze 
srebrnymi akcentami, mechanizm przyciskowy 
i duży wkład z czarnym tuszem.

Opakowanie: 50/500 sztuk
Wymiar: 14,2 cm 

Znakowanie:
t  23 x 5 mm  K1

56-1101066
czarny

56-1101068
zielony

56-1101069
pomarańczowy

56-1101067
bordowy

Atrament 
produkowany

EUROPIE

Ink 
produced in

EUROPE

>1000
metrów

>800
metrów

56-1102050
biały/czarny

56-1102052
biały/czerwony

56-1102053
biały/pomarańczowy

56-1102054
biały/zielony

Długopis MIAMI z mechanizmem przyciskowym, 
kolorowym akcentem pod klipem, dużym 
wkładem z czarnym tuszem, długość pisania 
ok. 1000 m.

Opakowanie: 50/500 sztuk
Wymiar: 14 cm 

Znakowanie:
t  30 x 5 mm  K1

56-1102051
biały/niebieski

PLN 1,36 / szt.

PLN 0,86 / szt.



5

Długopis MODERN, lakierowany na srebrny mat 
plastikowy klip, mechanizm przyciskowy, czarny 
tusz.

Opakowanie: 50/500 sztuk
Wymiar: 14,3 cm 

Znakowanie:
t  35 x 5 mm  K1

56-1101111
biały/niebieski

56-1101115
biały/fioletowy

56-1101116
biały/różowy

56-1101117
biały/magenta

56-1101114
biały/zielony

56-1101113
biały/pomarańczowy

56-1101112
biały/czerwony

Atrament 
produkowany

EUROPIE

>800
metrów

PLN 1,36 / szt.
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56-1102049
srebrny/turkusowy

56-1102044
turkusowy 56-1102046

srebrny/czarny

56-1102048
srebrny/zielony

56-1102045
srebrny/niebieski

56-1102047
srebrny/czerwony

56-1102042
czerwony

56-1102043
zielony

56-1102041
czarny

56-1102040
niebieski

Długopis ART LINE  z mechanizmem 
sprężynowym, srebrnym trzonkiem z tworzywa 
sztucznego i kolorowym klipem, długość pisania 
ok. 800 - 1000 m, czarny tusz.

Opakowanie: 50/500 sztuk
Wymiar: 14,5 cm 

Znakowanie:
t  65 x 5 mm  K1

Atrament 
produkowany

EUROPIE

>800
metrów

PLN 1,11 / szt.
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Długopis PLAIN z mechanizmem przyciskowym, 
trzonkiem z tworzywa sztucznego, długość 
pisania około 800 - 1000 m, czarny tusz.

Opakowanie: 50/500 sztuk
Wymiar: 13,8 cm 

Znakowanie:
t  70 x 5 mm  K1

56-1101960
zielony

56-1101959
czerwony

56-1101961
pomarańczowy

56-1101962
żółty

56-1101958
niebieski

56-1101957
biały

56-1101956
czarny

Atrament 
produkowany

EUROPIE

>800
metrów

PLN 0,62 / szt.
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56-1102035
zielony

56-1102034
czerwony

56-1102036
pomarańczowy

56-1102037
różowy

56-1102032
niebieski

56-1102033
jasnoniebieski

56-1102031
biały

56-1102030
czarny

Długopis OREGON z mechanizmem 
przyciskowym, trzonkiem z tworzywa 
sztucznego, matowo-srebrnym akcentem pod 
klipem, na przycisku i obsadce, długość pisania 
około 800 - 1000 m, czarny tusz.

Opakowanie: 50/500 sztuk
Wymiar: 14,2 cm 

Znakowanie:
t  50 x 5 mm  K1

Atrament 
produkowany

EUROPIE

>800
metrów

PLN 0,99 / szt.
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56-1101126
biały/pomarańczowy

56-1101124
biały/czarny

56-1101123
biały/niebieski

56-1101127
biały/zielony

56-1101125
biały/czerwony

Długopis JINGLE z gumowanym uchwytem 
i falistym klipem, mechanizm przyciskowy, 
niebieski tusz.

