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Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 Wiklinowy kosz 
piknikowy SUNSET 
PARK  znajdziesz na 
stronie 450

 Okulary przeciwsłoneczne 
STYLISH  znajdziesz na 
stronie 475

 Lampa LED TIEBACK  
znajdziesz na stronie 254

 Długopis SWAY  
znajdziesz na 
stronie 014

"WITAMY"
 Zapraszamy do inspirującej lektury i wizyty 
w świecie upominków promocyjnych. 

Nadszedł czas na realizację zindywidualizowanych promocji, dzięki 
którym zbudujesz silny wizerunek i zwiększysz zyski swojej firmy. 
W najnowszej edycji katalogu Promotion Tops 2019 prezentujemy 
bestsellery, zabawne gadżety i wiele nowości. To ponad 530 stron 
pełnych inspiracji. Naszą wyjątkową kolekcję dopełniają wysokiej jakości 
produkty marki TOPiCO.

Artykuły promocyjne dają wiele możliwości znakowania i prezentacji 
logo. Korzystając z naszego wieloletniego doświadczenia, 
z przyjemnością doradzimy jak skutecznie zbudować świadomość marki 
w oparciu o optymalnie dobrane i oznakowane produkty. Pewność, 
że kampania osiągnie założony cel, to komfort, którego nie sposób 
wycenić.

Nadszedł czas na nowy katalog Promotion Tops 2019. 
Czas zachwycić swoich klientów!

Życzymy miłej zabawy i wielu inspiracji w 2019 roku.

Twój Zespól Promotion Tops
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Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

„WIĘCEJ NIŻ UPOMINKI 
REKLAMOWE“

 Czas na nowe 
promocyjne pomysły! 

Satysfakcję klienta stawiamy na 
pierwszym miejscu. Dlatego szczególną 
wagę przykładamy do obsługi, jakości 
i bezpieczeństwa naszych produktów. 
Wierzymy, że z unikalnego połączenia 
tych trzech aspektów wynika pewność 
niezawodnej współpracy.
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006 Bezpieczeństwo produktów

007 Markowa wartość dodana

008 Serwis znakowania

 Przetestowane i certyfikowane. 

Artykuły reklamowe podlegają ściśle określonym normom europejskim. Wszystkie produkty z tego 
katalogu zostały gruntownie sprawdzone. Rygorystyczne kontrole i ciągłe udoskonalanie oferty mają na 
celu zapewnienie bezpieczeństwa i zagwarantowanie możliwie najwyższej jakości. Rozpoznawalne w całej 
Europie certyfikaty (RoHS, EN 71 i inne) dają poczucie komfortu przy składaniu zamówień. Znak instytutu 
DEKRA to bezpieczeństwo, któremu można zaufać. Jeżeli masz pytania dotyczące certyfikatów, skontaktuj 
się z nami.

OBSŁUGA, JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO
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"ZAOSZCZĘDŹ 
CENNY CZAS…

 …Z JAKOŚCIĄ" 

 Sprawdzone marki. 

Nasze marki gwarantują dobrą jakość w przystępnej cenie. 
Znajdują się wśród nich produkty przydatne w domu, w biurze 
i w podróży. Na każdą okazję i pogodę.

Eko-odpowiedzialność
Tym symbolem oznaczone są produkty 
wytworzone w przeważającej części 
z materiałów odnawialnych w ramach 
podejmowanych działań pro-ekologicz-
nych.

TOPiCO
Ekskluzywna marka premium 
obejmująca produkty 
wysokiej jakości.

Calla
Markowa linia 
odzieżowa.

Creado
Specjalnie zaprojektowane 
parasole oraz materiały biu-
rowe.

Finesse
Linia produktów wellness, 
artykułów kosmetycznych, 
zdrowotnych i fitnessowych.

Registered design
Specjalnie zaprojektowane 
produkty o opatentowanym 
wzorze.
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 Torba sportowa 
DONEGAL  znajdziesz 
na stronie 373

 Kubek termoizolacyjny WARM-UP  
znajdziesz na stronie 411

Metoda ta polega na przeciskaniu farby drukarskiej 
przez jedwabne sito rozpięte na specjalnej ramie. Obraz 
powstaje dzięki temu, że farba przechodzi tylko przez 
wybrane, wcześniej przygotowane miejsca sita. Przy 
druku kolorowym, szczególnie na ciemnych podłożach 
zaleca się uprzednie nałożenie białego podkładu. Dzięki 
temu nawet na smolistej czerni uzyskuje się słoneczną 
tęczę. Metoda o bardzo szerokim zastosowaniu na 
płaskich powierzchniach np. na tekstyliach i parasolach.

Cyfrowo kontrolowany proces, w którym komputer 
steruje igłą i nicią haftując powierzchnię. W procesie 
haftowania może być wykorzystane do 10 kolorów. Ta 
wyraźna i trwała forma znakowania może być użyta 
na wszystkich tekstyliach. Do kalkulacji musi zostać 
dostarczone logo. Koszt jest zależny od ilości szwów. 

Do przygotowanej matrycy z naniesionym tuszem 
przykłada się miękki, silikonowy stempel zwany 
tamponem. Odbity na tamponie obraz przenoszony 
jest na znakowany przedmiot. Wielką zaletą tej metody 
jest możliwość wykonywania druku na prawie każdej 
powierzchni, w tym nierównej i nieregularnej.

Logo jest wytłaczane przy pomocy stempla, dzięki 
zastosowaniu odpowiedniego nacisku i temperatury. 
Możliwe jest wykonanie kolorowego tłoczenia przy 
zastosowaniu odpowiedniej folii. Technika ta używana 
jest najczęściej do produktów ze skóry ekologicznej 
i skórzanych.

Sterowana komputerowo, precyzyjna wiązka laserowa 
jest w stanie w prawie każdym materiale wygrawerować 
nawet bardzo szczegółowe obrazy. Metoda ta zapewnia 
niezwykłą powtarzalność. Rezultat zależy od rodzaju 
grawerowanej powierzchni. Kolorowe repliki nie są 
możliwe.

Logo drukowane jest na papierze termicznym, następnie 
zaś 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.  

SITODRUK

HAFT

TAMPODRUK

TŁOCZENIE

GRAWEROWANIE LASEROWE

DRUK TRANSFEROWY
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 Długopis ASCOT  
znajdziesz na 
stronie 029

 Parasol TANGO  
znajdziesz na 
stronie 303

„CZAS NA 
INDYWIDUALNĄ 
REKLAMĘ“

 Zrób wrażenie. 

Gadżet promocyjny z logo to najlepsza wizytówka 
firmy. Jest wiele sposobów na zaprezentowanie 
znaku graficznego na wybranym produkcie. 
W tym miejscu podpowiadamy jaką metodę 
znakowania wybrać, aby osiągnąć jak najlepszy 
efekt.

Wydrukowaną nalepkę zalewa się syntetyczną żywicą, 
która nadaje obrazowi umieszczonemu na nalepce 
trójwymiarowy efekt. Warstwa żywicy chroni logo, dzięki 
czemu zachowuje ono na długo swoje barwy 
i jest odporne na uszkodzenia. Wypukła plakietka jest 
idealna do reklamy na płaskich, szorstkich i twardych 
materiałach, np. na uchwytach parasoli.

Krople tuszu są natryskiwane przez dysze bezpośrednio 
na artykuł (podobnie jak w przypadku drukarki 
atramentowej). Kolory schnące pod wpływem światła 
UV z reguły mają wysoki połysk. Technika odpowiednia 
dla niewielkich ilości i płaskich artykułów.

Pierwszy krok to wydruk cyfrowy na specjalnej folii, 
przycięcie do żądanego rozmiaru i przeniesienie 
wyciętego kształtu na folię transportową. Drugi krok to 
przeniesienie projektu na docelowy artykuł 
i wprasowanie go w powierzchnię artykułu za pomocą 
prasy transferowej.

Dzięki specjalnemu urządzeniu z uchwytem obrotowym 
można grawerować na powierzchni okrągłego 
przedmiotu, po jego obwodzie. Gotowy grawer może być 
widoczny praktycznie z każdej strony. Grawerowanie 
na okrągło to metoda znakowania polecana przy 
znakowaniu przedmiotów o cylindrycznym kształcie, jak 
na przykład kubki termiczne. 

TRÓJWYMIAROWA 
NALEPKA ŻYWICZNA DRUK BEZPOŚREDNI FOTOTRANSFER

GRAWEROWANIE 360°

Emblémázási információ:
Emblémázás:

technika nadruku 
i rozmiar nadruku

kod nadruku (maks. ilość 
kolorów znakowania)



010010 AKCESORIA PIŚMIENNE AKCESORIA PIŚMIENNE

012 Akcesoria piśmienne

038 Zestawy piśmienne

AKCESORIA PIŚMIENNE
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AKCESORIA PIŚMIENNE

 Zestaw MANZONI  
znajdziesz na 
stronie 042

 Aluminiowy długopis 
LUCERNE  znajdziesz 
na stronie 030

„ZAPISANE 
NIE TYLKO 
W PAMIĘCI“

 Czas na klika słów. 

Z naszymi piórami i długopisami wena 
twórcza będzie zawsze przy Tobie. Modne 
przybory do pisania zamienią Twoje biurko 
w inspirujące narzędzie do tworzenia 
zarówno poematów miłosnych, jak i list 
zakupowych.
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 56-1102125 
 zielony/srebrny
 
 56-1102126 
 pomarańczowy/srebrny
 

 56-1102124 
 czerwony/srebrny
 

 56-1102122 
 czarny/srebrny
 

 56-1102120 
 biały/pomarańczowy
 

 56-1102123 
 niebieski/srebrny
 

 56-1102121 
 biały/srebrny
 

 56-1102119 
 biały/zielony
 

 56-1102118 
 biały/czerwony
 

 56-1102117 
 biały/niebieski
 

 56-1102115 
 biały
 
 56-1102116 
 biały/czarny
 

 VERMONT  
  Długopis VERMONT  z mechanizmem obrotowym, 
z kolorową lub błyszczącą srebrną aplikacją na końcu 
trzonka, długość linii pisania ok. 800 m, niebieski tusz. | 
 Opakowanie:   50/500 szt.  |  Wymiar:   14,7 cm  |  Materiał:   Plastik  | 
  Znakowanie:   t 35 x 6 mm K1 (4)  

 0,82 PLN / szt. 

 56-1101962 
 żółty
 

 56-1101961 
 pomarańczowy
 

 56-1101960 
 zielony
 

 56-1101959 
 czerwony
 

 56-1101957 
 biały
 
 56-1101958 
 niebieski
 

 56-1101956 
 czarny
 

 PLAIN  
  Długopis PLAIN  z mechanizmem przyciskowym, trzonkiem z tworzywa sztucznego, 
długość pisania około 800 - 1000 m, czarny tusz. |  Opakowanie:   50/500 szt.  | 
 Wymiar:   13,8 cm  |  Materiał:   Plastik  |   Znakowanie:   t 70 x 5 mm K1 (4)  

 0,58 PLN / szt. 
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 56-1102125 
 zielony/srebrny
 
 56-1102126 
 pomarańczowy/srebrny
 

 56-1102124 
 czerwony/srebrny
 

 56-1102122 
 czarny/srebrny
 

 56-1102120 
 biały/pomarańczowy
 

 56-1102123 
 niebieski/srebrny
 

 56-1102121 
 biały/srebrny
 

 56-1102119 
 biały/zielony
 

 56-1102118 
 biały/czerwony
 

 56-1102117 
 biały/niebieski
 

 56-1102115 
 biały
 
 56-1102116 
 biały/czarny
 

 56-1102093 
 biały/żółty
 

 56-1102092 
 biały/pomarańczowy
 

 56-1102091 
 biały/zielony
 

 56-1102089 
 biały/niebieski
 

 56-1102090 
 biały/czerwony
 

 56-1102088 
 biały/czarny
 

 DAYTONA  
  Długopis DAYTONA  z mechanizmem przyciskowym, plastikowym trzonkiem, długość 
pisania ok. 600-700 m, niebieski tusz. |  Opakowanie:   50/1000 szt.  |  Wymiar:   14 cm  | 
 Materiał:   Plastik  |   Znakowanie:   t 23 x 5 mm K1 (4)  

 0,70 PLN / szt. 

 56-1101098 
 żółty
 

 56-1101097 
 fioletowy
 

 56-1101096 
 zielony
 

 56-1101095 
 pomarańczowy
 

 56-1101094 
 czerwony
 

 56-1101092 
 niebieski
 

 TUBULAR  
  Długopis TURBULAR  w szronionej obudowie z końcówką chowaną w korpusie, 
mechanizm obrotowy, czarny tusz. |  Opakowanie:   50/1000 szt.  |  Wymiar:   11,4 cm  | 
 Materiał:   Plastik  |   Znakowanie:   t 35 x 6 mm K1+H2 (4)  

 0,93 PLN / szt. 

 56-1101267 
 transparentny przydymiony
 

 56-1101266 
 transparentny biały
 

 56-1101262 
 transparentny czerwony
 

 56-1101263 
 transparentny pomarańczowy
 

 56-1101261 
 transparentny niebieski
 

 RETRO  
  Długopis RETRO  z półprzezroczystym korpusem, mechanizm obrotowy, 
czarny tusz. |  Opakowanie:   500/2000 szt.  |  Wymiar:   14 cm  |  Materiał:   Plastik  | 
  Znakowanie:   t 40 x 6 mm K1 (4)  

 0,82 PLN / szt. 
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ŚWIAT PEŁEN KOLORÓW
nowe kolory

 56-1102009 
 biały
 

 56-1102005 
 czarny
   

 56-1102013 
 turkusowy
 

 56-1102012 
 zielone jabłko
 

 56-1102011 
 turkusowy/srebrny
 

 56-1102008 
 magenta
 

 56-1102007 
 żółty
 

   56-1102127   
c  zarny
 

 56-1102003 
 żółty/srebrny
 

 56-1102006 
 bordowy
 

 56-1102004 
 magenta/srebrny
 

 56-1102002 
 bordowy/srebrny
 

 56-1101997 
 srebrny/
czerwony
 

 56-1101996 
 srebrny/
pomarańczowy
 

 56-1102001 
 czarny/srebrny
 

 56-1101998 
 srebrny/
zielony
 

 56-1101995 
 srebrny/
niebieski
 

 56-1101994 
 zielony
 

 56-1101993 
 czerwony
 

 56-1101992 
 pomarańczowy
 

 56-1101991 
 niebieski
 

 56-1102137 
 biały/
pomarańczowy
 

 56-1102135 
 biały/
czerwony
 

 56-1102133 
 biały
 

 56-1102136 
 biały/zielony
 

 56-1102134 
 biały/
niebieski
 

 56-1102132 
 pomarańczowy/
czarny
 

 56-1102131 
 zielone jabłko/
czarny
 

 56-1102129 
 niebieski/czarny
 

 56-1102130 
 czerwony/czarny
 

 56-1102010 
 zielone jabłko/
srebrny
 

 SWAY  
  Długopis SWAY  z profilowanym trzonem, mechanizmem 
na przycisk, niebieski wkład. |  Opakowanie:   50/500 szt.  | 
 Wymiar:   14 cm  |  Materiał:   Plastik / Stal  | 
  Znakowanie:   t 60 x 6 mm K1 (4)  

 0,90 PLN / szt. 

 56-1102128 
 biały/czarny
 



015015AKCESORIA PIŚMIENNE

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

ŚWIAT PEŁEN KOLORÓW

 56-1102009 
 biały
 

WYGODA PISANIA 
KAŻDEGO DNIA

 56-1101173 
 niebieski
 

 56-1101172 
 czerwony
 

 INJECTION  
  Długopis w formie strzykawki INJECTION , transparentny 
korpus z nadrukowaną skalą, niebieski tusz. | 
 Opakowanie:   300/1200 szt.  |  Wymiar:   12,5 cm  | 
 Materiał:   Plastik  |   Znakowanie:   t 60 x 7 mm K1+H1 (4)  

 0,82 PLN / szt. 

 JINGLE   56-1101124  
  Długopis JINGLE  z gumowanym uchwytem i falistym klipem, mechanizm przyciskowy, 
niebieski tusz. |  Opakowanie:   50/500 szt.  |  Wymiar:   14 cm  |  Materiał:   Plastik  | 
  Znakowanie:   t 40 x 6 mm K1 (4)  

 1,05 PLN / szt. 

 56-1101615 
 czarny
 

 56-1101618 
 bordowy
 

 56-1101611 
 niebieski
 

 CLASSIC  
  Długopis CLASSIC  z akcentami w złotym kolorze, z dużym 
wkładem z niebieskim tuszem. |  Opakowanie:   50/1000 szt.  | 
 Wymiar:   13,5 cm  |  Materiał:   Plastik / Stal  | 
  Znakowanie:   t 30 x 6 mm K1+H1 (4)  

 1,05 PLN / szt. 



016016 AKCESORIA PIŚMIENNE AKCESORIA PIŚMIENNE

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 56-1102107 
 biały/różowy
 

 56-1102106 
 biały/pomarańczowy
 

 56-1102105 
 biały/zielony
 

 56-1102104 
 biały/czerwony
 

 56-1102102 
 biały/niebieski
 

 56-1102103 
 biały/jasnoniebieski
 

 56-1102101 
 biały/czarny
 

 OREGON  
  Długopis OREGON  wykonany z tworzywa sztucznego, 
czarny tusz, posiada kolorowy akcent za klipsem. | 
 Opakowanie:   50/500 szt.  |  Wymiar:   14,2 cm  | 
 Materiał:   Plastik  |   Znakowanie:   t 50 x 5 mm K1 (4)  

 0,93 PLN / szt. 

 56-1102037 
 różowy
 

 56-1102035 
 zielony
 
 56-1102036 
 pomarańczowy
 

 56-1102034 
 czerwony
 

 56-1102033 
 jasnoniebieski
 

 56-1102032 
 niebieski
 

 56-1102031 
 biały
 

 56-1102030 
 czarny
 

 OREGON  
  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 szt.  |  Wymiar:   14,2 cm  | 
 Materiał:   Plastik  |   Znakowanie:   t 50 x 5 mm K1 (4)  

 0,93 PLN / szt. 

 56-1102161 
 pomarańczowy/czarny
 

 56-1102159 
 czerwony/czarny
 

 56-1102157 
 biały/żółty
 

 56-1102160 
 zielone jabłko/czarny
 

 56-1102158 
 niebieski/czarny
 

 56-1102156 
 biały/pomarańczowy
 

 56-1102155 
 biały/zielone jabłko
 

 56-1102154 
 biały/czerwony
 

 56-1102152 
 biały/czarny
  56-1102153 
 biały/niebieski
 

 56-1102162 
 żółty/czarny
 

 JUMP  
  Długopis JUMP  ze zwężonym trzpieniem, mechanizmem 
przyciskowym i ergonomicznym uchwytem. C zarny tusz. | 
 Opakowanie:   50/1000 szt.  |  Wymiar:   14 cm  |  Materiał:   Plastik  | 
  Znakowanie:   t 25 x 5 mm K1 (4)  

 0,82 PLN / szt. NOWOŚĆ



017017AKCESORIA PIŚMIENNE

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 56-1102159 
 czerwony/czarny
 

 56-1102157 
 biały/żółty
 

 56-1102160 
 zielone jabłko/czarny
 

 56-1102158 
 niebieski/czarny
 

 56-1102156 
 biały/pomarańczowy
 

 56-1102155 
 biały/zielone jabłko
 

 56-1102154 
 biały/czerwony
 

 56-1102152 
 biały/czarny
  56-1102153 
 biały/niebieski
 

 56-1102162 
 żółty/czarny
 

 56-1102049 
 turkusowy/srebrny
 

 56-1102048 
 srebrny/zielony
 

 56-1102046 
 srebrny/czarny
 

 56-1102047 
 srebrny/czerwony
 

 56-1102045 
 srebrny/niebieski
 

 ART LINE  
  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 szt.  |  Wymiar:   14,5 cm  | 
 Materiał:   Plastik  |   Znakowanie:   t 65 x 5 mm K1 (4)  

 1,05 PLN / szt. 

 56-1102044 
 turkusowy
 

 56-1102043 
 zielony
 

 56-1102041 
 czarny
 

 56-1102040 
 niebieski
 

 ART LINE  
  Długopis ART LINE  z mechanizmem sprężynowym, 
kolorowym trzonkiem z tworzywa sztucznego 
i przezroczystym klipem, długość pisania ok. 800 
- 1000 m, czarny tusz. |  Opakowanie:   50/500 szt.  | 
 Wymiar:   14,5 cm  |  Materiał:   Plastik  | 
  Znakowanie:   t 65 x 5 mm K1 (4)  

 1,05 PLN / szt. 



018018 AKCESORIA PIŚMIENNE AKCESORIA PIŚMIENNE

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 56-1102071 
 magenta
 

 56-1102070 
 zielony
 

 56-1102069 
 pomarańczowy
 

 56-1102067 
 ciemnoniebieski
 

 56-1102065 
 czarny
 

 56-1102066 
 jasnoniebieski
 

 56-1102064 
 biały
 

 SOLUTION  
  Długopis SOLUTION  z mechanizmem przyciskowym, wystającym klipem, wkład 
z niebieskim tuszem, długość pisania ok. 700 m. |  Opakowanie:   50/500 szt.  | 
 Wymiar:   13,8 cm  |  Materiał:   Plastik  |   Znakowanie:   t 30 x 5 mm K1 (4)  

 1,51 PLN / szt. 

 56-1102054 
 biały/zielony
 

 56-1102053 
 biały/pomarańczowy
 

 56-1102051 
 biały/niebieski
 

 56-1102052 
 biały/czerwony
 

 56-1102050 
 biały/czarny
 

 MIAMI  
  Długopis MIAMI  z mechanizmem przyciskowym, kolorowym akcentem 
pod klipem, dużym wkładem z czarnym tuszem, długość pisania 
ok. 1000 m. |  Opakowanie:   50/500 szt.  |  Wymiar:   14 cm  |  Materiał:   Plastik  | 
  Znakowanie:   t 30 x 5 mm K1 (4)  

 1,28 PLN / szt. 

 56-1101116 
 różowy/biały
 

 56-1101115 
 lila/biały
 

 56-1101114 
 zielony/biały
 

 56-1101113 
 pomarańczowy/biały
 

 56-1101111 
 niebieski/biały
 

 56-1101112 
 czerwony/biały
 

 56-1101117 
 magenta/biały
 

 MODERN  
  Długopis MODERN , lakierowany na srebrny mat plastikowy klip, mechanizm 
przyciskowy, czarny tusz. |  Opakowanie:   50/500 szt.  |  Wymiar:   14,3 cm  | 
 Materiał:   Plastik  |   Znakowanie:   t 35 x 5 mm K1 (4)  

 1,28 PLN / szt. 



019019AKCESORIA PIŚMIENNE

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 56-1101541 
 brązowy/zielony
 

 56-1101540 
 brązowy/czerwony
 

 56-1101538 
 brązowy/czarny
 

 56-1101539 
 brązowy/niebieski
 

 56-1101537 
 brązowy/biały
 

 BAMBOO RUBBER  
  Długopis BAMBOO RUBBER  z mechanizmem przyciskowym, posiada pojemny wkład, 
elegancki bambusowy korpus, gumowany uchwyt, z niebieskim atramentem. | 
 Opakowanie:   50/500 szt.  |  Wymiar:   14,3 cm  |  Materiał:   Bambus / Plastik  | 
  Znakowanie:   t 70 x 4 mm K1+H2 (4)  

 1,63 PLN / szt. 

 56-1102061 
 pomarańczowy
 
 56-1102062 
 zielony
 

 56-1102060 
 czerwony
 

 56-1102059 
 niebieski
 

 56-1102058 
 antracytowy
 

 56-1102056 
 biały
 
 56-1102057 
 czarny
 

 56-1102055 
 srebrny
 

 WEDGE  
  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 szt.  |  Wymiar:   14,2 cm  | 
 Materiał:   Plastik  |   Znakowanie:   t 30 x 5 mm K1 (4)  

 1,63 PLN / szt. 

 56-1101182 
 czarny
 

 56-1101181 
 biały
 

 APOLLON  
  Długopis APOLLON  z plastikowym trzonkiem oraz metalową końcówką i klipem, 
mechanizm przyciskowy, czarny tusz. |  Opakowanie:   50/500 szt.  |  Wymiar:   14,5 cm  | 
 Materiał:   Plastik / Stal  |   Znakowanie:   t 60 x 6 mm K1+H2 (4)  

 2,10 PLN / szt. 

NOWOŚĆ



020020 AKCESORIA PIŚMIENNE AKCESORIA PIŚMIENNE

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

Z białą diodą LED 
podświetlającą

 56-1101559 
 zielony
 

 56-1101558 
 czerwony
 

 56-1101557 
 niebieski
 

 56-1101556 
 czarny
 

 56-1101555 
 srebrny
 

 SWAY LUX   _  
  Długopis SWAY LUX  z mechanizmem obrotowym, z białą diodą LED podświetlającą 
wykonany na korpusie grawer, z końcówką do ekranów dotykowych do obsługi 
smartfonów i tabletów, z włącznikiem/wyłącznikiem podświetlenia LED, niebieski 
tusz. |  Opakowanie:   50/1000 szt.  |  Wymiar:   14,1 cm  |  Materiał:   Plastik / Metal  | 
  Znakowanie:   l 45 x 7 mm L4+H2 (1)  

 2,33 PLN / szt. 