Opakowanie: 50/500 sztuk
Wymiar: 14 cm 

Znakowanie:
t  40 x 6 mm  K1

Długopis DAYTONA z mechanizmem przyciskowym, 
plastikowym trzonkiem, długość pisania 
ok. 600-700 m, niebieski tusz.

Opakowanie: 50/1000 sztuk
Wymiar: 14 cm 

Znakowanie:
t  23 x 5 mm  K1

56-1102090
biały/czerwony

56-1102092
biały/pomarańczowy

56-1102093
biały/żółty

56-1102091
biały/zielony

56-1102089
biały/niebieski

56-1102088
biały/czarny

Ink 
produced in

EUROPE

>800
metrów

Atrament 
produkowany

EUROPIE

>600
metrów

PLN 0,74 / szt.

PLN 1,11 / szt.
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Długopis WEDGE z mechanizmem przyciskowym, 
błyszczącą obsadką w metalicznym kolorze, klipem 
w futurystycznym kształcie, wkład z czarnym tuszem, 
długość pisania ok. 700 m.

Opakowanie: 50/500 sztuk
Wymiar: 14,2 cm 

Znakowanie:
t  30 x 5 mm  K1

56-1102060
czerwony

56-1102058
antracytowy

56-1102059
niebieski

56-1102061
pomarańczowy

56-1102062
zielony

56-1102057
czarny

56-1102056
biały

56-1102055
srebrny

Atrament 
produkowany

EUROPIE

>700
metrów

PLN 1,72 / szt.
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56-1102070
zielony

56-1102069
pomarańczowy

56-1102071
różowy

56-1102068
czerwony

56-1102066
jasnoniebieski

56-1102067
niebieski

56-1102065
czarny

56-1102064
biały

Długopis SOLUTION z mechanizmem przyciskowym, 
wystającym klipem, wkład z niebieskim tuszem, 
długość pisania ok. 700 m.

Opakowanie: 50/500 sztuk
Wymiar: 13,8 cm 

Znakowanie:
t  30 x 5 mm  K1

Atrament 
produkowany

EUROPIE

>700
metrów

PLN 1,60 / szt.
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56-1102087
zielony

56-1102085
niebieski

56-1102084
czarny

56-1102086
czerwony

Długopis NEVADA z mechanizmem przyciskowym 
i końcówką dotykową – idealną do ekranów 
smartfonów, szeroki klip służy jako podstawka 
do telefonu, niebieski tusz.

Opakowanie: 50/500 sztuk
Wymiar: 14,5 cm 

Znakowanie:
t  40 x 7 mm  K1+H2

Atrament 
produkowany

EUROPIE

>800
metrów

PLN 1,36 / szt.
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56-1101494
pomarańczowy

Długopis SMART TOUCH COLOUR z cienkim korpusem 
i końcówką do ekranów dotykowych w kolorze 
trzonka, mechanizm obrotowy, czarny tusz.

Opakowanie: 50/1000 sztuk
Wymiar: 13,6 cm 

Znakowanie:
t  40 x 4 mm  K1+H2+V1

56-1101491
czarny

56-1101498
magenta

56-1101492
niebieski

56-1101490
biały

56-1101497
żółty

56-1101493
czerwony

56-1101496
zielone jabłko

56-1101495
zielony

Atrament 
produkowany

EUROPIE

>500
metrów

PLN 2,96 / szt.
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56-1101947
srebrny

56-1101943
czerwony

56-1101945
antracytowy

56-1101942
czarny

56-1101941
niebieski

Długopis VANCOUVER z gumowym uchwytem 
i metalizowanymi wykończeniami, duży wkład, 
niebieski tusz.

Opakowanie: 500 sztuk
Wymiar: 13,5 cm 
Materiał: Aluminium

Znakowanie:
l  20 x 20 mm LR1+H2 360°

Grawer 360°: Reklama będzie 
widoczna dookoła długopisu !

Atrament 
produkowany

EUROPIE

>800
metrów

PLN 3,20 / szt.
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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.