Świeci podczas pisania

 58-1100461 
 czerwony/srebrny
  58-1100462 

 niebieski/srebrny
 

 LUXOGRAPH LIGHT   _  
  Długopis LUXOGRAPH LIGHT  z małym podświetleniem LED – aktywowanym przez 
mechanizm sprężynowy, długopis świeci w różnych kolorach, tusz niebieski, 
z tworzywa sztucznego. |  Opakowanie:   10/500 szt.  |  Wymiar:   14 x Ø1,8 cm  | 
 Materiał:   Plastik  |   Znakowanie:   t 25 x 7 mm K1+H1 (4)  

 5,71 PLN / szt. 

 ALL IN ONE   58-1102370   W  
  Wielofunkcyjny długopis ALL IN ONE , 3 narzędzia w jednym – długopis (niebieski 
tusz), ołówek i rysik PDA, z mechanizmem sprężynowym, wykonane z aluminium. | 
 Opakowanie:   50/200 szt.  |  Wymiar:   18,2 x 4 x 2,3 / 14 x 1 cm  |  Materiał:   Aluminium  | 
  Znakowanie:   l 25 x 5 mm L1+H4 (1)  

 15,61 PLN / szt. 



021021AKCESORIA PIŚMIENNE

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 58-1100462 
 niebieski/srebrny
 

WYRÓŻNI KAŻDE LOGO

Z białą diodą LED 
podświetlającą

 56-1101550 
 czerwony
 

 56-1101549 
 niebieski
 

 56-1101547 
 srebrny
 

 56-1101548 
 czarny
 

 LUX TOUCH   _  
  Długopis LUX TOUCH  z białą diodą LED podświetlającą wykonany na korpusie 
grawer, z końcówką do ekranów dotykowych z osłonką, niebieski tusz. | 
 Opakowanie:   50/500 szt.  |  Wymiar:   15,3 cm  |  Materiał:   Plastik / Gumowy  | 
  Znakowanie:   l 45 x 7 mm L4+H2 (1)  

 4,66 PLN / szt. 



022022 AKCESORIA PIŚMIENNE AKCESORIA PIŚMIENNE

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 56-1102141 
 czerwony
 

 56-1102140 
 niebieski
 

 56-1102139 
 szary
 

 56-1102138 
 biały
 

 TRIANGLE  
  Uchwyt na długopis TRIANGLE  z długopisem 
przymocowanym do uchwytu za pomocą elastycznej 
spiralnej taśmy, zawiera podkładkę samoprzylepną do 
bezpiecznego mocowania. Długopis z czarnym tuszem. | 
 Opakowanie:   50/200 szt.  |  Wymiar:   5,9 x 6,2 x 16 cm  | 
 Materiał:   Plastik  |   Znakowanie:   t 20 x 20 mm K1+H2 (4)  

 4,54 PLN / szt. 

Taśma 
samoprzylepna 
pod „stopami“

 56-1101673 
 biały/czerwony
 

 56-1101672 
 biały/niebieski
 

 LEGGY  
  Uchwyt na długopis LEGGY  na dwóch nogach, 
wraz z długopisem (czarny tusz) połączonym za 
pomocą elastycznej spirali, zawiera samoprzylepną 
podkładkę na nóżkach, aby zapewnić stałe położenie. | 
 Opakowanie:   100/200 szt.  |  Wymiar:   6,5 x 4 x 16 cm  | 
 Materiał:   Plastik  |   Znakowanie:   t 20 x 15 mm K1+H2 (4)  

 3,26 PLN / szt. 

Magnetyczny

 GIBBET   56-1101668  
  Uchwyt na długopis GIBBET  z magnetycznym 
długopisem (czarny tusz), mocowanym na 
bambusowym stelażu. |  Opakowanie:   25/100 szt.  | 
 Wymiar:   10 x 8 x 16 cm  |  Materiał:   Bambus / Stal  | 
  Znakowanie:   t 60 x 25 mm K1+H2+V1 (4)  

 23,18 PLN / szt. 

 COUNTER   56-1101666  
  Podstawka na długopis COUNTER , stabilnie 
ciężka, z piórem kulkowym na metalowym 
druciku (ok. 57 cm). |  Opakowanie:   25/100 szt.  | 
 Wymiar:   8 x 6 x 13 cm  |  Materiał:   Plastik / Stal  | 
  Znakowanie:   t 30 x 20 mm K1+H4 (4)  

 6,75 PLN / szt. 

NOWOŚĆ



023023AKCESORIA PIŚMIENNE

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 56-1101673 
 biały/czerwony
 

3 w 1

 56-1102087 
 zielony
 

 56-1102085 
 niebieski
 

 56-1102086 
 czerwony
 

 56-1102084 
 czarny
 

 NEVADA  
  Długopis NEVADA  z mechanizmem przyciskowym i końcówką dotykową – idealną do ekranów 
smartfonów, szeroki klip służy jako podstawka do telefonu, niebieski tusz. |  Opakowanie:   50/500 szt.  | 
 Wymiar:   14,5 cm  |  Materiał:   Plastik  |   Znakowanie:   t 40 x 7 mm K1+H2 (4)  

 1,28 PLN / szt. 

Z czyścikiem ekranu

 56-1101546 
 czerwony
 

 56-1101545 
 niebieski
 

 56-1101544 
 czarny
 

 56-1101543 
 biały
 

 SCREEN CLEAN  
  Długopis SCREEN CLEAN  z funkcją touch pen do smartfonów i tabletów oraz 
czyścikiem do ekranów służącym również jako stojak-uchwyt do notatek, 
długopis z czarnym tuszem. |  Opakowanie:   50/800 szt.  |  Wymiar:   9,7 x 2,6 x 2,4 cm  | 
 Materiał:   Plastik  |   Znakowanie:   t 50 x 5 mm K1+H2 (4)  

 2,68 PLN / szt. 



024024 AKCESORIA PIŚMIENNE AKCESORIA PIŚMIENNE

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

Z końcówką do ekranu 
dotykowego

 56-1102098 
 zielony/czarny
 

 56-1102097 
 czerwony/czarny
 

 56-1102096 
 niebieski/czarny
 

 56-1102095 
 czarny
 

 56-1102094 
 srebrny/czarny
 

 GENEVA  
  Długopis GENEVA  z niebieskim tuszem oraz końcówką do ekranu dotykowego 
do łatwiejszej obsługi smartfonów i tabletów, długość linii pisania około 800 m. | 
 Opakowanie:   50/500 szt.  |  Wymiar:   14,2 cm  |  Materiał:   Aluminium / Plastik  | 
  Znakowanie:   t 70 x 6 mm K2+H2+V1 (4)  

 2,56 PLN / szt. 

Z końcówką do ekranu 
dotykowego

 56-1102078 
 różowy
 

 56-1102077 
 zielony
  56-1102075 

 niebieski
 

 56-1102076 
 czerwony
 

 56-1102072 
 srebrny
 

 ELEGANT TOUCH  
  Długopis ELEGANT TOUCH , smukły kształt, zatyczka z klipem, końcówka trzonka 
do ekranów dotykowych tabletów i smartfonów, niebieski tusz, długość pisania 
ok. 1000 m. |  Opakowanie:   50/400 szt.  |  Wymiar:   14,8 cm  |  Materiał:   Mosiądz  | 
  Znakowanie:   l 40 x 5 mm L1+H2 (1)  

 13,28 PLN / szt. 

Z końcówką do ekranu 
dotykowego

 56-1102029 
 srebrny
 

 56-1102028 
 biały
 

 56-1102026 
 żółty
 

 56-1102025 
 bordowy
 

 56-1102027 
 różowy
 

 56-1102024 
 czarny
 

 56-1102023 
 pomarańczowy
 

 56-1102022 
 zielony
 

 56-1102021 
 czerwony
 

 56-1102020 
 niebieski
 

 SWAY TOUCH  
  Długopis SWAY TOUCH  z profilowanym korpusem, mechanizmem rotacyjnym, 
uchwytem pokrytym gumą i końcówką do ekranu dotykowego, z możliwością 
wymiany wkładu, tusz niebieski. |  Opakowanie:   50/500 szt.  |  Wymiar:   13,5 cm  | 
 Materiał:   Plastik / Stal  |   Znakowanie:   t 60 x 6 mm K1+H2 (4)  

 1,05 PLN / szt. 



025025AKCESORIA PIŚMIENNE

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

Z końcówką do ekranu 
dotykowego

 56-1101498 
 magenta
 

 56-1101497 
 żółty
 

 56-1101496 
 zielone jabłko
 

 56-1101495 
 zielony
 

 56-1101494 
 pomarańczowy
 

 56-1101493 
 czerwony
 

 56-1101491 
 czarny
 

 56-1101492 
 niebieski
 

 56-1101490 
 biały
 

 SMART TOUCH COLOUR  
  Długopis SMART TOUCH COLOUR  z cienkim korpusem i końcówką do 
ekranów dotykowych w kolorze trzonka, mechanizm obrotowy, czarny 
tusz. |  Opakowanie:   50/1000 szt.  |  Wymiar:   13,6 cm  |  Materiał:   Aluminium  | 
  Znakowanie:   t 40 x 4 mm K1+H2+V1 (4)  

 2,10 PLN / szt. 

Z końcówką do ekranu 
dotykowego

 SMART TOUCH   56-1101634  
  Długopis SMART TOUCH  z cienkim korpusem, falistym klipem i końcówką do ekranów 
dotykowych, mechanizm obrotowy, niebieski tusz. |  Opakowanie:   50/500 szt.  | 
 Wymiar:   13,8 cm  |  Materiał:   Stal nierdzewna  |   Znakowanie:   t 40 x 4 mm K1+H2+V1 (4)  

 3,84 PLN / szt. 



026026 AKCESORIA PIŚMIENNE AKCESORIA PIŚMIENNE

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

Ze wskaźnikiem laserowym 
i końcówką do ekranu 
dotykowego

 TOUCH TALENT   56-1102344   x  
  Wskaźnik laserowy TOUCH TALENT  z czerwonym laserem, białymi diodami LED, 
odpowiedni do ekranów dotykowych, długopis z niebieskim tuszem, pakowany 
w metalowe pudełko. |  Opakowanie:   25/150 szt.  |  Wymiar:   Ø1,6 x 13 / 17,8 x 3,7 x 1,8 cm  | 
 Materiał:   Mosiądz  |  3 zapasowe baterie  |   Znakowanie:   t 35 x15 mm K1+H2+V2 (4)  

 17,00 PLN / szt. 

Ze wskaźnikiem 
laserowym

 PHASER   56-1102348   x  
  Długopis PHASER z funkcją rysika PDA , laserowym wskaźnikiem i białą 
lampką, stylizowany uchwyt, czarny wkład, pakowany w aluminiowe pudełko. | 
 Opakowanie:   25/1500 szt.  |  Wymiar:   Ø1 x 15 cm  |  Materiał:   Mosiądz  |  3 zapasowe 
baterie  |   Znakowanie:   l 40 x 6 mm L1+H2 (1)  

 15,37 PLN / szt. 



027027AKCESORIA PIŚMIENNE

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

Ze wskaźnikiem 
laserowym

 PRESENTATION   58-8103006  
  Wskaźnik laserowy PRESENTATION  ze zintegrowanym złączem USB, zapewnia 
bezprzewodową obsługę prezentacji (np. PowerPoint) za pomocą przycisku 
przewijania do przodu lub do tyłu. Posiada przycisk do obsługi czerwonego 
lasera, włącznik/wyłącznik, zasięg do 100m. Kompatybilny z Windows XP/7/8/10, 
MAC OS, Linux i Android. Zestaw zawiera instrukcję obsługi oraz baterię 1 x AAA. | 
 Opakowanie:   50/100 szt.  |  Wymiar:   14 x 1,2 x 1,2 cm  |  Materiał:   Plastik  |  Bateria:   AAA/
LR03/AM4  |   Znakowanie:   t 60 x 10 mm K1+H4 (4)  

 66,73 PLN / szt. 

Wskaźnik laserowy i lampka UV

 CHECK   56-1102343   x  
  Wskaźnik laserowy CHECK  z czerwonym laserem oraz długopisem (czarny 
wkład) lampką UV i gumowanym uchwytem, pakowany w metalowe pudełko. | 
 Opakowanie:   25/100 szt.  |  Wymiar:   15 cm  |  Materiał:   Mosiądz  |  3 zapasowe baterie  | 
  Znakowanie:   l 40 x 6 mm L1+H2 (1)  

 15,37 PLN / szt. 

Ze wskaźnikiem 
laserowym

 BUNDLE   56-1102345   x  
  Długopis BUNDLE ze wskaźnikiem laserowym  
z białą lampką w eleganckim drewnianym pudełku. | 
 Opakowanie:   10/100 szt.  |  Wymiar:   13,2 x Ø1cm  | 
 Materiał:   Mosiądz  |  na małe baterie, 3 extra  | 
  Znakowanie:   l 40 x 6 mm L1+H2 (1)  

 11,76 PLN / szt. 

NOWOŚĆ



028028 AKCESORIA PIŚMIENNE AKCESORIA PIŚMIENNE

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

Ołówek

 56-1101193 
 czerwony
 

 56-1101194 
 zielony
 

 56-1101192 
 niebieski
 

 56-1101191 
 czarny
 

 56-1101190 
 biały
 

 56-1101195 
 pomarańczowy
 

 LOOKALIKE  
  Ołówek automatyczny LOOKALIKE  wykonany z plastiku imitującego drewno, z gumką 
do mazania na końcu obudowy, zawiera rysik 1 x 0,7 mm. |  Opakowanie:   100/1000 szt.  | 
 Wymiar:   15,8 cm  |  Materiał:   Plastik / Aluminium  |   Znakowanie:   t 50 x 3 mm K1 (4)  

 1,51 PLN / szt. 

Aluminium jest lekkim nierdzewnym metalem 
odznaczajacym się wysoką trwałością i odpornością 
na warunki klimatyczne. Dlatego stosujemy je 
w produkcji naszych ołówków.

Ołówek

 ELBA   56-1101986  
  Ołówek automatyczny ELBA  w smukłej i ergonomicznej obudowie. | 
 Opakowanie:   50/500 szt.  |  Wymiar:   13,7 cm  |  Materiał:   Aluminium  | 
  Znakowanie:   t 35 x 4 mm K2+H2+V1 (4)  

 3,73 PLN / szt. 



029029AKCESORIA PIŚMIENNE

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

Rozkłada się 
po naciśnięciu 
przycisku

 UPPSALA   58-1101717  
  Długopis UPPSALA  rozwija się do 16,7 cm po naciśnięciu przycisku, 9,7 cm, po złożeniu, 
mieści się w każdej kieszeni spodni lub płaszcza, tusz niebieski, wykonany z tworzyw 
sztucznych. |  Opakowanie:   200/400 szt.  |  Wymiar:   9,7 x 1,7 x 2,2 cm  |  Materiał:   Plastik  | 
  Znakowanie:   t 20 x 10 mm K1+H2 (4)  

 7,69 PLN / szt. 

 56-1101059 
 antracyt
 

 56-1101058 
 zielony
 

 56-1101056 
 czarny
  56-1101057 

 czerwony
 

 56-1101055 
 niebieski
 

 ASCOT  
  Długopis ASCOT  z połyskującym korpusem, 
metalowym klipem, mechanizmem przyciskowym 
i niebieskim tuszem. |  Opakowanie:   50/500 szt.  | 
 Wymiar:   14,1 cm  |  Materiał:   Plastik  | 
  Znakowanie:   t 30 x 6 mm K2+H2+V1 (4)  

 2,56 PLN / szt. 

   56-1102150   
n  iebieski
 

 56-1102148 
 żółty
 

   56-1102151   
c  zerwony
 

 56-1102149 
 srebrny
 

 56-1102147 
 pomarańczowy
 

 56-1102146 
 zielone jabłko
 

 56-1102145 
 zielony
 

 56-1102143 
 jasnoniebieski
 

 56-1102144 
 czerwony
   

 56-1102142 
 niebieski
   

 QUEBEC  
  Aluminiowy długopis QUEBEC  z mechanizmem przyciskowym, matowymi, czarnymi 
akcesoriami i aluminiową obudową. Niebieski tusz. |  Opakowanie:   50/500 szt.  | 
 Wymiar:   14 cm  |  Materiał:   Aluminium / Plastik  |   Znakowanie:   l 50 x 5 mm L1 (1)  

 1,86 PLN / szt. 

NOWOŚĆ



030030 AKCESORIA PIŚMIENNE AKCESORIA PIŚMIENNE

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 56-1101943 
 czerwony
 

 56-1101942 
 czarny
 

 56-1101945 
 antracyt
 

 56-1101947 
 srebrny
 

 56-1101941 
 niebieski
 

 VANCOUVER  
  Długopis VANCOUVER  z gumowym uchwytem 
i metalizowanymi wykończeniami, duży wkład, niebieski 
tusz. |  Opakowanie:   500 szt.  |  Wymiar:   13,5 cm  | 
 Materiał:   Aluminium  |   Znakowanie:   l 40 x 5 mm L1+H2 (1)  

 2,68 PLN / szt. 

 56-1102018 
 złoty
 

 56-1102017 
 czerwony
 

 56-1102015 
 niebieski
 

 56-1102016 
 czarny
 

 56-1102015 
 niebieski
 

 LUCERNE  
  Aluminiowy długopis LUCERNE  z lśniącą 
obsadką i częściowo pokrytym gumą uchwytem, 
mechanizm przyciskowy i duży wkład 
z czarnym tuszem. |  Opakowanie:   50/1000 szt.  | 
 Wymiar:   14,2 cm  |  Materiał:   Aluminium  | 
  Znakowanie:   t 40 x 6 mm K2+H2+V1 (4)  

 3,03 PLN / szt. 

IDEE WARTE ZAPISANIA



031031AKCESORIA PIŚMIENNE

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 56-1101943 
 czerwony
 

 56-1101942 
 czarny
 

 56-1101945 
 antracyt
 

 56-1101947 
 srebrny
 

 56-1101941 
 niebieski
 

 COLUMN   58-1100660   W  
  Metalowy długopis COLUMN  z mechanizmem obrotowym, kolorowy trzonek 
i błyszczące chromowane wykończenia, niebieski tusz, pakowany w pasujące 
pudełko. |  Opakowanie:   10/200 szt.  |  Wymiar:   15,7 x Ø2,7 / 13,8 x 1,2 cm  | 
 Materiał:   Mosiądz  |   Znakowanie:   l 35 x 6 mm L1+H2 (1)  

 15,61 PLN / szt. 

 CAYMAN   56-1101035  
  Długopis CAYMAN , kolorowy metalowy korpus, w części chwytanej dyskretne paski, 
mechanizm przyciskowy, czarny tusz. |  Opakowanie:   50/500 szt.  |  Wymiar:   14 cm  | 
 Materiał:   Aluminium  |   Znakowanie:   l 50 x 5 mm L1+H2 (1)  

 3,03 PLN / szt. 

 ADORNO   58-1100621   W  
  Metalowy długopis ADORNO  z mechanizmem obrotowym, prążkowy 
wzór, niebieski tusz, pakowany w pasujące pudełko w prążki. | 
 Opakowanie:   10/100 szt.  |  Wymiar:   17 x 6 x 2,3 / 13,8 x 1,9 cm  |  Materiał:   Mosiądz  | 
  Znakowanie:   l 40 x 5 mm L1+H2 (1)  

 15,61 PLN / szt. 



032032 AKCESORIA PIŚMIENNE AKCESORIA PIŚMIENNE

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 CARBONIUM   58-1102050   W  
  Metalowy długopis CARBONIUM  z mechanizmem obrotowym, 
korpus stylizowany na karbon, tusz niebieski, pakowany w pudełko. | 
 Opakowanie:   50/200 szt.  |  Wymiar:   16 x 3 x 3 / 13,7 x 1 cm  |  Materiał:   Mosiądz  | 
  Znakowanie:   l 25 x 6 mm L1+H2 (1)  

 36,92 PLN / szt. 

 CALLIGRAPH   58-1100520   W  
  Metalowy długopis CALLIGRAPH  z mechanizmem obrotowym, błyszczące 
chromowane elementy, niebieski tusz, pakowane w pudełko z wytłoczonej 
skóry ekologicznej. |  Opakowanie:   25/200 szt.  |  Wymiar:   15,8 x Ø2,7 / 14 x 1 cm  | 
 Materiał:   Mosiądz  |   Znakowanie:   l 40 x 6 mm L1+H4 (1)  

 28,18 PLN / szt. 



033033AKCESORIA PIŚMIENNE

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

Z kryształem z serii 
CRYSTALIZED™ - Swarovski 
Elements

 ROCK   58-1101590   W  
  Metalowy długopis ROCK  z mechanizmem obrotowym, zdobiony szlachetnymi 
kryształkami CHRYSTALLIZED ™-Swarovski Elements, tusz niebieski, pakowany 
w pudełko. |  Opakowanie:   10/50 szt.  |  Wymiar:   18,5 x 7,8 x 3,3 / 13 x 1,3 cm  | 
 Materiał:   Mosiądz  |   Znakowanie:   l 35 x 5 mm L1+H4 (1)  

 38,90 PLN / szt. 

 POETRY   56-1101665  
  Długopis POETRY  z obrotowym mechanizmem, czarny tusz, długość pisania 
ok. 500-600 m, w pudełku z okienkiem. |  Opakowanie:   50/100 szt.  |  Wymiar:   13,6 cm  | 
 Materiał:   Mosiądz  |   Znakowanie:   t 25 x 5 mm K1+H3+V2 (4)  

 19,56 PLN / szt. 

Z kryształem z serii 
CRYSTALIZED™ - Swarovski 
Elements

 KIEV   58-1102190   W  
  Metalowy długopis KIEV  z mechanizmem obrotowym, złotymi wykończeniami, ze 
szlachetnymi kryształkami z linii CHRYSTALLIZED™-Swarovski Elements na klipie, tusz 
niebieski, pakowany w pudełko. |  Opakowanie:   10/50 szt.  |  Wymiar:   18,5 x 7,8 x 3,3 / 
13 x 1,3 cm  |  Materiał:   Mosiądz  |   Znakowanie:   l 35 x 5 mm L1+H4 (1)  

 53,34 PLN / szt. 



034034 AKCESORIA PIŚMIENNE AKCESORIA PIŚMIENNE

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

Z końcówką do ekranu 
dotykowego

 BAMBOO TOUCH   58-8110001  
  Długopis BAMBOO TOUCH , niebieski wkład, końcówka do ekranów 
dotykowych, tabletów, wykonany z drewna bambusowego. | 
 Opakowanie:   50/500 szt.  |  Wymiar:   14 x 1,2 cm  |  Materiał:   Bambus / Stal  | 
  Znakowanie:   t 30 x 5 mm K2+H4+V3 (4)  

 3,14 PLN / szt. 

 56-1101050 
 czerwony
 

 56-1101049 
 czarny
 

 56-1101048 
 niebieski
 

 TOUCH METAL  
  Długopis TOUCH METAL , aluminiowy, z ergonomicznym gumowym uchwytem, 
perforowanym w kształcie kwadratów klipem, mechanizmem przyciskowym oraz 
dużym wkładem z czarnym tuszem. |  Opakowanie:   50/1000 szt.  |  Wymiar:   14,7 cm  | 
 Materiał:   Aluminium  |   Znakowanie:   l 50 x 5 mm L1+H2 (1)  

 5,94 PLN / szt. 



035035AKCESORIA PIŚMIENNE

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

Z końcówką do 
ekranu dotykowego

 58-8113002 
 czarny/srebrny
 

 58-8113001 
 biały/srebrny
 

 TOUCH DOWN   W  
  Długopis ze stali nierdzewnej TOUCH DOWN  z dużym wkładem i mechanizmem 
obrotowym, końcówką do ekranów dotykowych, z czarnego, błyszczącego 
metalu, ze srebrnymi elementami ozdobnymi, czarny tusz, pakowany w pudełko. | 
 Opakowanie:   50/200 szt.  |  Wymiar:   13,75 x 1,4 cm  |  Materiał:   Stal nierdzewna  | 
  Znakowanie:   t 30 x 8 mm K1+H4+V2 (4)  

 13,28 PLN / szt. 

Z lampą LED

 LOOK   58-1101607   W_  
  Metalowy długopis LOOK  z białą diodą LED na końcu trzonka, mechanizm obrotowy, 
niebieski tusz, pakowany w pudełko. |  Opakowanie:   50/200 szt.  |  Wymiar:   16 x 3 x 3 / 
13,1 x 1,1 cm  |  Materiał:   Aluminium  |   Znakowanie:   l 35 x 5 mm L1+H4 (1)  

 23,18 PLN / szt. 



036036 AKCESORIA PIŚMIENNE AKCESORIA PIŚMIENNE

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 PRECISE   58-1102287  
  Metalowe pióro kulkowe PRECISE , gumowany uchwyt w środkowej części trzonka, czarny 
tusz, pakowany w etui. |  Opakowanie:   50/200 szt.  |  Wymiar:   18,2 x 4 x 2,3 / 14 x 1,4 cm  | 
 Materiał:   Aluminium  |   Znakowanie:   l 25 x 10 mm L1+H4 (1)  

 24,34 PLN / szt. 

Zdobiony element 
CRYSTALLIZED™-Swarovski

 MOSCOW   58-1101560   W  
  Metalowy długopis MOSCOW  z obracaną obsadką ozdobiony 24 kryształkami linii 
CRYSTALLIZED™ - Swarovski Elements, śniąca czarna powierzchnia kontrastująca 
ze srebrnymi elementami wykończenia, unikalny wzór klipu, pakowany w pudełko. | 
 Opakowanie:   10/50 szt.  |  Wymiar:   20,5 x 8,3 x 3,3 / 13,5 x 1,9 cm  |  Materiał:   Mosiądz  | 
  Znakowanie:   l 35 x 5 mm L1+H4 (1)  

 70,69 PLN / szt. 



037037AKCESORIA PIŚMIENNE

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

Zdobiony element CRYSTALIZED™ - 
Swarovski Elements

 ST. PETERSBURG   58-1101580   W  
  Metalowe wieczne pióro ST. PETERSBURG  z 24 kryształami z serii CRYSTALLIZED™- 
Swarovski Elements, lśniąca czarna powierzchnia ze srebrnymi elementami 
wykończenia, wysokiej jakości, grawerowana stalówka Iridium Point, pakowane 
w pudełko. |  Opakowanie:   10/50 szt.  |  Wymiar:   19,2 x 8,3 x 3,3 / 13,6 x 1,3 cm  | 
 Materiał:   Mosiądz  |   Znakowanie:   l 35 x 5 mm L1+H4 (1)  

 78,49 PLN / szt. 

Zdobiony element CRYSTALIZED™ - 
Swarovski Elements

 RIGA   58-1101570   W  
  Metalowe pióro kulkowe RIGA  z 24 kryształami z serii CRYSTALLIZED™- 
Swarovski Elements, lśniąca czarna powierzchnia, pakowane pudełko. | 
 Opakowanie:   10/50 szt.  |  Wymiar:   18,5 x 7,8 x 3,3 / 13 x 1,3 cm  |  Materiał:   Mosiądz  | 
  Znakowanie:   l 35 x 5 mm L1+H2 (1)  

 77,10 PLN / szt. 



038038 AKCESORIA PIŚMIENNE AKCESORIA PIŚMIENNE

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 56-1101625 
 czerwony
 

 56-1101624 
 niebieski
 

 56-1101623 
 szary
 

 56-1101622 
 biały
 

 56-1101621 
 czarny
 

 ALPHABET   W  
  Zestaw do pisania ALPHABET  składa się z długopisu 
z mechanizmem obrotowym i pióra kulkowego, czarny tusz, 
pakowany w pudełko. |  Opakowanie:   25/100 kompletów  | 
 Wymiar:   17,7 x 5,8 x 2,2 cm  |  Materiał:   Aluminium  | 
  Znakowanie:   t 20 x 8 mm K1+H4+V1 (4)  

 14,91 PLN / zestaw 

Z magnesem

 VALENTINE   56-1101169  
  Zestaw długopisów VALENTINE , dwa długopisy z wbudowanymi magnesami 
- przy połączeniu ich klipy tworzą czerwone serce, mechanizm przyciskowy, 
niebieski tusz. |  Opakowanie:   50/500 szt.  |  Wymiar:   13,5 cm  |  Materiał:   Plastik  | 
  Znakowanie:   t 30 x 6 mm K1+H2 (1)  

 3,03 PLN / szt. 

 VICI   56-1101659  
  Zestaw do pisania VICI , długopis z mechanizmem obrotowym i długopis 
żelowy (niebieski tusz) z wykończeniami z ekoskóry, w etui z ekoskóry. | 
 Opakowanie:   25/100 szt.  |  Wymiar:   16,5 x 6,3 x 2 cm  |  Materiał:   Mosiądz / PU  | 
  Znakowanie:   t 70 x 25 mm K2+H2 (1)  

 33,31 PLN / szt. 

Z końcówką do ekranu 
dotykowego

 DOUBLE BAMBOO   56-1102100  
  Zestaw do pisania DOUBLE BAMBOO  składa się z długopisu z końcówką do ekranów 
dotykowych (niebieski tusz), a także ołówka mechanicznego. Oba przybory do pisania 
z eleganckim korpusem z bambusa. Zestaw pakowany w pudełko z bambusowym 
wzorem. |  Opakowanie:   25/200 szt.  |  Wymiar:   Ø1,2 x 14 cm  |  Materiał:   Bambus / Metal  | 
  Znakowanie:   t 70 x 8 mm K1+H2 (4)  

 6,17 PLN / szt. 



039039AKCESORIA PIŚMIENNE

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 56-1101625 
 czerwony
 

 56-1101622 
 biały
 

 EDITOR   58-1100420   W  
  Zestaw do pisania EDITOR  składa się z ołówka automatycznego i długopisu 
(niebieski tusz), matowy metal i kolorowe plastikowe prążki, pakowane w pudełko. | 
 Opakowanie:   10/100 szt.  |  Wymiar:   16,3 x 6,2 x 2,6 / 13,3 x 1,4 cm  |  Materiał:   Aluminium / 
Mosiądz / PVC  |   Znakowanie:   l 40 x 6 mm L1+H4 (1)  

 31,09 PLN / szt. 

 ANGELO   56-1101654  
  Zestaw do pisania ANGELO , pióro kulkowe (czarny wkład) i długopis (niebieski tusz) 
w niebieskich metalizowanych obudowach ze srebrnymi akcentami, w pudełku 
z metalową płytką do grawerowania. |  Opakowanie:   25/50 szt.  |  Wymiar:   13,7 / 
19 x 7,5 x 3,2 cm  |  Materiał:   Aluminium  |   Znakowanie:   l 30 x 8 mm L1+H2 (1)  

 33,77 PLN / szt. 

 NOBLESSE   56-1101662  
  Zestaw piśmienny NOBLESSE , metalowe pióro wieczne i długopis z mechanizmem 
przyciskowym (niebieski tusz), z wzorkiem w kratę, zapakowany w pudełko. | 
 Opakowanie:   25/50 szt.  |  Wymiar:   17,5 x 6,8 x 2,4 cm  |  Materiał:   Mosiądz  | 
  Znakowanie:   t 70 x 25 mm K1+H4+V2 (1)  

 35,29 PLN / szt. 



040040 AKCESORIA PIŚMIENNE AKCESORIA PIŚMIENNE

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 CHROMIUM   56-1101644  
  Zestaw do pisania CHROMIUM  zawiera pióro (czarny tusz) oraz długopis 
(niebieski tusz), zapakowane w eleganckie pudełko z aluminiową płytką. | 
 Opakowanie:   25/50 kompletów  |  Wymiar:   17,5 x 6,8 x 3,7 cm  |  Materiał:   Mosiądz  | 
  Znakowanie:   t 25 x 5 mm K2+H2+V2 (4)  

 46,35 PLN / zestaw 

 SKRIPTUS   58-1100500   W  
  Zestaw do pisania SKRIPTUS  składa się z pióra (czarny atrament) i długopisu 
(niebieski tusz), ze srebrnymi elementami, pakowany w pudełko. | 
 Opakowanie:   10/100 szt.  |  Wymiar:   16 x 5,5 x 3,5 / 13 x 1,3 cm  |  Materiał:   Mosiądz  | 
  Znakowanie:   l 35 x 6 mm L1+H2 (1)  

 38,43 PLN / szt. 

 COMTESSE   58-1100464   W  
  Zestaw do pisania COMTESSE  składa się z długopisu z obracaną obsadką i pióra 
kulkowego, zestaw wykonany jest z trwałego, satynowego metalu z kontrastującymi 
chromowanymi elementami. |  Opakowanie:   10/100 szt.  |  Wymiar:   17 x 4,5 x 2 / 
13,7 x 1,3 cm  |  Materiał:   Stal  |   Znakowanie:   l 30 x 6 mm L1+H2 (1)  

 35,87 PLN / szt. 



041041AKCESORIA PIŚMIENNE

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 LUXMA   56-1101689  
  Zestaw do pisania LUXMA  zawiera długopis (niebieski tusz) oraz pióro kulkowe (czarny 
tusz), z chromowanymi podstawami do grawerowania, zapakowane w pudełko. | 
 Opakowanie:   25/50 kompletów  |  Wymiar:   17,8 x 6,7 x 3 cm  |  Materiał:   Mosiądz  | 
  Znakowanie:   l 40 x 6 mm L1+H4 (1)  

 36,10 PLN / komplet 

 BROADWAY   58-1100410   W  
  Zestaw do pisania BROADWAY  składa się z długopisu z obracaną obsadką 
i pióra kulkowego. Wykonane z trwałego metalu w kolorze czarnym o wysokim 
połysku z chromowanymi elementami wykończenia, pakowane w pudełko. | 
 Opakowanie:   10/100 szt.  |  Wymiar:   16,2 x 6 x 2,8 / 14,1 x 1,1 cm  |  Materiał:   Mosiądz  | 
  Znakowanie:   l 30 x 3 mm L1+H4 (1)  

 38,43 PLN / szt. 

 BLACK SWAN   56-1101664   W  
  Zestaw piśmienniczy BLACK SWAN  składa się z metalowego długopisu 
z mechanizmem obrotowym (niebieski tusz) i metalowego pióra kulkowego 
(czarny tusz). |  Opakowanie:   25/100 kompletów  |  Wymiar:   13,5 / 17,7 x 5,8 x 2,1 cm  | 
 Materiał:   Mosiądz / Stal  |   Znakowanie:   t 20 x 6 mm K1+H4+V1 (4)  

 33,77 PLN / zestaw 



042042 AKCESORIA PIŚMIENNE AKCESORIA PIŚMIENNE

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

Eleganckie opakowanie

 MANZONI   56-1101651  
  Zestaw MANZONI  składający się z długopisu z czarnym wkładem oraz pióra 
wiecznego w eleganckim pudełku. |  Opakowanie:   25/50 szt.  |  Wymiar:   18 x 6,5 x 4 cm  | 
 Materiał:   Mosiądz  |   Znakowanie:   t 35 x 35 mm K2+H4+V2 (4)  

 43,21 PLN / szt. 

Drewno różane

 POET   56-1101656  
  Zestaw z drewna różanego POET  składa się z pióra wiecznego i długopisu 
(niebieski tusz) w etui - całość z drewna różanego ze złotymi akcentami. | 
 Opakowanie:   10/100 szt.  |  Wymiar:   17,3 x 5 x 2,4 cm  |  Materiał:   Drewno  | 
  Znakowanie:   t 60 x 25 mm K2+H2 (1)  

 38,43 PLN / szt. 



043043AKCESORIA PIŚMIENNE

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

Eleganckie opakowanie

 STERLING   58-1100490   W  
  Zestaw do pisania STERLING  składa się z pióra i (czarny atrament) długopisu 
z wkładem o dużej pojemności (niebieski tusz), w eleganckim pudełku z płytką 
aluminiową. |  Opakowanie:   10/50 szt.  |  Wymiar:   17,3 x 6,7 x 3,5 / 14 x 1,2 cm  | 
 Materiał:   Mosiądz  |   Znakowanie:   l 30 x 6 mm L1+H4 (1)  

 51,01 PLN / szt. 

 ARCHITECT   58-1100407   W  
  Zestaw do pisania ARCHITECT  składa się ze specjalnej, potrójnej 10 cm 
linijki (w kształcie trójkąta, 1, 125 m / 1, 100 m / 1, 75 m / 1, 50 m / 1, 20 m) 
i długopisu z obracaną obsadką (niebieski tusz), z antypoślizgowym uchwytem 
i wbudowaną poziomicą, w pudełku na zamek z metalową powłoką. | 
 Opakowanie:   10/100 szt.  |  Wymiar:   17 x 5,5 x 2,9 / 13,5 x 1,1 cm  |  Materiał:   Aluminium  | 
  Znakowanie:   l 60 x 4 mm L1+H4 (1)  

 46,82 PLN / szt. 

 58-1100631 
 czerwony/srebrny
 

 58-1100630 
 czarny/srebrny
 

 ADORNO   W  
  Zestaw do pisania ADORNO  składa się z metalowego pióra (czarny tusz) 
i długopisu (tusz niebieski), pakowany w pasujące pudełko w prążki. | 
 Opakowanie:   10/100 szt.  |  Wymiar:   17 x 6 x 2,3 / 13,8 x 1,9 cm  |  Materiał:   Mosiądz  | 
  Znakowanie:   l 45 x 6 mm L1+H2 (1)  

 31,33 PLN / szt. 



044044 AKCESORIA PIŚMIENNE AKCESORIA PIŚMIENNE

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

ZAWSZE W DOBRYM STYLU

Eleganckie opakowanie

 BLACK ELEGANCE   58-8114001   W  
  Zestaw do pisania BLACK ELEGANCE  składa się z długopisu z mechanizmem 
obrotowym i metalowym wkładem (czarny tusz) oraz wiecznego pióra z pojemnikiem 
na tusz (kolor niebieski), z matowego metalu z gumowaną powierzchnią 
uchwytu, ozdobne pudełko z dekoracyjnym aluminiowym wykończeniem. | 
 Opakowanie:   25/50 szt.  |  Wymiar:   19,8 x 7,9 x 3,7 cm  |  Materiał:   Mosiądz / Plastik  | 
  Znakowanie:   l 40 x 6 mm L1+H5 (1)  

 53,34 PLN / szt. 

Z obrotowym mechanizmem: obróć 
w jednym kierunku, aby wysunąć wkład 
i w przeciwnym dla dopasowania

 PRECIOUS   58-1102450   W  
  Zestaw do pisania PRECIOUS  składa się z długopisu (niebieski tusz) i ołówka 
z mechanizmem obrotowym, oba przybory do pisania mają drewnianą 
konstrukcję z chromowanymi elementami dekoracyjnymi, pakowany w etui. | 
 Opakowanie:   25/50 szt.  |  Wymiar:   20 x 7,5 x 4,7 / 14,3 x 1,2 cm  |  Materiał:   Stal / Drewno  | 
  Znakowanie:   t 30 x 5 mm K1+H4 (4)  

 57,30 PLN / szt. 

 BOHEMIAN   58-1100530   W  
  Zestaw do pisania BOHEMIAN  składa się z metalowego pióra (czarny 
atrament) i długopisu z mechanizmem obrotowym (niebieski tusz), ze 
srebrnymi elementami, pakowany w pudełko z metalową wstawką. | 
 Opakowanie:   25/50 szt.  |  Wymiar:   18,0 x 6,5 x 4 / 13 x 1,3 cm  |  Materiał:   Mosiądz  | 
  Znakowanie:   l 35 x 5 mm L1+H4 (1)  

 62,77 PLN / szt. 



045045AKCESORIA PIŚMIENNE

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 INTERCONTINENTAL   58-1102300   W  
  Zestaw do pisania INTERCONTINENTAL  składa się z pióra kulkowego (czarny 
atrament) i metalowego długopisu (niebieski tusz), z motywem mapy świata na 
trzonku, chromowane wykończenia, pakowany w stylowe etui z płytką aluminiową. | 
 Opakowanie:   10/50 szt.  |  Wymiar:   18 x 6,5 x 4 / 14 x 1,5 cm  |  Materiał:   Mosiądz  | 
  Znakowanie:   l 35 x 5 mm L1+H4 (1)  

 90,37 PLN / szt. 

 CARBON   58-1100580   W  
  Zestaw do pisania CARBON  składa się z metalowego pióra (czarny atrament) 
i metalowego długopisu z mechanizmem obrotowym (niebieski tusz), 
wykończenie węglowe, pakowany w eleganckie pudełko z metalową wstawką. | 
 Opakowanie:   10/50 szt.  |  Wymiar:   17,5 x 7 x 4 / 13,8 x 1,3 cm  |  Materiał:   Mosiądz  | 
  Znakowanie:   l 35 x 6 mm L1+H4 (1)  

 73,02 PLN / szt. 

 OVAL OFFICE   56-1101663  
  Zestaw do pisania OVAL OFFICE  zawiera pióro kulkowe z pojemnym, 
czarnym wkładem i długopis (czarny wkład) z ozdobnym wykończeniem 
z imitacji skóry, zamknięte w owalnym pudełku otwieranym przyciskiem. | 
 Opakowanie:   25/50 szt.  |  Wymiar:   17,5 x 8,3 x 4 cm  |  Materiał:   Mosiądz / PU  | 
  Znakowanie:   t 60 x 20 mm K2+H4 (1)  

 59,51 PLN / szt. 



046046 BIURO BIURO

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

048 Portfolia i aktówki

063 Na ważne notatki

080 Artykuły biurowe i wizytowniki

093 Kalkulatory

BIURO



047047

047

BIURO

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 Mini notes MEMO  
znajdziesz na 
stronie 074

 Portfolio GENTLE  
znajdziesz na 
stronie 049

„ZANOTOWANE: 
WSZYSTKO DLA 
BIURA“

 Czas się zorganizować. 

Biuro, w którym czujesz się jak w domu. 
Jasne meble i kolorowe gadżety. 
Moc pozytywnej energii i odrobina 
zabawy. Oto sposób na pracę, do której 
przyjdziesz z przyjemnością.



048048 BIURO BIURO

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

A5

 CREADO   56-1103163  
  Teczka na dokumenty CREADO  w formacie A5, z notatnikiem, 
zamykana na zamek błyskawiczny, z płytką do grawerowania. | 
 Opakowanie:   30 szt.  |  Wymiar:   26 x 18 x 3,5 cm  |  Materiał:   Poliester / PVC  | 
  Znakowanie:   l 30 x 10 mm L1+H2 (1)  

 40,06 PLN / szt. 

A4

 CREADO   56-1103162  
  Teczka na dokumenty CREADO  w formacie A4, 
z notatnikiem, zamykana na zamek błyskawiczny, 
z płytką do grawerowania. |  Opakowanie:   15 szt.  | 
 Wymiar:   26 x 3,5 x 34,5 cm  |  Materiał:   Poliester / PVC  | 
  Znakowanie:   l 30 x 10 mm L1+H2 (1)  

 58,11 PLN / szt. 

A4

 EVENT   56-0405715  
  Teczka konferencyjna EVENT  z blokiem 
w formacie A4. |  Opakowanie:   10/40 szt.  | 
 Wymiar:   33 x 24 cm  |  Materiał:   Poliester / PVC  | 
  Znakowanie:   u 100 x 280 mm T2+H2 (10)  

 28,65 PLN / szt. 



049049BIURO

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

A4

 56-1103189 
 czerwony
 

 56-1103188 
 niebieski
 

 56-1103187 
 czarny
 

 GENTLE  
  Notatnik w etui GENTLE  z notesem w linie, około 50 stron, elastyczną pętelką 
na długopis, w skóropodobnej oprawie z białymi dekoracyjnymi przeszyciami. | 
 Opakowanie:   50/100 szt.  |  Wymiar:   13,9 x 8,9 x 1,8 cm  |  Materiał:   PU / Poliester  | 
  Znakowanie:   u 70 x 80 mm T1+H2 (10)  

 12,46 PLN / szt. 

WSZYSTKO JUŻ ZAPLANOWANE

A4

 56-1103185 
 czerwony
 

 56-1103184 
 niebieski
 

 56-1103183 
 czarny
 

 GENTLE   Y  
  Portfolio GENTLE , format A4, zamykane na zamek błyskawiczny, wewnętrzne 
przegródki w tym jedna przezroczysta, wewnętrzna kieszonka zapinana 
na zamek, kalkulator, notes, pętelka na długopis oraz jedna kieszonka 
zewnętrzna. |  Opakowanie:   15 szt.  |  Wymiar:   34,5 x 26 x 3 cm  |  Materiał:   PU / PVC  | 
  Znakowanie:   u 140 x 220 mm T2+H2 (10)  

 47,05 PLN / szt. 



050050 BIURO BIURO

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 56-1103224 
 zielony
 

 56-1103223 
 pomarańczowy
 

 56-1103222 
 czerwony
 

 56-1103221 
 szary
 

 56-1103220 
 niebieski
 

 WIDGET  
  Portfolio WIDGET,  w środku elastyczne paski na tablet (rozmiar 18 x 23 cm), 
z różnymi wsuwanymi kieszonkami, 1 mały notes, na zewnątrz uruchamiana 
przyciskiem podstawka dla wygody przy czytaniu, zapięcie na zatrzask. | 
 Opakowanie:   20 szt.  |  Wymiar:   25 x 20 x 1 cm  |  Materiał:   PU / PVC  | 
  Znakowanie:   u 80 x 70 mm T1+H2 (10)  

 23,18 PLN / szt. 

A4

 56-1103219 
 czarny/turkusowy
 

 56-1103218 
 zielony/czarny
 

 56-1103217 
 czarny/czerwony
 

 56-1103215 
 niebieski/czarny
 

 56-1103216 
 czarny/szary
 

 SESSION  
  Portfolio SESSION  w formacie DIN A4, zawiera notes, pętelkę na przybory 
do pisania, różne wsuwane kieszenie, metalowy haczyk z kolorową 
gumką do zamknięcia. |  Opakowanie:   20 szt.  |  Wymiar:   32,5 x 25 x 1 cm  | 
 Materiał:   Poliester / PU  |   Znakowanie:   u 180 x 90 mm T2+H2 (10)  

 25,62 PLN / szt. 

A4

 56-1103168 
 czarny/turkusowy
 

 56-1103167 
 czarny/zielony
 

 56-1103165 
 czarny/szary
 

 56-1103166 
 czarny/czerwony
 

 56-1103164 
 czarny/niebieski
 

 YOUNG STAR  
  Portfolio YOUNG STAR  w formacie A4, z notesem, wsuwanymi kieszonkami, pętelkami 
na długopis i inne akcesoria, zamykane gumką, na zewnątrz czarne, w środku 
kolorowe. |  Opakowanie:   20 szt.  |  Wymiar:   32 x 26 x 2 cm  |  Materiał:   Poliester  | 
  Znakowanie:   u 150 x 220 mm T2+H2 (10)  

 29,81 PLN / szt. 



051051BIURO

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

A4

A4

 56-1103296 
 czarny/niebieski
 

 56-1103297 
 czarny/czerwony
 

 56-1103295 
 czarny/szary
 

 ZIPPER  
  Portfolio ZIPPER  w rozmiarze A4: 1 odchylana kieszeń z dopasowanym 
kolorystycznie zamkiem błyskawicznym, różne kieszenie wewnątrz, z kartkami do 
notowania, z zapięciem na guzik. |  Opakowanie:   15 szt.  |  Wymiar:   33 x 25,5 x 1,8 cm  | 
 Materiał:   Poliester  |  Mikrofibra  |   Znakowanie:   u 80 x 80 mm T1+H4 (10)  

 34,36 PLN / szt. 

NOWOŚĆ



052052 BIURO BIURO

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

A4

 LINEN   56-1103246  
  Portfolio LINEN  w formacie A4, wewnątrz wsuwane kieszonki, 2 kieszonki 
z przezroczystym okienkiem, z notesem, pętelką na długopis, z metalową płytką na 
Twoje logo. |  Opakowanie:   20 szt.  |  Wymiar:   30,5 x 23,5 x 1,2 cm  |  Materiał:   PU / Plastik / 
Len  |   Znakowanie:   l 30 x 10 mm L1+H4 (1)  

 32,14 PLN / szt. 

A4

 LINEN   56-1103245  
  Portfolio LINEN  zamykane dookoła na suwak, wewnątrz wsuwane 
kieszonki, kalkulator, notes, pętelka na długopis, z metalową płytką na logo. | 
 Opakowanie:   20 szt.  |  Wymiar:   33 x 26 x 2,3 cm  |  Materiał:   PU / Plastik / Len  | 
  Znakowanie:   l 30 x 10 mm L1+H4 (1)  

 58,93 PLN / szt. 

WSZYSTKO JUŻ ZAPLANOWANE

A4

 MONTE CARLO   56-0406185  
  Teczka z klipem MONTE CARLO  zawiera szlufkę na długopis. | 
 Opakowanie:   5/25 szt.  |  Wymiar:   32,5 x 23 x 1,5 cm  |  Materiał:   PVC / Poliester  | 
  Znakowanie:   u 140 x 240 mm T2+H2 (10)  

 33,42 PLN / szt. 



053053BIURO

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

A4

A5

 MILANO-PORTFOLIO II   58-1101340  
  Organizer MILANO-PORTFOLIO II , przegródki dla 4 wizytówek lub kart kredytowych, 
2 duże kieszenie na dokumenty, uchwyt na pióro, notes, w zestawie torba z włókniny. | 
 Opakowanie:   20 szt.  |  Wymiar:   23,7 x 15,2 x 1,5 cm  |  Materiał:   PU / Poliester  | 
  Znakowanie:   l 10 x 30 mm L1+H2 (1)  

 38,90 PLN / szt. 

A4

 MILANO-PORTFOLIO   58-1101330  
  Organizer MILANO-PORTFOLIO  z kalkulatorem, 2 przedziałki na wizytówki, 2 kieszenie 
na dokumenty, uchwyt na pióro, notes, z bezpiecznym zamkiem, w zestawie torba 
z włókniny. |  Opakowanie:   20 szt.  |  Wymiar:   32 x 24,3 x 2,5 cm  |  Materiał:   PU / Poliester  | 
  Znakowanie:   l 10 x 30 mm L1+H2 (1)  

 78,49 PLN / szt. 



054054 BIURO BIURO

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

A4

 CLASSICO-PORTFOLIO   58-1101370  
  Organizer CLASSICO-PORTFOLIO  o wyglądzie prawdziwej skóry, z ultra cienkim 
kalkulatorem, 2 przegródki na wizytówki lub karty kredytowe, 1 kieszeń na 
dokumenty, 1 kieszeń na notatnik, długopis, notatnik A4. |  Opakowanie:   10 szt.  | 
 Wymiar:   32 x 25 x 2 cm  |  Materiał:   PU / Poliester  |   Znakowanie:   l 10 x 30 mm L1+H4 (1)  

 95,84 PLN / szt. 



055055BIURO

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 AVANTI   56-0406171  
  Torba na dokumenty AVANTI  z możliwością poszerzenia, organizerem, 
zamknięciem na zatrzaski, uchwytem i regulowanym, odpinanym paskiem na 
ramię. |  Opakowanie:   5/15 szt.  |  Wymiar:   41 x 34 x 10 cm  |  Materiał:   Poliester  | 
  Znakowanie:   u 300 x 100 mm T2+H10 (10)  

 77,10 PLN / szt. 

A4

 AVANTI   56-0406141  
  Teczka konferencyjna AVANTI  z blokiem w formacie A4, szlufką na długopis, 
kilkoma kieszonkami i zamkiem błyskawicznym. |  Opakowanie:   10/20 szt.  | 
 Wymiar:   34 x 25 x 3,5 cm  |  Materiał:   Poliester  |   Znakowanie:   u 270 x 60 mm T2+H2 (10)  

 43,09 PLN / szt. 

A4

 AVANTI   56-0406131  
  Teczka konferencyjna AVANTI  z blokiem w formacie A4, szlufką na długopis i kilkoma 
kieszonkami. |  Opakowanie:   10/20 szt.  |  Wymiar:   33 x 24 x 2,5 cm  |  Materiał:   Poliester  | 
  Znakowanie:   u 270 x 60 mm T2+H2 (10)  

 38,90 PLN / szt. 

A4

 AVANTI   56-0406121  
  Teczka segregatorowa AVANTI  w formacie A4 ze szlufką na długopis, kilkoma 
kieszonkami, uchwytem i zamkiem błyskawicznym. |  Opakowanie:   5/10 szt.  | 
 Wymiar:   35,5 x 25 x 5 cm  |  Materiał:   Poliester  |   Znakowanie:   u 270 x 60 mm T2+H2 (10)  

 69,76 PLN / szt. 



056056 BIURO BIURO

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

A4

 NOBLESSE   56-1103186  
  Portfolio NOBLESSE  w formacie DIN A4, z wbudowanym uchwytem na tablet PC 
w 3 rozmiarach (ok. 24 x 17,5 cm, 22 x 15,5 cm, 18 x 11,5 cm), z elastyczną taśmą 
trzymającą tablet, zamszowymi kieszeniami zapewniającymi bezpieczny transport, 
wieloma wsuwanymi kieszonkami na wizytówki i notatki, pętelką na pióro lub 
długopis, zamykane na suwak. |  Opakowanie:   10 szt.  |  Wymiar:   25,5 x 3 x 33 cm  | 
 Materiał:   PU / PVC  |   Znakowanie:   l 10 x 40 mm L1+H2 (1)  

 96,66 PLN / szt. 

Z podparciem dla 
nadgarstków

 NOBLESSE   56-1104122  
  Podkładka pod myszkę NOBLESSE  z ergonomicznym miejscem na nadgarstek, 
antypoślizgowa, dekoracyjne wykończenie obrzeży, wykonana z wysokiej jakości 
ekologicznej skóry. |  Opakowanie:   25/50 szt.  |  Wymiar:   27 x 22,5 cm  |  Materiał:   PU / 
EVA  |   Znakowanie:   t 20 x 20 mm K1+H2 (1)  

 20,38 PLN / szt. 

A4

 NOBLESSE   56-1103179   Y  
  Portfolio NOBLESSE , portfolio ze skóry ekologicznej, w formacie A4, z zamkiem 
błyskawicznym, zatrzaskiem segregatorowym, kalkulatorem, notesem, miejscem na 
długopis, wieloma kieszonkami, uchwytem, dekoracyjnymi przeszyciami i metalową 
płytką do grawerowania. |  Opakowanie:   10 szt.  |  Wymiar:   36,5 x 30 x 4 cm  |  Materiał:   PU / 
PVC  |   Znakowanie:   l 10 x 30 mm L1+H4 (1)  

 133,23 PLN / szt. 



057057BIURO

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

A4

A4

 NOBLESSE   56-1103177  
  Teczka NOBLESSE  z notesem w formacie A4, paskiem na długopis, wieloma 
kieszonkami, z eleganckim wykończeniem, wymiennym metalowym logo, wykonana 
z wysokiej jakości skóry syntetycznej. |  Opakowanie:   15 szt.  |  Wymiar:   32 x 25 x 2,7 cm  | 
 Materiał:   PU / PVC  |   Znakowanie:   l 10 x 30 mm L1+H2 (1)  

 44,72 PLN / szt. 

A4

 NOBLESSE   56-1103176   Y  
  Teczka NOBLESSE  z kalkulatorem, notesem w formacie A4, wieloma kieszonkami, 
zapinana na zamek, z eleganckim wykończeniem, wymiennym metalowym 
logo, wykonana z wysokiej jakości skóry syntetycznej. |  Opakowanie:   10 szt.  | 
 Wymiar:   35 x 28 x 4 cm  |  Materiał:   PU / PVC  |   Znakowanie:   l 10 x 30 mm L1+H2 (1)  

 70,69 PLN / szt. 

A4

 SYMPOSIUM   56-0405725  
  Teczka na dokumenty SYMPOSIUM  z zamkiem błyskawicznym, 
blokiem w formacie A4, kilkoma kieszonkami i szlufką na długopis. | 
 Opakowanie:   5/20 szt.  |  Wymiar:   34 x 25,5 cm  |  Materiał:   Poliester / PVC  | 
  Znakowanie:   u 100 x 280 mm T2+H2 (10)  

 42,39 PLN / szt. 



058058 BIURO BIURO

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 HILL DALE   56-1103253  
  Etui na paszport HILL DALE , wsuwane kieszonki na karty kredytowe i przezroczysta 
kieszonka na paszport – na zewnątrz perforowany wzór, z metalową płytką na Twoje 
logo. |  Opakowanie:   50/100 szt.  |  Wymiar:   14,7 x 11,1 x 1,8 cm  |  Materiał:   PU / PVC  | 
  Znakowanie:   l 40 x 10 mm L1+H2 (1)  

 38,90 PLN / szt. 

A5

 HILL DALE   56-1103252  
  Mini portfolio na tablet HILL DALE  w formacie A5, rozkładanym uchwytem 
na tablet z elastycznymi paskami mocującymi, odpowiedni dla tabletów 
(7 calowy) oraz iPad® mini, zawiera notes w linie, pętelkę na długopis 
– na zewnątrz perforowany wzór, z metalową płytką na Twoje logo. | 
 Opakowanie:   15/30 szt.  |  Wymiar:   24,9 x 19,2 x 1,4 cm  |  Materiał:   PU / PVC  | 
  Znakowanie:   l 40 x 10 mm L1+H2 (1)  

 58,93 PLN / szt. 

A4

 ARISTO   56-1103181   Y  
  Teczka konferencyjna ARISTO  w formacie A4, z obracaną ramką (z jednej strony 
kalkulator, z drugiej miejsce na zdjęcie), przegródką na wizytówki, kilkoma wsuwanymi 
kieszonkami, pętelką na długopis, dekoracyjnymi przeszyciami i błyszczącą metalową 
płytką do grawerowania. |  Opakowanie:   20 szt.  |  Wymiar:   32 x 23,5 x 2 cm  |  Materiał:   PU / 
PVC  |   Znakowanie:   l 30 x 10 mm L1+H2 (1)  

 73,83 PLN / szt. 



059059BIURO

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

A4

A5

 HILL DALE   56-1103251  
  Portfolio HILL DALE  w formacie A5, wewnątrz różne wsuwane kieszonki, zawiera notes 
w linie, pętelkę na długopis – na zewnątrz perforowany wzór, z metalową płytką na 
Twoje logo. |  Opakowanie:   15/30 szt.  |  Wymiar:   24,2 x 18,2 x 1,3 cm  |  Materiał:   PU / PVC  | 
  Znakowanie:   l 40 x 10 mm L1+H2 (1)  

 57,30 PLN / szt. 

A4

 HILL DALE   56-1103250  
  Teczka portfolio HILL DALE  w formacie A4, zamykana na zamek błyskawiczny, 
wewnątrz zatrzask segregatorowy, różne wsuwane kieszonki, 1 mała kieszonka 
zapinana na zatrzask, elastyczna opaska na powerbank itp., zawiera notes w linie, 
pętelkę na długopis – na zewnątrz perforowany wzór, z uchwytem do przenoszenia, 
z metalową płytką na Twoje logo. |  Opakowanie:   10 szt.  |  Wymiar:   33 x 26 x 5,3 cm  | 
 Materiał:   PU / PVC  |   Znakowanie:   l 40 x 10 mm L1+H2 (1)  

 148,48 PLN / szt. 

A4

 HILL DALE   56-1103249  
  Portfolio HILL DALE  w formacie A4, wewnątrz różne wsuwane kieszonki, 1 mała 
kieszonka zapinana na zatrzask, elastyczna opaska na powerbank itp., zawiera notes 
w linie, pętelkę na długopis – na zewnątrz perforowany wzór, z metalową płytką 
na Twoje logo. |  Opakowanie:   15 szt.  |  Wymiar:   33 x 26 x 2,5 cm  |  Materiał:   PU / PVC  | 
  Znakowanie:   l 40 x 10 mm L1+H2 (1)  

 117,51 PLN / szt. 



060060 BIURO BIURO

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

DOBRZE ZORGANIZOWANI

A4
 NEW JERSEY   56-1103234  
  Portfolio konferencyjne NEW JERSEY  w formacie A4, wewnętrzna wsuwana kieszeń 
na zatrzask, zawiera notes, klapka zamykana metalowym zapięciem z powierzchnią 
na reklamę. |  Opakowanie:   20 szt.  |  Wymiar:   31,5 x 26 x 2 cm  |  Materiał:   PU / PVC  | 
  Znakowanie:   l 5 x 25 mm L1+H3 (1)  

 46,00 PLN / szt. 

A4

 MANHATTAN   56-1103230  
  Portfolio MANHATTAN  w formacie A4, zapięcie na suwak, wewnątrz wsuwane 
kieszonki, 1 przezroczysta kieszeń, kieszeń na suwak, z notesem, oczkiem na długopis, 
metalowa płytka na reklamę. |  Opakowanie:   10 szt.  |  Wymiar:   33 x 26 x 1,8 cm  | 
 Materiał:   PU / PVC  |   Znakowanie:   l 35 x 5 mm L1+H2 (1)  

 69,87 PLN / szt. 



061061BIURO

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

A4

 EMINENCE   58-8081003  
  Portfolio EMINENCE  w formacie DIN A4, wykonane z PCV i filcu, zapinane na zamek, 
z uchwytem do łatwego przenoszenia. Zawiera notes, segregator, różne wsuwane 
kieszonki na wizytówki i dokumenty. |  Opakowanie:   5/10 szt.  |  Wymiar:   35,5 x 25 x 5 cm  | 
 Materiał:   Poliester / PVC  |   Znakowanie:   u 50 x 50 mm T1+H2 (10)  

 78,14 PLN / szt. 

A4

 AMBASSADOR   56-0406175  
  Teczka portfolio AMBASSADOR  w formacie A4, z zamknięciem na zamek 
błyskawiczny, zatrzaskiem segregatorowym, różnymi kieszeniami do wsuwania, 
kieszenią wewnętrzną na zamek błyskawiczny, blokiem do pisania, miejscem na 
długopis, uchwytem i kieszenią do wsuwania na zewnątrz. |  Opakowanie:   5/10 szt.  | 
 Wymiar:   35,5 x 25 x 7 cm  |  Materiał:   PU  |   Znakowanie:   u 80 x 60 mm T1+H2 (10)  

 81,64 PLN / szt. 



062062 BIURO BIURO

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 BUSINESS TRAVEL   56-1103254  
  Portfolio-etui na tablet BUSINESS TRAVEL , jego okładka może służyć jako stojak na 
tablet, który można umieścić poziomo lub pionowo i dostosować jeden z trzech 
stopni nachylenia – odpowiedni dla tabletów 7 i 10-cio calowych oraz mini iPad'a, na 
zewnątrz gumka do zamknięcia. |  Opakowanie:   20/40 szt.  |  Wymiar:   26 x 18,5 x 1,8 cm  | 
 Materiał:   Poliester  |  Mikrofibra  |   Znakowanie:   u 80 x 20 mm T1+H2 (10)  

 39,25 PLN / szt. 

Przenośny pokrowiec na 
iPada 2 (format ok. 24 x 17,7 cm) 
z podkładką

 NEW AGE   58-8084000  
  Portfolio NEW AGE , przenośny pokrowiec na tablet (format ok. 24 x 17,7 cm), 
wykonany z miękkiej syntetycznej skóry. Posiada 5 zakładek na wizytówki, 
1 przezroczystą kieszeń, miejsce na podkładkę do pisania i przybory. | 
 Opakowanie:   10 szt.  |  Wymiar:   29,3 x 23,3 x 3,5 / 24,5 x 21 x 1,7 cm  |  Materiał:   PU  | 
  Znakowanie:   t 70 x 20 mm K1+H4 (1)  

 117,74 PLN / szt. 



063063BIURO

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 MAGIC SCRIPT   56-1103198   Y  
  Tablet LCD MAGIC SCRIPT  z 8,5-calowym ekranem, wyposażony w rysik, przycisk 
do wymazywania zawartości ekranu, zawiera baterię. Idealny do tworzenia notatek, 
rysunków i wiadomości. |  Opakowanie:   20/80 szt.  |  Wymiar:   22 x 14,2 x 0,5 cm  | 
 Materiał:   Plastik  |   Znakowanie:   t 50 x 15 mm K1+H6 (1)  

 47,05 PLN / szt. 

A4

 HIGHNESS   58-8081005  
  Portfolio HIGHNESS  w formacie A4, z wbudowanym powerbankiem (pojemność 
5000 mAh, zasilanie wejściowe 5V/1A, zasilanie wyjściowe 5V/1A), duża kieszeń 
na dokumenty, mała na smartfona, podstawka na telefon lub tablet regulowana 
rzepami – dla ustalenia idealnej pozycji do oglądania – gumki o różnych długościach 
na akcesoria, kieszonki na wizytówki, pętelka na długopis, zawiera notes w formacie 
A4, zamykane na zamek błyskawiczny, na zewnątrz duża kieszeń oraz gumowana 
płytka z chromu. |  Opakowanie:   10 szt.  |  Wymiar:   33,5 x 26 x 3 cm  |  Materiał:   PU  | 
  Znakowanie:   l 45 x 20 mm L1+H2 (1)  

 195,77 PLN / szt. 

NOWOŚĆ



064064 BIURO BIURO

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

A5

 56-1103266 
 biały/czerwony
 

 56-1103265 
 biały/różowy
 

 56-1103264 
 biały/pomarańczowy
 

 56-1103262 
 biały/niebieski
 

 56-1103263 
 biały/zielony
 

 56-1103261 
 biały/czarny
 

 AUTHOR  
  Notes AUTHOR w formacie A5 z  zaokrąglonymi rogami, zamykany kolorową gumką, 
z wszytą zakładką, 80 kartek w linie, gramatura ok. 70 g/m2. |  Opakowanie:   25/50 szt.  | 
 Wymiar:   20,7 x 14,2 x 1,2 cm  |  Materiał:   Papier  |   Znakowanie:   t 50 x 20 mm K1+H2 (4)  

 9,32 PLN / szt. 

A6

 56-1103267 
 biały/czerwony
 

 56-1103260 
 biały/różowy
 

 56-1103259 
 biały/pomarańczowy
 

 56-1103258 
 biały/zielony
 

 56-1103257 
 biały/niebieski
 

 56-1103256 
 biały/czarny
 

 AUTHOR  
  Notes AUTHOR  w formacie A6 z zaokrąglonymi rogami, zamykany kolorową gumką, 
z wszytą zakładką, 80 kartek w linie, gramatura ok. 70 g/m2 |  Opakowanie:   40/80 szt.  | 
 Wymiar:   14 x 9,1 x 1,5 cm  |  Materiał:   Papier  |   Znakowanie:   t 70 x 25 mm K1+H2 (4)  

 5,47 PLN / szt. 



065065BIURO

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

BARWNI 
TOWARZYSZE

A5

 56-1103228 
 biały
 

 56-1103226 
 czerwony
 

 56-1103225 
 granatowy
 

 56-1103209 
 srebrny
 

 56-1103208 
 czarny
 

 ATTENDANT  
  Notes ATTENDANT  w formacie A5 z zaokrąglonymi rogami, zamykany gumką, 
z wszytymi zakładkami i dodatkową kieszenią z tyłu na notatki, 80 kartek w linie, 
gramatura ok. 80 g/m2. |  Opakowanie:   25/50 szt.  |  Wymiar:   21,4 x 14,3 x 1,5 cm  | 
 Materiał:   Papier  |   Znakowanie:   t 50 x 20 mm K1+H2 (1)  

 13,74 PLN / szt. 

A6

 56-1103227 
 biały
 

 56-1103207 
 zielony
 

 56-1103205 
 różowy
 

 56-1103203 
 czerwony
 

 56-1103204 
 pomarańczowy
 

 56-1103202 
 granatowy
 

 56-1103201 
 srebrny
 

 56-1103200 
 czarny
 

 56-1103206 
 turkusowy
 

 ATTENDANT  
  Notes ATTENDANT  w formacie A6, z zaokrąglonymi rogami, zamykany 
gumką, z wszytymi zakładkami, 80 kartek w linie, gramatura 
ok. 80 g/m2. |  Opakowanie:   50/100 szt.  |  Wymiar:   14,2 x 9,2 x 1,2 cm  | 
 Materiał:   Papier  |   Znakowanie:   t 50 x 20 mm K1+H2 (1)  

 6,99 PLN / szt. 



066066 BIURO BIURO

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

A6

 56-1103290 
 czarny/pomarańczowy
 

 56-1103289 
 czarny/jasnozielony
 

 56-1103288 
 czarny/czerwony
 

 56-1103287 
 czarny/niebieski
 

 LECTOR  
  Notatnik LECTOR  w rozmiarze DIN A6, z zaokrąglonymi rogami, kolorową taśmą do zamykania, 
kolorowymi marginesami i zakładką. Czysty, 80 stron, 70 g/m2. |  Opakowanie:   50/100 szt.  | 
 Wymiar:   14 x 9,1 x 1,3 cm  |  Materiał:   Papier / PU  |   Znakowanie:   t 70 x 25 mm K2+H2 (1)  

 7,10 PLN / szt. 

A5

 56-1103286 
 czarny/pomarańczowy
 

 56-1103285 
 czarny/jasnozielony
 

 56-1103284 
 czarny/czerwony
 

 56-1103283 
 czarny/niebieski
 

 LECTOR  
  Notatnik LECTOR  w rozmiarze DIN A5, z zaokrąglonymi rogami, kolorową 
taśmą do zamykania, kolorowymi marginesami i zakładką. Czysty, 
80 stron, 70 g/m2. |  Opakowanie:   25/50 szt.  |  Wymiar:   21 x 14,6 x 1,3 cm  | 
 Materiał:   Papier / PU  |   Znakowanie:   t 70 x 25 mm K2+H2 (1)  

 11,30 PLN / szt. 

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ



067067BIURO

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

A5

 56-1103302 
 czerwony
 

 56-1103301 
 niebieski
 

 56-1103300 
 srebrny
 

 CARB  
  Notes CARB  w formacie A5 z zaokrąglonymi narożnikami. Gumka do zamykania, 
zintegrowana zakładka, 80 stron, linia, 70 g/m2. |  Opakowanie:   25/50 szt.  | 
 Wymiar:   21 x 14,6 x 1,3 cm  |  Materiał:   Papier  |   Znakowanie:   t 70 x 25 mm K1+H2 (4)  

 10,95 PLN / szt. 

A6

 WRITER   56-1103273  
  Notes WRITER  w formacie A6, z zaokrąglonymi rogami, elastyczną gumką do 
zamykania i zintegrowaną zakładką, powierzchnia przypominająca płótno, 80 stron, 
w linie, 70g/m2. |  Opakowanie:   50/100 szt.  |  Wymiar:   14 x 9,1 x 1,3 cm  |  Materiał:   Papier  | 
  Znakowanie:   u 80 x 30 mm T1+H2 (10)  

 7,80 PLN / szt. 

A5

 WRITER   56-1103272  
  Notes WRITER  w formacie A5, z zaokrąglonymi rogami, elastyczną gumką do 
zamykania i zintegrowaną zakładką, powierzchnia przypominająca płótno, 80 stron, 
w linie, 70g/m2. |  Opakowanie:   25/50 szt.  |  Wymiar:   21 x 14,6 x 1,3 cm  |  Materiał:   Papier  | 
  Znakowanie:   u 80 x 30 mm T1+H2 (10)  

 13,28 PLN / szt. 

NOWOŚĆ



068068 BIURO BIURO

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

A5, w kropki

 56-1103303 
 biały/brązowy
 

 56-1103304 
 czarny/brązowy
 

 CORKY  
  Notes CORKY  w formacie A6 z zaokrąglonymi rogami, zamykany 
gumką, z wszytą zakładką, 80 kartek w kropki, oprawa z korka. | 
 Opakowanie:   25/50 szt.  |  Wymiar:   21 x 14,6 x 1,3 cm  |  Materiał:   Papier / Korek  | 
  Znakowanie:   t 70 x 25 mm K1+H2 (4)  

 11,76 PLN / szt. 

A6

 EXECUTIVE   56-1103310  
  Notes EXECUTIVE  w formacie A6 z zaokrąglonymi narożnikami. Gumka do 
zamykania, zintegrowana zakładka, 80 stron, linia, 70 g/m2. Okładka wykonana 
z korka. |  Opakowanie:   50/100 szt.  |  Wymiar:   14,3 x 9 x 1,5  |  Materiał:   Papier / Korek  | 
  Znakowanie:   t 80 x 130 mm K2+H2 (4)  

 6,17 PLN / szt. 

A5

 EXECUTIVE   56-1103309  
  Notes EXECUTIVE  w formacie A5 z zaokrąglonymi narożnikami. Gumka do zamykania, 
zintegrowana zakładka, 80 stron, linia, 70 g/m2. Okładka wykonana z korka. | 
 Opakowanie:   25/50 szt.  |  Wymiar:   21,3 x 14,3 x 1,6 cm  |  Materiał:   Papier / Korek  | 
  Znakowanie:   t 70 x 25 mm K2+H2 (4)  

 10,95 PLN / szt. 

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ



069069BIURO

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 56-1103049 
 czerwony
 

 56-1103048 
 niebieski
 

 56-1103047 
 czarny
 

 SPEECH BUBBLE  
  Pudełko na notatki SPEECH BUBBLE  w kształcie książeczki, wewnątrz samoprzylepne 
karteczki, bloczek z białymi karteczkami (ok. 100 kartek) w kształcie dymków 
komiksowych, różnokolorowe karteczki indeksujące i żółte karteczki na 
notatki. |  Opakowanie:   50/100 szt.  |  Wymiar:   10,6 x 7,9 x 1,8 cm  |  Materiał:   Papier  | 
  Znakowanie:   t 65 x 30 mm K1+H2 (4)  

 4,66 PLN / szt. 

 56-1103244 
 zielone jabłko
 

 56-1103243 
 pomarańczowy
 

 56-1103242 
 czerwony
 

 56-1103240 
 czarny
 

 56-1103241 
 niebieski
 

 56-1103239 
 naturalny
 

 LITTLE NOTES  
  Notes LITTLE NOTES , 1 samoprzylepny notatnik, 5 bloczków samoprzylepnych 
etykiet w różnych kolorach, 1 notes z wyrywanymi kartkami, magnetyczne 
zamknięcie. |  Opakowanie:   100/200 szt.  |  Wymiar:   13,1 x 8,2 x 1,4 cm  |  Materiał:   Papier  | 
  Znakowanie:   t 60 x 30 mm K1+H2 (4)  

 5,47 PLN / szt. 



070070 BIURO BIURO

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 56-1103113 
 naturalny
 

 56-1103114 
 czarny
 

 POP UP  
  Pudełko na notatki POP UP , rozkładane, zawiera wykonany z mocnego 
papieru długopis (czarny tusz), linijkę (12 cm), 100 białych karteczek, 
różnokolorowe karteczki samoprzylepne – wykonane z materiałów nadających 
się do przetworzenia. |  Opakowanie:   40/80 szt.  |  Wymiar:   14 x 10 x 2,5 cm  | 
 Materiał:   Papier  |   Znakowanie:   t 60 x 15 mm K1+H2 (4)  

 8,62 PLN / szt. 

Z karteczkami 
samoprzylepnymi

 56-1103214 
 pomarańczowy/naturalny
 

 56-1103213 
 zielony/naturalny
 

 56-1103212 
 czerwony/naturalny
 

 56-1103211 
 czarny/naturalny
 

 56-1103210 
 niebieski/naturalny
 

 MAGNY  
  Notes MAGNY  z blokiem w linie do pisania, 2 samoprzylepnymi naklejkami, 5 kolorami 
samoprzylepnych pasków, zawiera długopis, magnetyczne zamknięcie, z możliwością 
utylizacji. |  Opakowanie:   25/50 szt.  |  Wymiar:   18 x 13,6 x 2 cm  |  Materiał:   Papier  | 
  Znakowanie:   t 60 x 30 mm K1+H2 (4)  

 9,32 PLN / szt. 



071071BIURO

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

ZAPISANE 
W PAMIĘCI

 56-1103277 
 naturalny/
zielony
 

 56-1103276 
 naturalny/czerwony
 

 56-1103275 
 naturalny/niebieski
 

 56-1103274 
 naturalny/czarny
 

 RULERZ  
  Notes RULERZ  w formacie A5, z zaokrąglonymi rogami, odłączaną linijką (w cm 
i calach), posiada elastyczną, dopasowaną kolorystycznie gumkę do zamykania, 
70 stron, 70g/m2, 5 różnokolorowych etykiet samoprzylepnych, wykonany z materiałów 
nadających się do recyklingu. |  Opakowanie:   25/50 szt.  |  Wymiar:   21 x 15,8 x 1,1 cm  | 
 Materiał:   Papier / Plastik  |   Znakowanie:   t 35 x 20 mm K1+H2 (1)  

 10,95 PLN / szt. 

 56-1103282 
 pomarańczowy
 

 56-1103281 
 zielony
 

 56-1103279 
 niebieski
 

 56-1103280 
 czerwony
 

 56-1103278 
 czarny
 

 PENZ  
  Notes PENZ  poręczny, z zaokrąglonymi rogami, zawiera długopis wykonany 
z tektury (czarny tusz), posiada elastyczną, dopasowaną kolorystycznie gumkę 
do zamykania, 70 stron, 70 g/m2, 5 różnokolorowych etykiet samoprzylepnych, 
wykonany z materiałów nadających się do recyklingu. |  Opakowanie:   50/100 szt.  | 
 Wymiar:   15,4 x 11,2 x 1,2 cm  |  Materiał:   Papier  |   Znakowanie:   t 50 x 20 mm K1+H2 (1)  

 6,99 PLN / szt. 



072072 BIURO BIURO

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 58-1102364 
 złoty
 

 58-1102361 
 czerwony
 

 58-1102362 
 niebieski
 

 MEMO  
  Notatnik MEMO  w kieszonkowym rozmiarze, z długopisem z boku (czarny 
tusz), wykonany z błyszczącego aluminium. |  Opakowanie:   20/100 szt.  | 
 Wymiar:   11 x 7 x 1 cm  |  Materiał:   Aluminium  |   Znakowanie:   l 40 x 30 mm L2+H3 (1)  

 14,44 PLN / szt. 

 56-1103154 
 czerwony
 

 56-1103153 
 czarny
 

 56-1103152 
 niebieski
 

 RECYCLE  
  Ekologiczny kołozeszyt RECYCLE  wykonany z recyklingowanego papieru i kartonu, 
długopis (czarny tusz) z tworzywa sztucznego/tektury, gumowa tasiemka przytrzymuje 
długopis. |  Opakowanie:   25/100 szt.  |  Wymiar:   18 x 13,5 x 0,8 cm  |  Materiał:   Papier  | 
  Znakowanie:   t 70 x 20 mm K1+H2 (4)  

 6,17 PLN / szt. 

 56-1103157 
 czerwony
 

 56-1103156 
 czarny
 

 56-1103155 
 niebieski
 

 RECYCLE  
  Ekologiczny kołonotatnik RECYCLE  wykonany z recyklingowanego papieru i kartonu, 
długopis (czarny tusz) z tworzywa sztucznego/tektury, gumowa tasiemka przytrzymuje 
długopis i zamyka notatnik. |  Opakowanie:   25/100 szt.  |  Wymiar:   14,5 x 10 x 0,8 cm  | 
 Materiał:   Papier  |   Znakowanie:   t 70 x 20 mm K1+H2 (4)  

 4,19 PLN / szt. 



073073BIURO

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 56-1103152 
 niebieski
 

Z karteczkami 
samoprzylepnymi

 BAMBOO NOTE   56-1103271  
  Pudełko na notatki BAMBOO NOTE  z etykietami w kształcie strzałek w 3 kolorach 
oraz z 2 blokami samoprzylepnymi w różnych kolorach, po 150 arkuszy 
każda, w bambusowym pudełku z materiałów nadających się do recyklingu. | 
 Opakowanie:   30/60 szt.  |  Wymiar:   12 x 10,8 x 2,1 cm  |  Materiał:   Papier / Bambus / 
Plastik  |   Znakowanie:   t 70 x 25 mm K1+H2 (4)  

 13,28 PLN / szt. 

Z szufladką na spinacze

 DRAWER   56-1103135  
  Pudełko na notatki DRAWER , notatnik z 120 kartkami, 20 spinaczami w szufladce 
umieszczonej pod różnokolorowymi samoprzylepnymi karteczkami (5 x 20) – 
w zestawie 1 mini długopis (czarny tusz), okładka wykonana z tektury pochodzącej 
z recyklingu. |  Opakowanie:   25/50 szt.  |  Wymiar:   16,5 x 10,4 x 2,2 cm  |  Materiał:   Plastik / 
Papier  |   Znakowanie:   t 70 x 25 mm K1+H2 (4)  

 11,06 PLN / szt. 

 STICK ME   56-1103139  
  Pudełko na notatki STICK ME  z samoprzylepnym notatnikiem i pięcioma kolorowymi 
samoprzylepnymi karteczkami, kieszonką na wizytówki, elastyczną taśmą 
w przedniej części, wykonany z materiałów z recyklingu. |  Opakowanie:   100/500 szt.  | 
 Wymiar:   10,5 x 6,8 x 0,5 cm  |  Materiał:   Papier  |   Znakowanie:   t 20 x 70 mm K1+H2 (4)  

 2,21 PLN / szt. 

 STICK IT   56-1103136  
  Pudełko na notatki STICK IT  z długopisem (czarny tusz), linijką, karteczkami 
w kształcie strzałek w trzech różnych kolorach i jednym samoprzylepnym notatnikiem, 
wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu. |  Opakowanie:   50/100 szt.  | 
 Wymiar:   14 x 7,3 x 1,6 cm  |  Materiał:   Papier  |   Znakowanie:   t 36 x 36 mm K1+H2 (4)  

 7,80 PLN / szt. 



074074 BIURO BIURO

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 56-1103032 
 naturalny - Circular
 

 56-1103033 
 czerwony - Romance
 

 CIRCULAR & ROMANCE  
  Zakładka CIRCULAR & ROMANCE  z samoprzylepnymi karteczkami w sześciu 
kolorach, z linijka z boku, nadająca się do recyklingu. |  Opakowanie:   100/400 szt.  | 
 Wymiar:   21,2 x 6 x 0,2 cm  |  Materiał:   Papier  |   Znakowanie:   t Ø40 mm K1+H2 (4)  

 1,51 PLN / szt. 

 MEMO   56-1103138  
  Mini notes MEMO  z długopisem (czarny tusz), jednym notesem z wyrywanymi 
kartkami i pięcioma różnokolorowymi samoprzylepnymi notesikami, wykonany 
z materiałów z recyklingu. |  Opakowanie:   100/200 szt.  |  Wymiar:   10,5 x 8 x 1 cm  | 
 Materiał:   Papier  |   Znakowanie:   t 25 x 40 mm K1+H2 (4)  

 4,54 PLN / szt. 

 MULTI MEMO   56-1103137  
  Mini segregator MULTI MEMO  z wielokolorowymi samoprzylepnymi 
notesikami, wykonany z materiałów z recyklingu. |  Opakowanie:   100/200 szt.  | 
 Wymiar:   7,5 x 8 x 2,2 cm  |  Materiał:   Papier  |   Znakowanie:   t 50 x 35 mm K1+H2 (4)  

 4,43 PLN / szt. 



075075BIURO

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 56-1103308 
 czerwony
 

 56-1103307 
 biały
 

 IN LOVE  
  Naklejki w kształcie serca IN LOVE . Zestaw 30 sztuk. |  Opakowanie:   100/400 szt.  | 
 Wymiar:   8 x 8 x 0,4 cm  |  Materiał:   Papier  |   Znakowanie:   t 50 x 30 mm K1 (4)  

 1,51 PLN / szt. 

 56-1103294 
 zielone jabłko
 

 56-1103293 
 czerwony
 

 56-1103292 
 niebieski
 

 56-1103291 
 biały
 

 ADVERT  
  Mini stojak na notatki ADVERT  z 1 bloczkiem karteczek samoprzylepnych, 
2 zakładkami samoprzylepnymi w różnych kolorach. Nadaje się do recyklingu. | 
 Opakowanie:   200/600 szt.  |  Wymiar:   9,9 x 5,3 x 0,2 cm  |  Materiał:   Papier  | 
  Znakowanie:   t 45 x 45 mm K1+H2 (4)  

 1,40 PLN / szt. 

MAŁA PRZYPOMINAJKA

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ



076076 BIURO BIURO

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 NOTE   56-1103027  
  Pudełko na notatki NOTE  zawiera blok mini kartek (100 szt.) i zakładki memo 
w 3 kolorach (każdy kolor 100 szt.). |  Opakowanie:   25/50 szt.  |  Wymiar:   16 x 8 x 1,5 cm  | 
 Materiał:   Plastik / Papier  |   Znakowanie:   t 50 x 30 mm K1+H2 (4)  

 6,17 PLN / szt. 

 REMIND ME   56-1103021  
  Zestaw do biura i domu REMIND ME  zawiera bloczki z samoprzylepnych 
kartek w kształcie strzałek w 8 kolorach i duży bloczek kartek, 
przezroczyste okienko, pakowane w pudełko ze skóry ekologicznej. | 
 Opakowanie:   25/50 szt.  |  Wymiar:   13 x 10,5 x 3 cm  |  Materiał:   Plastik / PVC / Papier  | 
  Znakowanie:   t 70 x 20 mm K1+H2+V1 (1)  

 13,28 PLN / szt. 

Nie wyschnie zbyt szybko

 LIGHT UP   56-1103031  
  Zakreślacz LIGHT UP  w trzech kolorach (żółty, różowy i zielony), pakowane 
w przezroczyste pudełko. |  Opakowanie:   50/200 szt.  |  Wymiar:   8,7 x 4,9 x 2 cm  | 
 Materiał:   Plastik  |   Znakowanie:   t 40 x 25 mm K1+H2 (1)  

 6,64 PLN / szt. 



077077BIURO

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 56-1103132 
 niebieski
 

 56-1103133 
 czerwony
 

 56-1103131 
 naturalny
 

 STICK & CALC   d  
  Memo box STICK & CALC  z 1 dużym bloczkiem kartek samoprzylepnych, 6 kolorowymi 
samoprzylepnymi karteczkami i 8-cyfrowym kalkulatorem słonecznym. | 
 Opakowanie:   50/250 szt.  |  Wymiar:   8,9 x 5,8 x 1,1 cm  |  Materiał:   Plastik / Papier  | 
  Znakowanie:   t 60 x 30 mm K1+H2 (4)  

 4,66 PLN / szt. 

 RECALL   56-1103020   dY  
  Memo pudełko RECALL  z wbudowanym, 8-cyfrowym kalkulatorem oraz 
karteczkami samoprzylepnymi w 8 kolorach i karteczkami do notatek w środku. | 
 Opakowanie:   50/100 szt.  |  Wymiar:   13 x 10,1 x 1,9 cm  |  Materiał:   Plastik / PVC / Papier  | 
  Znakowanie:   t 35 x 35 mm K1+H2 (1)  

 14,91 PLN / szt. 



078078 BIURO BIURO

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 REVOLVE   56-1103084  
  Zakreślacz REVOLVE  z 3 kolorami, żółty, zielony, różowy. |  Opakowanie:   50/200 szt.  | 
 Wymiar:   Ø2,9 x 14,8 cm  |  Materiał:   Plastik  |   Znakowanie:   t 70 x 10 mm K1+H2 (4)  

 7,80 PLN / szt. 

 STAR   56-1103089  
  Zakreślacz STAR , 5 kolorów, przezroczysta część wewnętrzna. | 
 Opakowanie:   50/150 szt.  |  Wymiar:   Ø11 cm  |  Materiał:   Plastik  | 
  Znakowanie:   t Ø40 mm K1+H2 (4)  

 7,34 PLN / szt. 

 MARK IT   56-1103087  
  Trójkątny zakreślacz MARK IT , 3 kolory, różowy, żółty, zielony. | 
 Opakowanie:   100/500 szt.  |  Wymiar:   9 x 9 x 1,3 cm  |  Materiał:   Plastik  | 
  Znakowanie:   t Ø45 mm K1+H2 (4)  

 2,56 PLN / szt. 



079079BIURO

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 SPACE STAR 4   56-1103045  
  Zestaw zakreślaczy SPACE STAR 4  s kłada się z podstawki, 4 zakreślaczy z płynnym 
tuszem (różowy, żółty, pomarańczowy, zielony) z kolorowymi zatyczkami 
i okienkiem pokazującym zawartość tuszu. |  Opakowanie:   20/60 kompletów  | 
 Wymiar:   10,3 x 12,4 x 4,3 cm  |  Materiał:   Plastik  |   Znakowanie:   t 70 x 20 mm K1+H4 (4)  

 11,76 PLN / zestaw 

 SPACE STAR 2   56-1103044  
  Zestaw zakreślaczy SPACE STAR 2  s kłada się z podstawki, 2 zakreślaczy z płynnym 
tuszem (różowy i żółty) z kolorowymi zatyczkami i okienkiem pokazującym zawartość 
tuszu. |  Opakowanie:   25/75 kompletów  |  Wymiar:   10,3 x 8,5 x 4,3 cm  |  Materiał:   Plastik  | 
  Znakowanie:   t 40 x 20 mm K1+H4 (4)  

 6,99 PLN / zestaw 

 DESK STAR   56-1103043  
  Zestaw zakreślaczy DESK STAR  składa się z podstawki z miejscem na spinacze 
(w zestawie), 3 zakreślaczy z płynnym tuszem (różowy, żółty, pomarańczowy) 
z kolorowymi zatyczkami i okienkiem pokazującym zawartość tuszu. | 
 Opakowanie:   20/60 kompletów  |  Wymiar:   11,9 x 13 x 7,4 cm  |  Materiał:   Plastik  | 
  Znakowanie:   t 30 x 20 mm K1+H4 (4)  

 15,61 PLN / zestaw 



080080 BIURO BIURO

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 TRANS-SCRIPT   58-1102380   .Z  
  Kalkulator TRANS-SCRIPT , 10-cyfrowy, z wbudowanym tłumaczem w 6 językach 
(niemiecki, angielski, francuski, hiszpański, holenderski, włoski), 120 zdań i 5000 słów, 
może służyć jako linijka (30 cm) wyświetla datę i godzinę. |  Opakowanie:   30/60 szt.  | 
 Wymiar:   31 x 5,6 x 0,9 cm  |  Materiał:   Plastik  |   Znakowanie:   t 40 x 30 mm K2+H3 (4)  

 31,09 PLN / szt. 

 GEOMETRY   56-1107027  
  Linijka GEOMETRY , 30 cm, zapakowana w etui. |  Opakowanie:   50/200 szt.  | 
 Wymiar:   31 x 4 cm  |  Materiał:   Aluminium  |   Znakowanie:   t 70 x 20 mm K2+H2+V2 (4)  

 10,13 PLN / szt. 

 CALCULINE   56-1104457   Y  
  Linijka z kalkulatorek CALCULINE , linijka 20 cm, z kalkulatorem z 8-cyfrowym 
wyświetlaczem. |  Opakowanie:   35/140 szt.  |  Wymiar:   20,5 x 5,5 x 1 cm  |  Materiał:   Plastik  | 
  Znakowanie:   t 50 x 15 mm K1+H4+V1 (4)  

 8,62 PLN / szt. 



081081BIURO

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 56-1101669 
 biały
 

 56-1101670 
 czarny
 

 SMALL OFFICE  
  Mini zestaw biurowy SMALL OFFICE  składa się ze zszywacza, 20 spinaczy 
biurowych, 2 klipów na dokumenty, 500 zszywek, w użytecznym pojemniku. | 
 Opakowanie:   50/200 szt.  |  Wymiar:   9,4 x 6 x 2,1 cm  |  Materiał:   Plastik / Stal  | 
  Znakowanie:   t 70 x 20 mm K2+H2+V1 (4)  

 6,99 PLN / szt. 

Z MIŁOŚCI DO PORZĄDKU

Z linijką

 56-1101734 
 czerwony
 

 56-1101733 
 transparentny
 

 56-1101732 
 niebieski
 

 PAGE  
  Mini dziurkacz PAGE  z wbudowaną linijką (12 cm) i dwoma otworami pasującymi 
do aktówki. |  Opakowanie:   50/400 szt.  |  Wymiar:   13 x 6,7 cm  |  Materiał:   Plastik  | 
  Znakowanie:   t 60 x 20 mm K1+H2 (4)  

 2,45 PLN / szt. 



082082 BIURO BIURO

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

3-krotne 
powiększenie

 SHERLOCK   58-8116002   D  
  Lupa SHERLOCK , 3-krotnie powiększająca, 2 białe diody LED, przełącznik 
on/o�  z boku, z rozkładaną podstawką. |  Opakowanie:   25/100 szt.  | 
 Wymiar:   16,3 x 7,6 x 2 cm  |  Materiał:   Plastik / Szkło  |  Bateria:   AA/LR6/AM3  | 
  Znakowanie:   t 22 x 10 mm K2+H4+V2 (4)  

 21,89 PLN / szt. 

3-krotne 
powiększenie

 56-0402469 
 niebieski
 

 56-0402468 
 biały
 

 SUPPORT  
  Lupa SUPPORT  w poręcznej wielkości karty kredytowej, powiększa 3x, z widocznym 
miejscem na reklamę. |  Opakowanie:   500/2500 szt.  |  Wymiar:   8,5 x 5,5 cm  | 
 Materiał:   Plastik  |   Znakowanie:   t 50 x 12 mm K1+H2 (4)  

 0,70 PLN / szt. 



083083BIURO

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 56-0410206 
 różowy
 

 56-0410205 
 zielony
 

 56-0410204 
 niebieski
 

 HULA   d  
  Solarna figurka HULA , porusza biodrami, gdy panel słoneczny wystawiony jest 
na słońce. |  Opakowanie:   50/100 szt.  |  Wymiar:   6 x 5,1 x 10,1 cm  |  Materiał:   Plastik  | 
  Znakowanie:   t 20 x 7 mm K1+H4 (1)  

 10,13 PLN / szt. 

 BRIMSTONE   56-0410203   Wd  
  Motyl solarny BRIMSTONE , skrzydła poruszają się, kiedy motyl jest wystawiony 
na słońce. |  Opakowanie:   25/100 szt.  |  Wymiar:   Ø5 x 6 cm  |  Materiał:   Plastik  | 
  Znakowanie:   t 20 x 15 mm K2+H4 (2)  

 11,41 PLN / szt. 

 WAVER & WAVING ROSE   56-0410202   Wd  
  Kwiatek na baterię słoneczną WAVING ROSE , kiedy panel zasilania jest zwrócony 
w kierunku słońca, kwiat i liście zaczynają się poruszać. |  Opakowanie:   25/100 szt.  | 
 Wymiar:   Ø6,5 x 11 cm  |  Materiał:   Plastik  |   Znakowanie:   t 20 x 6 mm K2+H4 (2)  

 12,46 PLN / szt. 



084084 BIURO BIURO

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 LITTLE MAN   56-1101507  
  Wizytownik LITTLE MAN  z efektem wańki-wstańki (dzięki nisko umieszczonemu 
środkowi ciężkości wizytownik zawsze wraca do pozycji pionowej). | 
 Opakowanie:   25/100 szt.  |  Wymiar:   Ø5,5 x 10,5 cm  |  Materiał:   Plastik  | 
  Znakowanie:   t 25 x 10 mm K1+H2 (1)  

 7,10 PLN / szt. 

 CUBE   56-0402417  
  Uchwyt memo CUBE  kostka z klamerką na notatki. | 
 Opakowanie:   200 szt.  |  Wymiar:   2,5 x 2,5 x 11 cm  |  Materiał:   Plastik / Stal  | 
  Znakowanie:   t 18 x 18 mm K1+H2 (4)  

 2,10 PLN / szt. 

Magnetyczne 
zamknięcie

 TEAM   56-1101723  
  Zestaw klipsów biurowych TEAM  z magnetycznym przyciskiem do papieru, 
8 różnokolorowych klipsów. |  Opakowanie:   25/100 szt.  |  Wymiar:   9,1 x 7,1 x 2,4/5,4 cm  | 
 Materiał:   Plastik / Stal  |   Znakowanie:   t 50 x 25 mm K1+H4 (4)  

 11,30 PLN / szt. 



085085BIURO

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

Magnetyczny

 56-0402495 
 zielony/biały
 

 56-0402494 
 czerwony/biały
 

 56-0402493 
 niebieski/biały
 

 56-0402492 
 czarny/biały
 

 TO DO  
  Klip magnetyczny TO DO  na notatki: klip z wbudowanym uchwytem na 
długopis, z tyłu magnes, z przodu dobrze wyeksponowana powierzchnia na 
nadruk. |  Opakowanie:   50/300 szt.  |  Wymiar:   7,1 x 4,9 x 4,2 cm  |  Materiał:   Plastik  | 
  Znakowanie:   t 25 x 35 mm K1+H2 (4)  

 3,03 PLN / szt. 

Magnes

 SHAKE HANDS   56-1107031  
  Memo magnes SHAKE HANDS  w kształcie dłoni. |  Opakowanie:   100/500 szt.  | 
 Wymiar:   4,5 x 5 x 0,3 cm  |  Materiał:   Stal nierdzewna  | 
  Znakowanie:   t 15 x 10 mm K2+H2+V1 (4)  

 1,51 PLN / szt. 



086086 BIURO BIURO

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

Magnetyczny

 BIG PEN   56-1101720  
  Pojemnik na przybory do pisania BIG PEN  w kształcie ołówka, 
z 10 spinaczami, ze zintegrowanym magnesem w pokrywie. | 
 Opakowanie:   50 szt.  |  Wymiar:   Ø6,5 x 18,5 cm  |  Materiał:   Plastik  | 
  Znakowanie:   t 20 x 70 mm K2+H4+V1 (4)  

 29,81 PLN / szt. 

PO PROSTU ATRAKCYJNE



087087BIURO

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

Magnetyczny

 BUTLER   56-0401316   .WMY  
  Zegar BUTLER  z wyświetlaczem LCD, datownikiem, 
termometrem i wbudowanym przezroczystym stojakiem 
na przybory biurowe. |  Opakowanie:   30/60 szt.  | 
 Wymiar:   11,8 x 10,4 x 5,3 cm  |  Materiał:   Plastik / Aluminium  | 
  Znakowanie:   t 45 x 20 mm K2+H4+V1 (4)  

 21,78 PLN / szt. 

 BUTLER   56-0401315   .WMY  
  Zegar BUTLER  z wyświetlaczem LCD, datownikiem, 
termometrem i wbudowanym stojakiem na przybory biurowe. | 
 Opakowanie:   50/100 szt.  |  Wymiar:   11,8 x 9,5 x 5,3 cm  | 
 Materiał:   Plastik  |   Znakowanie:   t 40 x 10 mm K1+H4 (4)  

 18,05 PLN / szt. 

 DUSTY   56-1101799  
  Pojemnik na przybory biurowe DUSTY , miniatura pojemnika na śmieci, 
pomieści ok. 25 długopisów – idealny na długopisy, monety, baterie, etc. – 
dzięki łącznikowi z boku można połączyć kilka pojemników tego samego 
typu. |  Opakowanie:   25/100 szt.  |  Wymiar:   10,1 x 8,7 x 13 cm  |  Materiał:   Plastik  | 
  Znakowanie:   t 40 x 40 mm K1+H2 (4)  

 6,17 PLN / szt. 



088088 BIURO BIURO

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 DARK LINE   56-0407835   W  
  Wieszak na torebkę DARK LINE  z matowego metalu, lustrzanym obszarem na 
znakowanie, pokrytym gumą, spodem zapewniającym bezpieczne trzymanie, 
pakowany w pudełko |  Opakowanie:   50/250 szt.  |  Wymiar:   Ø4,5 x 1 cm  |  Materiał:   Stop 
cynkowy  |   Znakowanie:   t Ø30 mm K1+H2+V2 (4)  

 10,95 PLN / szt. 

 DARK LINE   56-0407814  
  Brelok DARK LINE  z matowego metalu, z wysuwanym pierścieniem na klucze. | 
 Opakowanie:   50/250 szt.  |  Wymiar:   6,5 x 2 x 0,6 cm  |  Materiał:   Stop cynkowy / Stal  | 
  Znakowanie:   t 10 x 30 mm K1+H2+V2 (4)  

 5,47 PLN / szt. 

 DARK LINE   56-0407779  
  Otwieracz do listów DARK LINE  z matowego metalu, z lustrzaną powierzchnią 
na znakowanie. |  Opakowanie:   50/200 szt.  |  Wymiar:   16 x 2,7 x 0,4 cm  | 
 Materiał:   Stop cynkowy / Stal  |   Znakowanie:   l 25 x 15 mm L1+H4 (1)  

 9,32 PLN / szt. 



089089BIURO

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

obrotowy

 TRONDHEIM   58-1102010  
  Przycisk do papieru TRONDHEIM , obrotowy, wykonany z ciężkiego czarnego 
metalu, w kształcie gwiazdy ozdobionej błyszczącymi kryształkami. | 
 Opakowanie:   24 szt.  |  Wymiar:   12,2 x 12,2 x 1,1 cm  |  Materiał:   Stop cynkowy  | 
  Znakowanie:   t 30 x 30 mm K2+H2+V2 (4)  

 85,60 PLN / szt. 

 BERGEN   58-1101967  
  Nóż do otwierania listów BERGEN  z dżetami na uchwycie, wykonany z ciężkiego 
metalu. |  Opakowanie:   50 szt.  |  Wymiar:   19,6 x 2,1 x 0,8 cm  |  Materiał:   Stop cynkowy  | 
  Znakowanie:   l 60 x 10 mm L2+H4 (1)  

 47,05 PLN / szt. 

 AKROPOLIS   56-0407777  
  Nożyk do kopert AKROPOLIS , metalowy, z matowym wykończeniem. | 
 Opakowanie:   10/100 szt.  |  Wymiar:   15 x 1,5 x 0,5 cm  |  Materiał:   Stop cynkowy  | 
  Znakowanie:   l 25 x 10 mm L1+H2 (1)  

 9,78 PLN / szt. 



090090 BIURO BIURO

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 ARC   56-1107001  
  Ramka na 2 zdjęcia ARC , obrotowa, format zdjęć 15 x 10 cm. | 
 Opakowanie:   10/40 szt.  |  Wymiar:   21 x 15 x 1 cm  |  Materiał:   Aluminium  | 
  Znakowanie:   t 35 x 20 mm K1+H2+V1 (4)  

 28,18 PLN / szt. 

Sprawdzi się jako przycisk do papieru

 NAVIGATION   56-0603030  
  Chromowany kompas NAVIGATION , elegancki kompas w dużej metalowej oprawie, 
zapakowany w metalowe pudełko. |  Opakowanie:   50/100 szt.  |  Wymiar:   Ø5,3 x 1,5 / 
10,5 x 8,4 x 2,5 cm  |  Materiał:   Metal  |   Znakowanie:   t 60 x 20 mm K1+H2+V1 (4)  

 24,34 PLN / szt. 

 LILLEHAMMER   58-1102037  
  Wizytownika LILLEHAMMER , zatrzaskowy mechanizm zamknięcia, 
wykonany z metalu w kolorze srebrnym i przejrzystego akrylu. | 
 Opakowanie:   100 szt.  |  Wymiar:   10,4 x 6,8 x 1 cm  |  Materiał:   Aluminium / Akryl  | 
  Znakowanie:   l 40 x 30 mm L2+H2 (1)  

 29,81 PLN / szt. 



091091BIURO

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

LICZY SIĘ PIERWSZE WRAŻENIE

 58-1101924 
 miedź
 

 58-1101928 
 srebrny
 

 FREDRIKSHAVEN  
  Wizytownik FREDRIKSHAVEN  wykonany z metalu i tworzywa sztucznego. | 
 Opakowanie:   50 szt.  |  Wymiar:   10,1 x 6,4 x 2 cm  |  Materiał:   Aluminium / Plastik  | 
  Znakowanie:   t 70 x 20 mm K2+H4+V1 (1)  

 14,09 PLN / szt. 

Magnetyczny

 SUPERB   56-1103103   W  
  Wizytownik SUPERB  wykonany z syntetycznej skóry ze szwami, 
zamykany na magnetyczną klapkę, pakowany w pudełko. | 
 Opakowanie:   20/100 szt.  |  Wymiar:   9,2 x 6,5 x 1,1 cm  |  Materiał:   Aluminium / PU  | 
  Znakowanie:   t 35 x 20 mm K1+H4 (4)  

 10,13 PLN / szt. 

 DORADO   58-1101200  
  Stojak na wizytówki DORADO  odpowiedni dla wizytówek o szerokości do 5,5 cm, 
błyszczące chromowane boki, reklama może być umieszczona z przodu, wykonany 
z metalu.  |  Opakowanie:   25/50 szt.  |  Wymiar:   7,8 x 5,8 x 6 cm  |  Materiał:   Stop cynkowy  | 
  Znakowanie:   l 40 x 30 mm L2+H2 (1)  

 56,48 PLN / szt. 



092092 BIURO BIURO

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

Magnetyczny

 56-1103150 
 magenta
 

 56-1103149 
 zielony
 

 56-1103148 
 czerwony
 

 56-1103147 
 niebieski
 

 56-1103146 
 czarny
 

 ATLAS  
  Wizytownik ATLAS  z zapięciem magnetycznym i blaszką do nadruku. | 
 Opakowanie:   50/200 szt.  |  Wymiar:   9,6 x 6,5 x 1,1 cm  |  Materiał:   Stop cynkowy / PU  | 
  Znakowanie:   l 35 x 7 mm L1+H4 (1)  

 10,02 PLN / szt. 

Magnetyczny

 PIET   58-1102230  
  Wizytownik PIET , wewnątrz aksamitna podszewka chroniąca wizytówki, na 
zewnątrz od spodu polerowana powierzchnia, a po drugiej stronie ekoskóra 
z kontrastującym białym szwem, z bezpiecznym zapięciem magnetycznym. | 
 Opakowanie:   20/100 szt.  |  Wymiar:   9,6 x 6,4 x 1 cm  |  Materiał:   Stop cynkowy / PU  | 
  Znakowanie:   l 70 x 7 mm L1+H4 (1)  

 13,04 PLN / szt. 

 COOL CARDS   56-1103102  
  Etui na wizytówki COOL CARDS  wykonane ze skóry, ze wstawką z metalu. | 
 Opakowanie:   50/200 szt.  |  Wymiar:   9,8 x 6,2 x 1,2 cm  |  Materiał:   Aluminium / PU  | 
  Znakowanie:   l 20 x 20 mm L1+H4 (1)  

 9,20 PLN / szt. 



093093BIURO

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

Dotykowy 
wyświetlacz

 NEWTON   56-1104413   dY  
  Podwójnie zasilany kalkulator NEWTON  z dotykowymi przyciskami, 12-cyfrowym 
wyświetlaczem i praktyczną podstawką z tyłu. |  Opakowanie:   50/100 szt.  | 
 Wymiar:   15,8 x 10,5 x 0,8 cm  |  Materiał:   Plastik  |   Znakowanie:   t 70 x 15 mm K2+H2 (4)  

 18,75 PLN / szt. 

10-cyfrowy 
wyświetlacz

 DOTTY MATRIX   56-1104412   dY  
  10-cyfrowy kalkulator DOTTY MATRIX , elegancki, wzór, zasilanie z baterii 
słonecznych lub zwykłych, praktyczna podstawka, ekran typu punktowego. | 
 Opakowanie:   25/50 szt.  |  Wymiar:   18,3 x 10,6 x 3 cm  |  Materiał:   Plastik  | 
  Znakowanie:   t 60 x 20 mm K1+H4+V1 (4)  

 29,00 PLN / szt. 

 56-1104096 
 biały
 

 56-1104095 
 czarny
 

 CORNER   WdY  
  Mini-kalkulator CORNER , zasilany dwoma rodzajami energii, z umieszczonym pod 
kątem 8-cyfrowym wyświetlaczem. |  Opakowanie:   100 szt.  |  Wymiar:   12 x 11 cm  | 
 Materiał:   Plastik  |   Znakowanie:   t 35 x 35 mm K1+H4 (4)  

 11,53 PLN / szt. 

 GLOSSY   56-1104467   dQ  
  Kalkulator GLOSSY  na biurko, podwójnie zasilany, z dużymi gumowymi przyciskami. | 
 Opakowanie:   20/40 szt.  |  Wymiar:   20 x 13,5 x 3 cm  |  Materiał:   Plastik  |  Bateria:   AA/LR6/
AM3  |   Znakowanie:   t 70 x 10 mm K1+H4 (4)  

 22,71 PLN / szt. 



094094 ELEKTRONIKA I ZEGARY ELEKTRONIKA I ZEGARY

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

096 Zegary i stacje pogodowe

110 Radia i głośniki

121 Słuchawki

ELEKTRONIKA I ZEGARY



095095

095

ELEKTRONIKA I ZEGARY

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 Zegar na biurko 
BELL  znajdziesz na 
stronie 099

 Słuchawki Bluetooth RACER  
znajdziesz na stronie 123

„DOSTRÓJ SIĘ 
I WŁĄCZ“

 Czas na dobre brzmienie. 

Dzięki nowym technologiom masz świat 
w zasięgu ręki. Korzystaj z naszych 
pomysłowych gadżetów, aby łączyć się 
przez USB lub Bluetooth, oglądać filmy, 
słuchać muzyki lub prowadzić ważne 
rozmowy, nie tracąc czasu. 
Z naszymi zegarami zawsze znajdziesz 
się w odpowiednim miejscu o właściwej 
porze.



096096 ELEKTRONIKA I ZEGARY ELEKTRONIKA I ZEGARY

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

Z funkcją wolnych rąk

 CONNECT   58-8105021  
  Smart watch CONNECT  z Bluetooth 3.0, ekranem dotykowym, wyświetlaczem 
czasu i daty, funkcją odtwarzacza (obsługiwane formaty audio: MP3, MP4), 
funkcją foto, licznikiem kroków, kalkulatorem oraz gniazdem dla kart SIM i SD. | 
 Opakowanie:   20/80 szt.  |  Wymiar:   26,5 x 4 cm  |  Materiał:   Silikon / Metal / Szkło  | 
  Znakowanie:   t 35 x 10 mm K2+H6 (1)  

 94,45 PLN / szt. 

 56-0401946 
 różowy
 

 56-0401944 
 niebieski
 

 56-0401945 
 czerwony
 

 IN TIME   Z  
  Zegarek IN TIME  z wyświetlaczem LED daty, godziny 
i sekund, cyfry świecą przez ok. 7 sekund, łatwy w obsłudze 
jedną ręką, posiada magnetyczne zamknięcie, pasek 
można dostosować do nadgarstka poprzez docięcie 
paska. |  Opakowanie:   50/300 szt.  |  Wymiar:   24,5 x 2 x 1 cm  | 
 Materiał:   Plastik  |   Znakowanie:   t 35 x 5 mm K2+H2+V1 (1)  

 14,91 PLN / szt. 

NOWOŚĆ



097097ELEKTRONIKA I ZEGARY

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 56-0401946 
 różowy
 

Z czujnikiem światła

 SMOULDER   56-0401018   .WMP  
  Cyfrowy zegar stołowy SMOULDER  z czujnikiem światła – wyświetlacz świeci 
w ciemności – z funkcją alarmu i drzemki, datą i godziną. Zapakowany w pudełko. | 
 Opakowanie:   25/50 szt.  |  Wymiar:   12,5 x 4,7 x 7,3 cm  |  Materiał:   Plastik  |  Bateria:   AAA/
LR03/AM4  |   Znakowanie:   t 55 x 10 mm K1+H4 (4)  

 38,43 PLN / szt. 

Magnes z tyłu 
obudowy

 TEAR OPEN   56-0401203   WQ  
  Zegar w puszce TEAR OPEN  z analogowym wyświetlaczem, wieczko puszki może 
zostać otwarte tylko raz, z podstawką, oczkiem do zawieszenia i magnesem z tyłu. | 
 Opakowanie:   30/60 szt.  |  Wymiar:   Ø8,7 x 5 cm  |  Materiał:   Aluminium / Plastik  | 
 Bateria:   AA/LR6/AM3  |   Znakowanie:   t 20 x 25 mm K1+H2 (4)  

 13,63 PLN / szt. 

 DIGI   56-0401057   WY  
  Zegar na biurko DIGI  z transparentnym wyświetlaczem LCD i datownikiem. | 
 Opakowanie:   50/300 szt.  |  Wymiar:   10,5 x 3 x 3 cm  |  Materiał:   Plastik  | 
  Znakowanie:   t 35 x 12 mm K1+H4 (4)  

 8,62 PLN / szt. 



098098 ELEKTRONIKA I ZEGARY ELEKTRONIKA I ZEGARY

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 BLACK LINE   58-0401390   Ä.dM  
  Zegarek BLACK LINE , sterowany radiowo z wbudowanymi panelami słonecznymi, 
funkcją alarmu, drzemką, godziną, datą, dniem tygodnia i temperaturą 
wyświetlanymi na wyświetlaczu – zasilany akumulatorami i energią słoneczną. | 
 Opakowanie:   25/50 szt.  |  Wymiar:   20 x 3,8 x 3,6 cm  |  Materiał:   Plastik  | 
  Znakowanie:   t 70 x 25 mm K2+H4+V2 (4)  

 77,10 PLN / szt. 

 NO LIMIT   56-0401034   Ä.MD  
  Zegarek kontrolowany radiowo NO LIMIT  z ekranem LCD, budzikiem, 
datownikiem i termometrem, niebieskie podświetlenie. |  Opakowanie:   25/50 szt.  | 
 Wymiar:   12 x 8 x 2,5 cm  |  Materiał:   Plastik  |  Bateria:   AAA/LR03/AM4  | 
  Znakowanie:   t 60 x 8 mm K2+H3 (4)  

 40,41 PLN / szt. 



099099ELEKTRONIKA I ZEGARY

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

Metalowy 
dzwoneczek jako 
alarm

 BELL   58-8044004   MD  
  Zegar na biurko BELL  w kształcie dzwonnicy, biała tarcza z czarnymi wskazówkami, 
metalowy dzwoneczek pełni funkcję alarmu. |  Opakowanie:   10/30 szt.  | 
 Wymiar:   13 x 10 x 5 cm  |  Materiał:   Plastik / Stal  |  Bateria:   AA/LR6/AM3  | 
  Znakowanie:   t 40 x 5 mm K2+H4+V2 (4)  

 57,30 PLN / szt. 

Magnetyczny

 CIRCLE   58-8044000   WY  
  Obrotowy zegar CIRCLE  z trzema platformami, zegar, ramka na zdjęcia, 
miejsce na nadruk lub grawer. Może służyć jako przycisk do papieru. | 
 Opakowanie:   30 szt.  |  Wymiar:   5,1 x 2,4 x 10,6/16,2 cm  |  Materiał:   Stop cynkowy / Stal  | 
  Znakowanie:   l 30 x 10 mm L1+H2 (1)  

 125,42 PLN / szt. 

 DEEP BLUE   58-0401332  
  Zegar na biurko DEEP BLUE , cyfrowy wyświetlacz – zasilany przez wodę lub ocet 
– z wieczkiem na górze. |  Opakowanie:   20/40 szt.  |  Wymiar:   10,5 x 9,5 x 8,5 cm  | 
 Materiał:   Plastik  |   Znakowanie:   t 20 x 20 mm K1+H4 (1)  

 66,61 PLN / szt. 

CZAS NA REKLAMĘ



100100 ELEKTRONIKA I ZEGARY ELEKTRONIKA I ZEGARY

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

Odpowiednie baterie do zegarów i innych 
elektronicznych produktów znajdziesz na stronie 523.

Można ustawić 
2 pobudki

 MODERN RETRO   56-0401019   .WMP  
  Budzik MODERN RETRO  z cyfrowym wyświetlaczem godziny i daty, niebieskim 
podświetleniem i przyciskami po bokach, istnieje możliwość ustawienia 
różnych interwałów czasowych na poszczególne dni tygodnia, posiada 
funkcję drzemki w odstępach 5-minutowych. |  Opakowanie:   25/50 szt.  | 
 Wymiar:   Ø10,4 x 7,3 cm  |  Materiał:   Plastik / Stal  |  Bateria:   AAA/LR03/AM4  | 
  Znakowanie:   t 20 x 3 mm K1+H4 (4)  

 44,37 PLN / szt. 

 AALBORG   58-1101947   Q  
  Zegarek na biurko AALBORG , chromowane wskazówki i detale tarczy, 
osłona wykonana ze szkła, solidna podstawa z antypośliwzgowym spodem, 
wykonany z wysokiej jakości błyszczącego metalu. |  Opakowanie:   12 szt.  | 
 Wymiar:   Ø16 cm  |  Materiał:   Stop cynkowy / Szkło  |  Bateria:   AA/LR6/AM3  | 
  Znakowanie:   l 50 x 10 mm L1+H4 (1)  

 160,25 PLN / szt. 
ŻEBY NICZEGO NIE PRZESPAĆ



101101ELEKTRONIKA I ZEGARY

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

Z funkcją 
wolnych rąk

 GET UP   56-0406285   WM  
  Budzik Bluetooth GET UP  z wyświetlaczem LCD, funkcją alarmu, radiem FM z pamięcią 
programów, wyjściem muzycznym 3 W, Bluetooth 4.2 do parowania z telefonem 
komórkowym, tabletem itp., można podłączyć do urządzeń zewnętrznych poprzez 
złącze AUX-IN, MP3 można odtwarzać przez USB lub kartę Micro-SD, funkcja 
głośnomówiąca, wydajny akumulator o pojemności ok. 1.200 mAh, kabel ładujący 
ze złączem Micro-USB (długość ok. 51 cm) i kabel audio (długość ok. 60 cm). | 
 Opakowanie:   20/40 szt.  |  Wymiar:   10,8 x 10,8 x 3,6 cm  |  Materiał:   Plastik / Poliester  | 
  Znakowanie:   t 70 x 5 mm K2+H4+V1 (1)  

 70,34 PLN / szt. 

 4 IN 1   56-0401324   .MD  
  Zegarek na biurko 4 IN 1  z  budzikiem, datownikiem, stoperem, termometrem oraz 
wyświetlaczem zmieniającym kolor podczas obracania. |  Opakowanie:   50/100 szt.  | 
 Wymiar:   7 x 3,5 x 7 cm  |  Materiał:   Plastik  |  Bateria:   AAA/LR03/AM4  | 
  Znakowanie:   t 35 x 20 mm K1+H2 (4)  

 18,75 PLN / szt. 

 TOWER   56-0401205   .WMY  
  Zegar elektroniczny TOWER  z wyświetlaczem LCD, termometrem, 
minutnikiem i datownikiem, wszystko na trzech okrągłych wyświetlaczach. | 
 Opakowanie:   50/100 szt.  |  Wymiar:   11 x 5,5 x 2,8 cm  |  Materiał:   Plastik  | 
  Znakowanie:   t 35 x 8 mm K1+H2 (4)  

 16,54 PLN / szt. 

NOWOŚĆ
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Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 EASY TIME   56-0401546   WQ  
  Zegar ścienny EASY TIME  z analogowym wyświetlaczem i szeroką ramką. | 
 Opakowanie:   10/20 szt.  |  Wymiar:   Ø25,4 x 3,2 cm  |  Materiał:   Plastik  |  Bateria:   AA/LR6/
AM3  |   Znakowanie:   t 45 x 13 mm K1+H4 (1)  

 20,50 PLN / szt. 
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Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 ROUNDABOUT   58-0401217   Q  
  Zegar ścienny ROUNDABOUT , aluminiowa rama i tarcza, z wystarczająco szeroką 
krawędzią na Twoje logo. |  Opakowanie:   10 szt.  |  Wymiar:   12,2 x Ø25 cm  | 
 Materiał:   Aluminium / Plastik / Szkło  |  Bateria:   AA/LR6/AM3  | 
  Znakowanie:   l 60 x 25 mm L2+H4 (1)  

 46,35 PLN / szt. 

 HEMERA   58-0400940   Q  
  Zegar ścienny HEMERA  z mechanizmem kwarcowym. |  Opakowanie:   20 szt.  | 
 Wymiar:   Ø31 x 3,5 cm  |  Materiał:   Plastik / Szkło  |  Bateria:   AA/LR6/AM3  | 
  Znakowanie:   n 40 x 20 mm E1+H4 (fc)  

 37,50 PLN / szt. 

Odpowiednie baterie do zegarów 
i innych elektronicznych produktów 
znajdziesz na stronie 523.

 VENUS   56-0401217   Q  
  Aluminiowy zegar ścienny VENUS  z szeroką ramą. |  Opakowanie:   12 szt.  | 
 Wymiar:   Ø25 x 4,2 cm  |  Materiał:   Aluminium / Plastik / Szkło  |  Bateria:   AA/LR6/AM3  | 
  Znakowanie:   t 50 x 10 mm K1+H10+V1 (1)  

 38,90 PLN / szt. 
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Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 COUNTRY   58-8045002   O  
  Zegar ścienny COUNTRY  w stylu retro, tarcza z numerami czarnymi i czerwonymi, 
ośmiocalowa, plastikowa rama, mechanizm kwarcowy. |  Opakowanie:   10 szt.  | 
 Wymiar:   Ø30,1 x 10,2 cm  |  Materiał:   Plastik / Szkło  |  Bateria:   AA/LR6/AM3  | 
  Znakowanie:   n 40 x 20 mm E1+H5 (fc)  

 78,26 PLN / szt. 

Odpowiednie baterie do zegarów 
i innych elektronicznych produktów 
znajdziesz na stronie 523.

 NEPTUNE   56-0401514   ÄWQ  
  Zegar sterowany radiowo NEPTUNE  z analogowym wyświetlaniem czasu, 
automatyczną zmianą czasu na letni/zimowy, połączony z sygnałem DFC. | 
 Opakowanie:   10 szt.  |  Wymiar:   Ø30 x 4 cm  |  Materiał:   Plastik / Szkło  |  Bateria:   AA/LR6/
AM3  |   Znakowanie:   l 20 x 6 mm L1+H4 (1)  

 80,12 PLN / szt. 

Z higrometrem 
i termometrem

 SATURN   56-0401517   ,WQ  
  Prostokątny zegar ścienny SATURN  z termometrem i higrometrem. | 
 Opakowanie:   10 szt.  |  Wymiar:   32 x 27 x 2,5 cm  |  Materiał:   Plastik / Szkło  |  Bateria:   AA/
LR6/AM3  |   Znakowanie:   t 45 x 45 mm K2+H4 (1)  

 27,48 PLN / szt. 
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Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

W powiększonym rozmiarze

 RING RING   58-8045001   MY  
  Budzik ścienny RING RING , metalowa biała obudowa, tarcza i tył 
plastikowy, przód pleksi, mechanizm kwarcowy. |  Opakowanie:   10 szt.  | 
 Wymiar:   Ø21,5 / 21,5 x 8,8 x 28,5 cm  |  Materiał:   Stal / Plastik / Szkło  | 
  Znakowanie:   l 30 x 20 mm L2+H6 (1)  

 164,90 PLN / szt. 

Z higrometrem 
i termometrem

 JUPITER   56-0401220   ,Q  
  Aluminiowy zegar ścienny JUPITER  z termometrem, higrometrem i szeroką ramą. | 
 Opakowanie:   12 szt.  |  Wymiar:   Ø25 x 4,2 cm  |  Materiał:   Aluminium / Plastik / Szkło  | 
 Bateria:   AA/LR6/AM3  |   Znakowanie:   t 50 x 10 mm K2+H4+V1 (1)  

 41,58 PLN / szt. 
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 CALOR   58-0401795   ,MD  
  Stacja pogodowa CALOR  z termometrem, higrometrem, wyświetla 
godzinę i wilgotność powietrza, niebieskie podświetlenie LED, wykonana 
z białego plastiku ABS. |  Opakowanie:   25/50 szt.  |  Wymiar:   13 x 9 x 3,5 cm  | 
 Materiał:   Plastik  |  Bateria:   AAA/LR03/AM4  |   Znakowanie:   t 25 x 5 mm K1+H3 (4)  

 44,14 PLN / szt. 

Z prognozą pogody

 SUNNY TIMES   56-0401031   ,.MD  
  Stacja pogodowa SUNNY TIMES  z ekranem LCD, budzikiem, datownikiem, termometrem 
i rozkładanym stojaczkiem. |  Opakowanie:   20/40 szt.  |  Wymiar:   14 x 8 x 2 cm  | 
 Materiał:   Plastik  |  Bateria:   AAA/LR03/AM4  |   Znakowanie:   t 40 x 10 mm K1+H4 (4)  

 27,48 PLN / szt. 

Odpowiednie baterie 
do zegarów i innych 
elektronicznych 
produktów znajdziesz na 
stronie 523.

Z prognozą pogody

 MOON   56-0401020   ,.WMD  
  Stacja pogodowa MOON  z termometrem - prognozą pogody, budzikiem, datownikiem 
i wskazaniem faz księżyca. |  Opakowanie:   10/60 szt.  |  Wymiar:   8,5 x 6 x 17 cm  | 
 Materiał:   Plastik  |  Bateria:   AAA/LR03/AM4  |   Znakowanie:   t 25 x 10 mm K1+H3 (4)  

 32,96 PLN / szt. 
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JAK DZIŚ POGODA?

 COMFORT   56-0401224   WY  
  Termometr COMFORT  wyświetla aktualną, minimalną i maksymalną 
temperaturę mierzoną w zakresie 0-50°C, ze zdejmowanym 
daszkiem z przyssawką - do zamocowania przed lub za szybą. | 
 Opakowanie:   50/200 szt.  |  Wymiar:   9,7 x 8,9 x 2,5 cm  |  Materiał:   Plastik / Szkło  | 
  Znakowanie:   t 35 x 10 mm K1+H4 (4)  

 18,05 PLN / szt. 

Z prognozą pogody

 SHINY DAY   56-0401032   ,.MD  
  Stacja pogodowa SHINY DAY  z ekranem LCD, aluminiową częścią przednią, budzikiem, 
datownikiem, termometrem i rozkładanym stojaczkiem. |  Opakowanie:   20/40 szt.  | 
 Wymiar:   13 x 2 x 13 cm  |  Materiał:   Plastik / Aluminium  |  Bateria:   AAA/LR03/AM4  | 
  Znakowanie:   t 60 x 15 mm K2+H4+V1 (4)  

 28,65 PLN / szt. 
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Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

Z termometrem, 
higrometrem i prognozą 
pogody

 STEALTH   56-0401079   ,.MD  
  Zegar na biurko STEALTH  ze stacją pogodową, funkcją alarmu, datą, higrometrem, 
termometrem i podświetlanym ekranem LCD - czarny wyświetlacz z kolorowymi 
elementami, podstawka z tyłu, złącze do zasilacza. |  Opakowanie:   20/40 szt.  | 
 Wymiar:   14 x 8 x 1,8 cm  |  Materiał:   Plastik  |  Bateria:   AAA/LR03/AM4  | 
  Znakowanie:   t 50 x 20 mm K2+H4+V1 (4)  

 35,17 PLN / szt. 

Z termometrem, 
higrometrem i prognozą 
pogody

 COLOUR   56-0401077   ,.MD  
  Zegar na biurko z projektorem COLOUR , prognozą pogody, 
funkcją alarmu, datą, higrometrem i termometrem oraz 
podświetlanym ekranem LCD - czarny wyświetlacz 
z kolorowymi elementami, projektor z czerwonymi diodami 
LED, składana podstawka z tyłu, złącze do zasilacza. | 
 Opakowanie:   10/40 szt.  |  Wymiar:   11 x 15 x 2 cm  | 
 Materiał:   Plastik  |  Bateria:   AAA/LR03/AM4  | 
  Znakowanie:   t 50 x 10 mm K2+H4 (4)  

 49,49 PLN / szt. 

Z termometrem, higrometrem 
i prognozą pogody

 COLOUR   56-0401074   ,.MD  
  Elegancki zegar na biurko COLOUR  z prognozą 
pogody, alarmem, datą, termometrem, higrometrem, 
podświetlanym ekranem LCD - czarny wyświetlacz 
z kolorowymi elementami, złącze do zasilacza. | 
 Opakowanie:   10/40 szt.  |  Wymiar:   8,5 x 12 x 4 cm  | 
 Materiał:   Plastik  |  Bateria:   AAA/LR03/AM4  | 
  Znakowanie:   t 60 x 12 mm K2+H4 (4)  

 40,29 PLN / szt. 
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Z higrometrem i termometrem

 IN & OUT   56-0401233   ,.G  
  Stacja meteorologiczna IN+OUT  z wyświetlaną prognozą pogody, alarmem, datą 
i czasem, termometr, higrometr, fazy księżyca, z zewnętrznym czujnikiem, 3 kanały 
dla doskonałej transmisji, możliwość przymocowania do ściany i postawienia. | 
 Opakowanie:   10/20 szt.  |  Wymiar:   13 x 13 x 2,2 / 6,5 x 10 x 2,2 cm  |  Materiał:   Plastik / 
Aluminium  |  Bateria:   AAA/LR03/AM4  |   Znakowanie:   t 70 x 20 mm K2+H4 (1)  

 93,17 PLN / szt. 

 SUNNY TIMES   58-0401870   ,MQ  
  Stacja pogodowa SUNNY TIMES  z termometrem, higrometrem, zegarkiem analogowym 
i funkcją alarmu, wszystkie 3 urządzenia znajdują się w solidnej, metalowej obudowie, 
podstawka pokryta welurem, drewniana ramka z metalową płytką na Twoją reklamę. | 
 Opakowanie:   12 szt.  |  Wymiar:   27,5 x 11,5 x 3,5 cm  |  Materiał:   Stal / Drewno / Szkło  | 
 Bateria:   AA/LR6/AM3  |   Znakowanie:   l 50 x 15 mm L2+H3 (1)  

 85,71 PLN / szt. 

Z higrometrem i termometrem

 FRAME   56-0401223   ,WMQ  
  Stacja pogodowa FRAME  w solidnej drewnianej ramie, zawiera termometr, 
higrometr i zegar z alarmem, zapakowana w pudełko. |  Opakowanie:   5/15 szt.  | 
 Wymiar:   29,9 x 14,4 x 4,5 cm  |  Materiał:   Stal / Drewno / Szkło  |  Bateria:   AA//LR6/AM3  | 
  Znakowanie:   t 70 x 25 mm K1+H3 (1)  

 86,41 PLN / szt. 
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Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

Odpowiednie baterie 
znajdziesz na stronie 523.

 ICE RADIO   58-0401415   D  
  Stylowe radio ICE RADIO , pokrętła do wybierania stacji i regulowania 
głośności w stylu retro, ceramiczna obudowa. |  Opakowanie:   24 szt.  | 
 Wymiar:   11,3 x 9,3 x 4,9 cm  |  Materiał:   Ceramika / Plastik  |  Bateria:   AAA/LR03/AM4  | 
  Znakowanie:   t 60 x 30 mm K2+H4+V2 (4)  

 46,82 PLN / szt. 

 CLASSIC   56-0406227   WG  
  Radio AM/FM CLASSIC  w eleganckiej, drewnianej obudowie, skala 
częstotliwości podświetlana na niebiesko. |  Opakowanie:   6 szt.  | 
 Wymiar:   22,5 x 15,5 x 13 cm  |  Materiał:   Plastik / Drewno  |  Bateria:   AA/LR6/AM3  | 
  Znakowanie:   t 70 x 25 mm K1+H3 (1)  

 140,68 PLN / szt. 

wtyczka zasilania 12 V

 DINER   58-8106028   Y  
  Rejestrator radiowy CD DINER . Radio AM/FM, odtwarzacz CD, Bluetooth 4.0, funkcja 
AUX-IN, pliki MP3 mogą być odtwarzane przez złącze USB lub z CD, gniazdo audio, 
podświetlany wyświetlacz, wtyczka zasilania 12 V, 2 pokrętła sterujące: głośność 
i „następny/poprzedni album“ (w trybie MP3), posiada pilot zdalnego sterowania na 
podczerwień, z instrukcją obsługi. |  Opakowanie:   1/4 szt.  |  Wymiar:   25 x 21 x 13 cm  | 
 Materiał:   Plastik  |   Znakowanie:   l 290 x 125 mm L6+H8 (1)  

 542,46 PLN / szt. 

NOWOŚĆ
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Z bluetooth

 RECEIVER   58-8106029  
  Radio AM/FM RECEIVER  w obudowie o wyglądzie eleganckiego drewna. 
Posiada podświetlany wyświetlacz częstotliwości, wtyczkę zasilania, 
2 pokrętła sterujące: wybór głośności, wybór kanału, Bluetooth 2.0. | 
 Opakowanie:   2 szt.  |  Wymiar:   31,2 x 14,8 x 21,5 cm  |  Materiał:   Drewno  | 
  Znakowanie:   t 70 x 70 mm K2+H8 (1)  

 542,46 PLN / szt. 

I GRA MUZYKA

NOWOŚĆ
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 56-0406275 
 pomarańczowy
 

 56-0406274 
 zielony
 

 56-0406273 
 czerwony
 

 56-0406271 
 szary
 

 56-0406272 
 niebieski
 

 56-0406270 
 czarny
 

 NEW LIBERTY   W  
  Głośnik Bluetooth NEW LIBERTY  posiada wyjście muzyczne 3W, Bluetooth 
4.1, slot na kartę micro SD, zawiera kabel ładujący (z USB na Mini-USB i złącze 
liniowe 3,5 mm), odtwarza MP3, z funkcją głośnomówiącą, funkcją radia FM, 
wbudowanym akumulatorem o pojemności ok. 450 mAh, czas pracy ok. 5 godz., 
czas ładowania: ok. 2 godz., zasięg ok. 10 m, wyposażony w antypoślizgową 
podstawę. |  Opakowanie:   25/50 szt.  |  Wymiar:   Ø5,8 x 5 cm  |  Materiał:   Plastik  | 
  Znakowanie:   t 20 x 20 mm K2+H4 (4)  

 31,09 PLN / szt. 

 56-0406214 
 zielony
 

 56-0406213 
 czerwony
 

 56-0406212 
 niebieski
 

 56-0406211 
 czarny
 

 CUBOID   W  
  Głośnik Bluetooth CUBOID  w kolorowej gumowanej obudowie, z antypoślizgowymi 
nóżkami od spodu, moc 3 W, z Bluetooth w wersji 3.0, odpowiedni dla telefonów 
komórkowych, tabletów, odtwarzaczy MP3, Bluetooth, itp. można podłączyć poprzez 
line-in, przyłącze 3,5 mm (długość kabla: 50 cm), wbudowany slot na karty Micro 
SD, max. zasięg: 10 m, wydajna bateria, pojemność: ok 300 mAh, kabel ładowania 
z gniazda USB micro USB (długość: 50 cm) włącznie, czas działania: ok. 2-3 godzin, 
czas ładowania: około 1 godziny. |  Opakowanie:   25/50 szt.  |  Wymiar:   10,8 x 3,6 x 5,4 cm  | 
 Materiał:   Plastik  |   Znakowanie:   l 30 x 15 mm L4+H4 (1)  

 54,97 PLN / szt. 
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 58-8106032 
 czarny/szary
 

 58-8106031 
 szary
 

 CUBIC  
  Głośnik Bluetooth CUBIC  z wyjściem muzycznym 3 W, z Bluetooth 4.0 do parowania 
z telefonem komórkowym, odtwarzaczem MP3 Bluetooth lub tabletem, maksymalny 
zasięg ok. 10 m, mocny akumulator o pojemności 400 mAh, posiada kabel ładujący 
USB z Micro-USB i złączem line-in (3,5 mm gniazdo audio jack), czas pracy ok. 2godz., 
czas ładowania ok. 1,5 godz., gniazdo kart Micro-SD, z funkcją AUX-IN, z funkcją radio 
FM. |  Opakowanie:   25/100 szt.  |  Wymiar:   5,8 x 5,8 x 4,9 cm  |  Materiał:   Plastik / Silikon  | 
  Znakowanie:   t 35 x 25 mm K2+H4+V1 (4)  

 38,43 PLN / szt. 

 56-0406277 
 czarny
  56-0406276 

 biały
 

 OLD SCHOOL  
  Głośnik Bluetooth OLD SCHOOL  moc muzyczna 3 W, Bluetooth 3.0 do parowania 
z urządzeniami obsługującymi Bluetooth, zawiera przewód ładujący USB ze 
złączem Micro-USB i złączem liniowym (3.5 mm jack), czas działania około 
4-6 h, czas ładowania około 4 h, z funkcją AUX-IN. |  Opakowanie:   20/40 szt.  | 
 Wymiar:   4,6 x 6,1 x 8,7 cm  |  Materiał:   Plastik  |   Znakowanie:   t 40 x 40 mm K1+H4 (4)  

 47,05 PLN / szt. 

 56-0406209 
 czerwony
 

 56-0406208 
 niebieski
 

 56-0406206 
 biały
 

 56-0406207 
 czarny
 

 56-0406205 
 srebrny
 

 FREEDOM   W  
  Głośnik Bluetooth FREEDOM  z Bluetooth 3.0, slot 
na karty MicroSD, z kablem do ładowania przez 
USB, mini USB i liniowe połączenie (porty USB 
i jack 3,5 mm), odtwarza strumień audio (MP3) ze 
źródła, z głośnika telefonu, wbudowany akumulator, 
czas pracy: ok. 5 h, czas ładowania: ok. 2 h, max. 
zasięg: ok. 10 m, w eleganckiej metalowej obudowie, 
podstawa pokryta gumą. |  Opakowanie:   25/50 szt.  | 
 Wymiar:   Ø6 x 4,9 cm  |  Materiał:   Plastik / Stal  | 
  Znakowanie:   t 20 x 20 mm K2+H4+V1 (1)  

 62,07 PLN / szt. 

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ



114114 ELEKTRONIKA I ZEGARY ELEKTRONIKA I ZEGARY

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 TRAVEL SOUND   58-8106026  
  Głośnik Bluetooth TRAVEL SOUND  posiada moc muzyczną 3W, Bluetooth w wersji 
2.1 + EDR do parowania z telefonami komórkowymi, odtwarzaczami Bluetooth 
MP3 lub tabletami, może być podłączany do urządzeń zewnętrznych poprzez 
złącze liniowe 3,5 mm (długość kabla około 33 cm), z funkcją AUX-IN, z radiem FM, 
z potężnym akumulatorem, czas działania około 4-6 godzin, czas ładowania około 
2-3 godzin, maksymalny zasięg około 10 m, zawiera kabel do ładowania (długość 
około 33 cm). |  Opakowanie:   20/80 szt.  |  Wymiar:   Ø4,8 x 6,8 cm  |  Materiał:   Plastik  | 
  Znakowanie:   t 15 x 30 mm K2+H4+V1 (1)  

 67,31 PLN / szt. 
Z funkcją 
wolnych rąk

 58-8106020 
 czarny
 

 58-8106021 
 niebieski
 

 58-8106019 
 srebrny
 

 UFO  
  Głośnik Bluetooth UFO  posiada wyjście muzyczne 3W, Bluetooth w wersji 2.1 + EDR, 
zasięg pracy ok. 10 m, przeznaczony do połączenia ze smartfonami, odtwarzaczami 
Bluetooth MP3, tabletami itp. Głośnik posiada kabel do ładowania, gniazdo na kartę 
microSD, radio FM, możliwość komunikacji bez użycia rąk, moc wejściowa: 5V/0,5A, 
zintegrowany akumulator o pojemności ok. 400 mAh, antypoślizgowa powłoka na 
podstawie. |  Opakowanie:   50/100 szt.  |  Wymiar:   Ø7 x 4,2 cm  |  Materiał:   Aluminium /
Plastik  |   Znakowanie:   t 15 x 15 mm K2+H4+V1 (4)  

 40,88 PLN / szt. 

 58-8106018 
 beżowy
 

 58-8106016 
 czarny
 

 58-8106017 
 szary
 

 MESHES  
  Głośnik Bluetooth MESHES  posiada wyjście muzyczne o mocy 3W, Bluetooth w wersji 
4.0, do łączenia ze smartfonami, odtwarzaczami Bluetooth MP3, tabletami itp. Pliki 
MP3 można odtwarzać poprzez podłączenie karty microSD lub pamięci flash (brak 
karty microSD i pamięci flash w zestawie). Głośnik wyposażony jest w liniowe wejście 
audio jack, moc wejściowa: 5V/0,5A, radio FM, akumulator o wysokiej wydajności, 
pojemność akumulatora ok. 300 mAh, posiada kabel USB z wtyczką Micro-USB 
i wejściem liniowym (gniazdo 3,5 mm), czas pracy ok. 3-4 h, czas ładowania ok. 4 h, 
przyciski do sterowania na górze urządzenia, włącznik/wyłącznik z tyłu urządzenia, 
stopki antypoślizgowe. |  Opakowanie:   10/40 szt.  |  Wymiar:   11,2 x 4,1 x 8,3 cm  | 
 Materiał:   Plastik / Poliester  |   Znakowanie:   t 45 x 18 mm K2+H4+V1 (1)  

 46,35 PLN / szt. 

NOWOŚĆ
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Z funkcją 
wolnych rąk

 56-0406283 
 biały/szary
 

 56-0406284 
 czarny
 

 STRAP  
  Głośnik Bluetooth STRAP . Wyjście muzyczne 3 W, z Bluetooth 4.2 do parowania 
z telefonem komórkowym, odtwarzaczem MP3 Bluetooth, tabletem itp. Z funkcją 
głośnomówiącą. Maksymalny zasięg ok. 10 m, mocny akumulator o pojemności 
1.200 mAh. Zawiera kabel ładujący USB ze złączem Micro-USB (długość ok. 65 cm). 
Czas pracy ok. 2-3 godz.. Czas ładowania: ok. 2 godz. Przyciski sterujące na tylnej 
ściance. Brązowy przewód do zawieszenia (długość ok. 17 cm). Instrukcja obsługi. | 
 Opakowanie:   20/40 szt.  |  Wymiar:   9,8 x 9,8 x 5 cm  |  Materiał:   Plastik / Poliester 

  46,82 PLN / szt. 

Chroni przed 
zamoczeniem

 56-0406282 
 czerwony
 

 56-0406281 
 niebieski
 

 56-0406280 
 czarny
 

 56-0406279 
 biały
 

 SHOWER POWER  
  Głośnik Bluetooth SHOWER POWER  do używania pod prysznicem. Odporny na 
zachlapanie zgodnie z normą IPX4; instrukcja obsługi umieszczona z tyłu, z funkcją 
głośnomówiącą, dużą przyssawką, wyjście muzyczne 3 W, z Bluetooth 4.0, maksymalny 
zasięg ok. 10 m, z wbudowanym akumulatorem o pojemności 280 mAh, z kablem 
ładującym USB ze złączem Micro-USB (długość ok. 51 cm), czas pracy ok. 1-1,5 godz., 
czas ładowania ok. 2 godz. |  Opakowanie:   25/50 szt.  |  Wymiar:   21 x 4,3 x 8,8 cm  | 
 Materiał:   Plastik / Silikon  |   Znakowanie:   t Ø25 mm K2+H4+V1 (1)  

 37,62 PLN / szt. 

ŚPIEWAJ NIE TYLKO POD PRYSZNICEM

 WAKE UP   56-0406204  
  Głośnik Bluetooth pod prysznic WAKE UP , poziom wodoodporności IPx4, gumowy 
korpus z funkcją menu, z funkcją głośnomówiącą, duża przyssawka na dole, 
zasilany przez USB, zawiera kabel ładujący (długość ok. 69 cm), mocny akumulator 
600 mAh. |  Opakowanie:   30/60 szt.  |  Wymiar:   Ø8,5 x 5,3 cm  |  Materiał:   Plastik / PVC  | 
  Znakowanie:   n 40 x 20 mm E1+H1 (fc)  

 50,19 PLN / szt. 

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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 OLDIE   58-8106025  
  Głośnik Bluetooth OLDIE  posiada moc muzyczną 2 x 3W, Bluetooth 4.2 + EDR 
do parowania z telefonami komórkowymi, odtwarzaczami Bluetooth MP3 lub 
tabletami, może być podłączany do urządzeń zewnętrznych poprzez złącze liniowe 
3,5 mm (długość kabla około 50 cm), z funkcją AUX-IN i czytnikiem kart TF, z radiem 
FM, z potężnym akumulatorem, pojemność około 1,500 mAh, z kablem USB do 
ładowania ze złączem Micro-USB (długość około 50 cm). |  Opakowanie:   15/30 szt.  | 
 Wymiar:   6 x 13,5 x 8,1 cm  |  Materiał:   Plastik  |   Znakowanie:   t 50 x 15 mm K2+H4 (4)  

 184,47 PLN / szt. 

 56-0406259 
 czerwony
 

 56-0406257 
 antracytowy
 

 56-0406258 
 niebieski
 

 56-0406256 
 srebrny
 

 BRICK   W  
  Głośnik Bluetooth BRICK , moc odtwarzania: 2x3 Watt, z Bluetooth w wersji 2.1, do 
łączenia ze smartfonem, tabletem, odtwarzaczami mp3 z Bluetooth, etc., posiada 
gniazdo line-in do łączenia z urządzeniami zewnętrznymi (w zestawie kabel 
audio jack 3.5 mm, długość ok. 54 cm) oraz slot dla kart TF, z funkcją „hands-free“ 
przy rozmowach telefonicznych, max. zasięg: ok. 10 m, mocna litowo-jonowa 
bateria wielokrotnego ładowania, pojemność ok. 1200 mAh, zawiera kabel 
ładujący USB z końcówką micro USB (długość ok. 54 cm), z lśniącą metaliczną 
obudową z aluminium i gumowymi nóżkami od spodu, dla lepszej stabilności. | 
 Opakowanie:   20/40 szt.  |  Wymiar:   16 x 2,7 x 5,8 cm  |  Materiał:   Aluminium / Plastik  | 
  Znakowanie:   l 45 x 20 mm L2+H4 (1)  

 102,13 PLN / szt. 

Technologia NFC
 BOOSTER   58-8106003  
  Głośnik BOOSTER , membrany po 2 stronach dla lepszej jakości dźwięku, gumowana 
powierzchnia na telefon komórkowy lub smartfona z ikonami głośników, po prostu 
połóż go na głośniku, a muzyka zacznie grać, kable AUX (ok. 50 cm długości) 
do podłączenia do komputera lub laptopa, kabel USB (ok. 62,5 cm długości) 
doładowania baterii, przycisk on/o  z tyłu, 4 gumowe nóżki. |  Opakowanie:   25/50 szt.  | 
 Wymiar:   13 x 6,9 x 4,5 cm  |  Materiał:   Plastik  |   Znakowanie:   t 70 x 20 mm K2+H4+V1 (1)  

 74,87 PLN / szt. 

NOWOŚĆ
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Więcej zestawów typu „hands-free“ można znaleźć 
na stronie 275.

Z funkcją wolnych rąk

 MUSH   58-8106009  
  Głośnik Bluetooth MUSH  w eleganckiej metalowej obudowie z gumową przyssawką, 
posiada podświetlane przyciski sterowania, przeznaczony do użytkowania 
w samochodzie, z funkcją zestawu głośnomówiącego i odtwarzania plików MP3, 
moc 3 W, z Bluetooth w wersji 3.0, można połączyć z telefonem komórkowym, 
odtwarzaczem MP3, tabletem itp., podłączany za pośrednictwem line-in audio jack 
3,5 mm (długość kabla, 50 cm), wbudowany slot na karty Micro SD, max. zasięg, 
10 m, wydajna bateria, pojemność, 600 mAh, kabel USB do ładowania z gniazda USB 
(załączone micro długość, 50 cm), czas działania ok. 3 - 4 godziny, czas ładowania 
ok. 1 godziny. |  Opakowanie:   20/40 szt.  |  Wymiar:   Ø7,4 x 6,7 cm  |  Materiał:   Stop 
cynkowy / Stal nierdzewna / Plastik  |   Znakowanie:   t 25 x 10 mm K2+H4+V1 (4)  

 117,51 PLN / szt. 

 MICROPHONE   58-8106008  
  Głośnik Bluetooth MICROPHONE w stylu retro , 3 W, Bluetooth wersja 3.0, zasięg 
ok.10 m, odpowiedni do telefonów komórkowych, odtwarzaczy MP3 z funkcją 
Bluetooth, tabletów itp., w zestawie kabel ze złączem USB do ładowania, wbudowany 
zestaw głośnomówiący, bateria akumulatorowa o pojemności 600 mAh, przyciski 
sterujące w podstawie. |  Opakowanie:   10/20 szt.  |  Wymiar:   18 x Ø9,2 cm  | 
 Materiał:   Plastik / Stop cynkowy  |   Znakowanie:   l 25 x 15 mm L1+H4 (1)  

 141,38 PLN / szt. 

Nastrojowe światło 
zmieniające kolor

 CHOIR   56-0406220   W  
  Mikrofon karaoke Bluetooth CHOIR  z Bluetooth w technologii 3.0, zmieniającym 
kolory oświetleniem LED, moc muzyczna: 3W, gniazdo kart microSD, zakres 
częstotliwości: 20 Hz-20 KHz, akumulator o pojemności ok. 2200 mAh, kabel 
ładujący USB o długości ok. 31 cm, czas ładowania ok. 4 h, przełącznik 
echa, współpracuje z wieloma popularnymi aplikacjami do karaoke. | 
 Opakowanie:   10/20 szt.  |  Wymiar:   Ø3,1-8 x 25 cm  |  Materiał:   Plastik / Metal  | 
  Znakowanie:   t 10 x 70 mm K1+H4+V1 (1)  

 83,27 PLN / szt. 
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Z funkcją wolnych rąk

 MEGA BOOM   58-8106030  
  Głośnik Bluetooth MEGA BOOM  moc wyjściowa muzyki 2 x 5 W, Bluetooth 4.0 do 
parowania z telefonem komórkowym, tabletem, itp., można podłączyć do urządzeń 
zewnętrznych poprzez złącze AUX-IN, MP3 można odtwarzać za pomocą karty USB lub 
Micro-SD, funkcja głośnomówiąca, funkcja radia FM, wydajny akumulator o pojemności 
ok. 1.200 mAh, czas pracy ok. 2-3 godz., czas ładowania ok. 2 godz., maks. zasięg 
ok. 10 m, zawiera kabel ładujący USB ze złączem Micro-USB (długość ok. 34,5 cm) 
i kabel audio (długość ok. 51 cm), mała tabliczka do grawerowania, pomarańczowy 
silikonowy uchwyt. |  Opakowanie:   10/20 szt.  |  Wymiar:   Ø8,8 x 23 cm  |  Materiał:   Plastik / 
Poliester / Silikon  |   Znakowanie:   l 15 x 10 mm L1+H8 (1)  

 117,16 PLN / szt. 

Z funkcją wolnych rąk

 BEACH BOOM   58-8106012  
  Głośnik Bluetooth BEACH BOOM  odporny na zachlapanie, moc odtwarzania 2 x 5 Watt, 
dzięki Bluetooth w wersji 2.1, można łączyć z urządzeniami z Bluetooth, z funkcją 
„hands-free“ podczas rozmów telefonicznych, zasięg ok. 10 m, z pozostałymi 
urządzeniami można łączyć poprzez gniazdo line-in 3.5 mm załączonym kablem audio 
jack (długość, ok. 57 cm), slot na karty Micro-SD, zakres częstotliwości 180Hz-20KHz, 
głośność 80 dB, wysokowydajna bateria wielokrotnego ładowania, pojemność 
4000 mAh, czas działania ok. 8h, kabel ładujący USB z wtyczką Micro-USB (długość, 
ok. 60 cm), czas ładowania ok. 4 h, z gumowanymi przyciskami, włącznikiem power, 
po bokach antypoślizgowa warstwa, metalowa obudowa z silikonowymi dodatkami. | 
 Opakowanie:   15/30 szt.  |  Wymiar:   17,7 x Ø6,9 cm  |  Materiał:   Plastik / Silikon / Stal  | 
  Znakowanie:   n 40 x 20 mm E1+H2 (fc)  

 180,04 PLN / szt. 

 BLUEDANCE   58-8106002  
  Mini głośnik BLUEDANCE  do telefonu komórkowego, iPhona, odtwarzacza 
MP3 i laptopa, z niebieskim światłem, który tańczy w rytm muzyki, zakres 
częstotliwości 150 Hz - 20 kHz, w tym. kabel USB i końcówka jack 3,5 mm 
(długość ok. 83 cm), posiada wbudowany akumulator. |  Opakowanie:   25/100 szt.  | 
 Wymiar:   Ø5 x 5,6 cm  |  Materiał:   Stal nierdzewna  |   Znakowanie:   l 25 x 25 mm L1+H4 (1)  

 100,62 PLN / szt. 

NOWOŚĆ
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7 różnych kolorów 
do ustawienia 

 FIREFLY   56-0406278  
  Głośnik Bluetooth FIREFLY z kolorowym oświetleniem podczas odtwarzania, 7 różnych 
kolorów do ustawienia (czerwony, zielony, niebieski, fioletowy, żółty, turkusowy 
oraz biały), moc muzyczna 3 W, Bluetooth 2.1 + EDR do parowania z urządzeniami 
obsługującymi Bluetooth, zasięg około 10 m. Zawiera przewód ładujący Micro-USB 
(około 30 cm). Pojemność baterii 400 mAh, czas działania około 4-6 h. Włącznik/
wyłącznik umieszczony na spodzie. |  Opakowanie:   25/50 szt.  |  Wymiar:   Ø5,6 x 8,7-
22,2 cm  |  Materiał:   Plastik / Silikon  |   Znakowanie:   t 25 x 15 mm K2+H2 (1)  

 55,43 PLN / szt. 

Z dotykowym 
ustawianiem jasności 
światła

 BOOM LIGHT   58-8106010  
  Głośnik Bluetooth BOOM LIGHT  z funkcją wolnych rąk, moc odtwarzania muzyki 5 Watt, 
zakres częstotliwości 50 Hz - 20 kHz, Bluetooth w wersji 3.0, zasięg ok. 10 m, można 
łączyć ze smartfonem, iPhone'em, odtwarzaczem MP3, tabletem oraz z urządzeniami 
takimi jak PC i laptopy kablem z wtyczką jack 3,5 mm (długość ok. 57 cm), zawiera 
kabel ładujący z wtyczką USB (długość ok. 71,5 cm), odtwarza pliki MP3 z gniazda 
na karty MicroSD, lampa z funkcją dotykową, 3 poziomy jasności, moc światła 
160 Lumenów (1,6 Watt), wysokiej jakości akumulator o mocy 1 800 mAh, przyciski 
obsługujące w podstawie urządzenia, antypoślizgowa warstwa od spodu i składany 
metalowy uchwyt do zawieszenia. |  Opakowanie:   6/12 szt.  |  Wymiar:   Ø12 x 12,5 cm  | 
 Materiał:   Plastik  |   Znakowanie:   t 35 x 35 mm K1+H4+V1 (1)  

 128,80 PLN / szt. 

NOWOŚĆ
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I CZACHA DYMI

 BONFIRE   58-8106024  
  Głośnik Bluetooth BONFIRE  posiada moc muzyczną 3W, Bluetooth 3.0 do parowania 
z telefonami komórkowymi, odtwarzaczami Bluetooth MP3 lub tabletami, z czytnikiem 
kart TF, kablem Micro-USB (długość około 60 cm), potężnym akumulatorem, 
pojemność około 1,500 mAh, 48 LED tworzy nastrojowe oświetlenie imitujące 
ogień. |  Opakowanie:   15/30 szt.  |  Wymiar:   Ø9,5 x 16,5 cm  |  Materiał:   Plastik  | 
  Znakowanie:   t 30 x 10 mm K1+H4 (4)  

 138,24 PLN / szt. 

Nagrodzony "Super 
Gift 2018"

 BOOM SKULL   58-8106023   W  
  Głośnik Bluetooth BOOM SKULL  o mocy muzycznej 3 W, z Bluetooth 3.0 o zasięgu około 
10 m, do parowania z urządzeniami Bluetooth, zawiera kabel do ładowania (około 
30 cm), czytnik kart TF, radio FM. Możliwość odtwarzania z pamięci USB. Zintegrowany 
akumulator 1,200 mAh. Dwie czerwone LED jako oczy. |  Opakowanie:   15/30 szt.  | 
 Wymiar:   13 x 10,5 x 14 cm  |  Materiał:   Plastik  |   Znakowanie:   t 30 x 15 mm K1+H4 (1)  

 102,25 PLN / szt. 

Z funkcją 
wolnych rąk

 WONDER BALL MINI   56-0406247  
  Głośnik WONDER BALL MINI  zmieniający kolory podczas odtwarzania, wyjście 
muzyczne 3 W, Bluetooth wersja 4.0, do łączenia z urządzeniami obsługującymi 
technologię Bluetooth, zasięg ok. 10 m, może być podłączony do innych urządzeń 
zewnętrznych poprzez 3,5 mm liniowe gniazdo audio (długość kabla ok. 53 cm), 
gniazdo kart Micro-SD, z funkcją głośnomówiącą, zakres częstotliwości 20 Hz - 20 KHz, 
akumulator, pojemność ok. 400 mAh, czas pracy: ok. 4 h, kabel ładujący USB z wtyczką 
Micro-USB (długość: ok. 53 cm), czas ładowania ok. 4 h, przyciski sterujące na górze, 
przełącznik zasilania, powłoka antypoślizgowa na spodzie. |  Opakowanie:   10/40 szt.  | 
 Wymiar:   Ø10 x 9,5 cm  |  Materiał:   Plastik  |   Znakowanie:   t Ø25 mm K2+H4+V1 (1)  

 74,65 PLN / szt. 

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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 56-0406219 
 czarny
 

 56-0406218 
 biały
 

 FRESH SOUND   W  
  Bezprzewodowe słuchawki douszne FRESH 
SOUND  z Bluetooth w wersji 4.0, z funkcją zestawu 
głośnomówiącego z klawiszem do odbierania i kończenia 
połączeń, z regulacją głośności, w zestawie kabel do 
ładowania przez USB ze złączem Micro-USB (długość 
ok. 67 cm), akumulator o pojemności ok. 70 mAh, do 
przechowywania w dopasowanym kolorystycznie etui 
z zamkiem błyskawicznym i siatkową kieszenią na kabel 
ładujący. |  Opakowanie:   100/200 szt.  |  Wymiar:   Ø8,5 / 
66,5 cm  |  Materiał:   Plastik / Aluminium / Silikon  | 
  Znakowanie:   t 40 x 5 mm K1+H6 (4)  

 46,00 PLN / szt. 

ze zintegrowanym 
mikrofonem

 56-0406264 
 zielony
 

 56-0406263 
 czerwony
 

 56-0406262 
 niebieski
 

 56-0406261 
 czarny
 

 56-0406260 
 biały
 

 LISTEN & TALK  
  Słuchawki douszne LISTEN & TALK  ze zintegrowanym 
mikrofonem i przyciskiem do odbierania połączeń, 3,5 mm 
wtyczka jack, długość przewodu ok. 120 cm, w plastikowej 
obudowie z dopasowanym, kolorowym zamknięciem 
i aluminiowym karabińczykiem. |  Opakowanie:   50/300 szt.  | 
 Wymiar:   Ø2,7 x 11,3 / 130 cm  |  Materiał:   Plastik / Silikon / 
Aluminium  |   Znakowanie:   t 70 x 13 mm K1+H2 (4)  

 8,62 PLN / szt. 

 56-0406238 
 zielony
 

 56-0406237 
 pomarańczowy
 

 56-0406236 
 czerwony
 

 56-0406234 
 czarny
 

 56-0406235 
 niebieski
 

 56-0406233 
 biały
 

 MUSIC  
  Słuchawki douszne MUSIC , jack 3,5 mm, długość kabla 
ok. 117 cm, pakowane w pudełko w tym samym kolorze. | 
 Opakowanie:   100/500 szt.  |  Wymiar:   Ø5,4 x 2,1 cm  | 
 Materiał:   Plastik  |   Znakowanie:   t Ø40 mm K1+H2 (4)  

 3,73 PLN / szt. 

 HOLD THE MUSIC   56-0406245  
  Słuchawki douszne HOLD THE MUSIC , jack 3,5 mm, długość kabla ok. 117 cm, pakowane 
w pudełko z uchwytem na telefon i matowym wieczkiem. |  Opakowanie:   100/200 szt.  | 
 Wymiar:   Ø6,8 x 1,7 cm  |  Materiał:   Plastik  |   Znakowanie:   t 45 x 20 mm K1+H2 (4)  

 4,19 PLN / szt. 
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 56-0406287 
 czarny
 

 56-0406286 
 biały
 

 SPORTY  
  Słuchawki douszne SPORTY  z Bluetooth 4.1, z funkcją głośnomówiącą, zasięg ok. 10 m, 
kontroler z przyciskami do akceptacji lub zakończenia rozmowy, kabel do ładowania Micro-USB 
(długość: ok. 20 cm), akumulator polimerowy o wysokiej wydajności, pojemność 3,7 V / 80 mAh, 
moc wyjściowa 2 x 2 mW, zapakowane w dopasowane kolorystycznie pudełko zapinane na 
zamek, z przegrodą na kabel do ładowania. |  Opakowanie:   25/150 szt.  |  Wymiar:   Ø9,8 / 76,5 cm  | 
 Materiał:   Plastik / Silikon  |   Znakowanie:   t 40 x 5 mm K1+H6 (4)  

 45,65 PLN / szt. 

 56-0406217 
 czarny
 

 56-0406216 
 biały
 

 FREE MUSIC   W  
  Słuchawki Bluetooth FREE MUSIC  z Bluetooth w wersji 2.1, składane, z wyściełanym 
pałąkiem i nausznikami, zakres częstotliwości: 87.5 - 108 MHz, z radiem FM i funkcją 
"hands-free" podczas prowadzenia rozmów telefonicznych, zasięg ok. 10 m, 
z wbudowaną baterią do wielokrotnego ładowania, pojemność ok. 400 mAh, czas 
działania ok. 12 godzin, 200 godzin w trybie stand-by, posiada gniazdo ładowania 
micro USB i kabel ładujący z USB (długość ok. 52 cm) oraz gniazdo audio line-in 
i kabel z wtyczką audio jack 3.5 mm (długość ok. 80 cm) |  Opakowanie:   20/40 szt.  | 
 Wymiar:   18-21,5 x 14 x 7 cm  |  Materiał:   Plastik  |   Znakowanie:   t 40 x 20 mm K1+H2 (1)  

 93,98 PLN / szt. 

Funkcja zestawu 
głośnomówiącego

 FREESPORT   58-8106001   W  
  Słuchawki Bluetooth FREESPORT , bezprzewodowe słuchawki wyposażone 
w funkcję Bluetooth w wersji 2.0, odporne na krople deszczu. Posiadają 
wbudowany mikrofon i mogą służyć jako zestaw głośnomówiący. Czas pracy 
ok. 8 godzin, wbudowany akumulator, ładowanie poprzez wł. kabel USB (długość 
ok. 48 cm). |  Opakowanie:   20 szt.  |  Wymiar:   13 x 14 x 4,1 cm  |  Materiał:   Plastik  | 
  Znakowanie:   t 20 x 5 mm K1+H4 (1)  

 77,10 PLN / szt. 

NOWOŚĆ
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 COMFY   58-8106033  
  Słuchawki Bluetooth COMFY  z Bluetooth 4.2. Wyściełane nauszniki i opaska 
na głowę, prawy nausznik ze zintegrowaną funkcją obsługi, regulowany 
rozmiar, ze zintegrowanym akumulatorem litowym o pojemności 180 mAh, 
czas pracy 1,5-2 godz. Posiada gniazdo ładowania micro USB i kabel ładujący 
z USB (długość ok. 30 cm) oraz kabel audio (długość ok. 120 cm). Możliwość 
pracy nawet przy wyczerpanym akumulatorze przy użyciu kabla audio. | 
 Opakowanie:   10/20 szt.  |  Wymiar:   22,5 x 19,7 x 4,8 cm  |  Materiał:   Plastik  | 
  Znakowanie:   t 30 x 30 mm K2+H6 (4)  

 83,27 PLN / szt. 

 58-8106015 
 czarny/żółty
 

 58-8106014 
 czarny/czerwony
 

 RACER  
  Słuchawki Bluetooth RACER  z funkcją głośnika, wersja Bluetooth 4.1 + EDR, wyściełane 
nauszniki i opaska na głowę, lewy nausznik ze zintegrowaną funkcją obsługi, kabel 
USB do ładowania, zasięg ok. 10 m, ze zintegrowanym akumulatorem o pojemności 
ok. 300 mAh, czas pracy ok. 4-6 godzin. |  Opakowanie:   10/20 szt.  |  Wymiar:   19-
21 x 16,5 x 7 cm  |  Materiał:   Plastik  |   Znakowanie:   t 20 x 35 mm K2+H4+V1 (1)  

 102,02 PLN / szt. 

 VIBORG   58-1101897  
  Zestaw słuchawkowy VIBORG , miękkie wyściełane słuchawki, wbudowany mikrofon 
z regulacją głośności, 3,5 mm złącze telefonu z kablem (długość ok. 2,2 m.), zakres 
częstotliwości, 8 - 22.000 Hz, poziom ciśnienia dźwięku 100 dB. |  Opakowanie:   40 szt.  | 
 Wymiar:   18 x 17,5 x 7 cm  |  Materiał:   Plastik  |   Znakowanie:   t 30 x 5 mm K2+H4 (1)  

 36,10 PLN / szt. 

NOWOŚĆ
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 WACKEN   58-8106006  
  Słuchawki WACKEN  mogą być złożone dla oszczędności miejsca, miękka, 
wyściełana opaska i słuchawki, jack 3,5 mm z kablem (długość ok. 155 cm), zakres 
częstotliwości 50 Hz-20 kHx, głośność 110 dB +/- 3 dB. |  Opakowanie:   20 szt.  | 
 Wymiar:   18 x 18 x 6,5 cm  |  Materiał:   Plastik  |   Znakowanie:   t Ø15 mm K1+H4+V1 (1)  

 47,28 PLN / szt. 

 ROSKILDE   58-1101880  
  Zestaw słuchawkowy ROSKILDE , obrotowy i regulowany wysięgnik mikrofonu, 
miękkie wyściełane słuchawki, regulacja głośności, 3,5 mm złącze telefonu z kablem 
(długość ok. 2,2 m.), zakres częstotliwości, 8 - 22.000 Hz, poziom ciśnienia dźwięku, 
100 dB. |  Opakowanie:   10/40 szt.  |  Wymiar:   21 x 6,8 x 8,5 cm  |  Materiał:   Plastik  | 
  Znakowanie:   t 40 x 6 mm K2+H4 (1)  

 52,64 PLN / szt. 

ZAMIEŃ SIĘ W SŁUCH
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 SOUNDCHECK   58-1103010  
  Słuchawki SOUNDCHECK , wyściełane słuchawki, regulowany łącznik z imitacji 
skóry, regulacja głośności, 3,5 mm złącze telefonu z kablem (długość ok. 2,10 m), 
zakres częstotliwości 20 Hz - 20 000 Hz, poziom ciśnienia dźwięku 105 dB. | 
 Opakowanie:   40 szt.  |  Wymiar:   20,0 x 15,2 x 7,1 cm  |  Materiał:   Plastik / Stal  | 
  Znakowanie:   t 35 x 15 mm K2+H4 (1)  

 37,62 PLN / szt. 

 HURRICANE   58-1102260  
  Zestaw słuchawkowy HURRICANE , wyściełane słuchawki, regulacja głośności, 3,5 mm 
złącze telefonu z kablem (długość ok. 2,2 m.), zakres częstotliwości, 8 - 22.000 Hz, 
poziom ciśnienia dźwięku 100 dB, z białego plastiku. |  Opakowanie:   40 szt.  | 
 Wymiar:   20 x 14,5 x 6 cm  |  Materiał:   Plastik  |   Znakowanie:   t 25 x 5 mm K2+H4+V2 (1)  

 34,47 PLN / szt. 

Składane 
słuchawki

 ROCKER   56-0406091   W  
  Składane słuchawki ROCKER , wyściełane, z regulacją, obrotowymi głośnikami 
i możliwością złożenia, wtyczką 3,5 mm, kablem (długość ok. 120 cm), zakres 
częstotliwości 20 Hz-20 KHz, głośność 105 dB. |  Opakowanie:   10/40 szt.  | 
 Wymiar:   Ø13 cm  |  Materiał:   Plastik  |   Znakowanie:   t 12 x 25 mm K1+H2 (1)  

 37,73 PLN / szt. 
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POWERBANKI I GADŻETY

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 Powerbank SILICON VALLEY  
znajdziesz na stronie 128

 Powerbank ENDURANCE  
znajdziesz na stronie 129

„NIESKOŃCZONY 
ZAPAS MOCY“

 Czas na doładowanie. 

Gdy zabraknie mocy, nasze powerbanki 
stają na wysokości zadania. Nieskończone 
rozmowy telefoniczne i serfowanie 
w Internecie to dla nich nic strasznego. 
Energii dodadzą Ci również nasze 
ekscytujące gadżety. Wybierz coś dla 
siebie!
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Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

Dla większego bezpieczeństwa!
W powerbankach stosujemy wiele zabezpieczeń:
· Ochrona przed przeładowaniem
· Ochrona przed przepięciem
· Ochrona przeciwzwarciowa

 56-1107239 
 biały/niebieski
 

 56-1107240 
 biały/czerwony
 

 56-1107238 
 biały/szary
 

 SILICON VALLEY   W  
  Powerbank SILICON VALLEY  to idealne źródło zapasowej energii 
w podróży przeznaczone dla smartfonów oraz innych urządzeń USB. 
Kabel USB ze złączem Micro-USB o długości ok. 32 cm, zintegrowany 
wskaźnik poziomu naładowania, włącznik/wyłącznik, wysokiej 
wydajności akumulator o pojemność ok. 10 000 mAh, 2 złącza 
USB, moc wejściowa: 5V/1A, moc wyjściowa: 5V/1A i 5 V/2A. | 
 Opakowanie:   20/40 szt.  |  Wymiar:   14,5 x 7,3 x 1,5 cm  |  Materiał:   Plastik / Silikon  | 
  Znakowanie:   t 70 x 20 mm K2+H4+V1 (4)  

 77,44 PLN / szt. 

 56-1107270 
 zielone jabłko
 

 56-1107269 
 czerwony
 

 56-1107267 
 czarny
 

 56-1107268 
 niebieski
 

 56-1107266 
 biały
 

 TOP ENERGY  
  Powerbank TOP ENERGY , doskonały zapas energii poza domem, odpowiedni 
dla większości dostępnych obecnie smartfonów i urządzeń USB, zawiera kabel 
USB z wtyczką Micro-USB (długość, ok. 30 cm), moc wejściowa i wyjściowa 
5 V/ 1000 mA, pojemność 4,000 mAh, wysokowydajna bateria wielokrotnego 
ładowania. |  Opakowanie:   25/50 szt.  |  Wymiar:   9,7 x 4,5 x 2,3 cm  |  Materiał:   Plastik  | 
  Znakowanie:   t 70 x 15 mm K1+H2 (4)  

 27,48 PLN / szt. 

 BACKUP   56-1107206   W  
  Powerbank BACKUP , doskonały zapas energii w terenie, posiada wbudowany 
kabel do ładowania telefonu komórkowego z końcówką micro USB i niebieską 
kontrolkę LED, odpowiedni dla smartfonów oraz urządzeń z USB, dodatkowo 
kabel ładowania USB z końcówką micro USB o długości ok. 30 cm, USB, moc 
wejściowa 1000 mA, moc wyjściowa 5 V, 1000 mA, czas ładowania około 1 godziny, 
pojemność 1800 mAh, mocny akumulator litowo-jonowy. |  Opakowanie:   50/100 szt.  | 
 Wymiar:   9,7 x 6,3 x 0,7 cm  |  Materiał:   Plastik  |   Znakowanie:   t 50 x 45 mm K1+H4 (4)  

 26,67 PLN / szt. 
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 58-8105010 
 szary/czarny
 

 58-8105012 
 czerwony/czarny
 

 58-8105013 
 zielony/czarny
 

 58-8105011 
 niebieski/czarny
 

 POWER UP  
  Powerbank POWER UP , doskonały zapas energii poza domem, odpowiedni 
dla smartfonów, iPhone'ów, i urządzeń z USB, kabel ładujący USB z wtyczką 
Micro-USB (długość, ok. 29 cm), wysokowydajna litowa bateria wielokrotnego 
ładowania, pojemność 2600 mAh, zasilanie wejściowe 5V/1A, zasilanie wyjściowe 
5V/1A. |  Opakowanie:   40/80 szt.  |  Wymiar:   11,4 x Ø3 cm  |  Materiał:   PVC / Plastik  | 
  Znakowanie:   l 85 x 10 mm L5+H4 (1)  

 34,47 PLN / szt. 

Dla większego bezpieczeństwa!
W powerbankach stosujemy wiele zabezpieczeń:
· Ochrona przed przeładowaniem
· Ochrona przed przepięciem 
· Ochrona przeciwzwarciowa

 FORCE   56-1107232  
  Powerbank FORCE , doskonały zapas energii poza domem, odpowiedni dla 
dostępnych aktualnie smartfonów i urządzeń USB, kabel ładujący USB ze złączem 
microUSB (długość ok. 33 cm), niebieskim wskaźnikiem poziomu naładowania LED, 
zasilanie wejściowe 5 V, 1 000 mA, zasilanie wyjściowe 5 V, 1 000 mA, pojemność 
4 000 mAh, wysokowydajny akumulator litowo-jonowy. |  Opakowanie:   20/100 szt.  | 
 Wymiar:   9 x 4,7 x 2,2 cm  |  Materiał:   Plastik  |   Znakowanie:   t 70 x 15 mm K1+H4 (4)  

 54,15 PLN / szt. 

 56-1107200 
 ciemnoniebieski
 

 56-1107204 
 czerwony
 

 56-1107203 
 niebieski
 

 56-1107201 
 srebrny
 

 56-1107202 
 czarny
 

 56-1107205 
 zielony
 

 ENDURANCE  
  Powerbank ENDURANCE , doskonały zapas energii poza domem, odpowiedni do 
smartfonów, iPhone'ów i urządzeń USB, zestaw zawiera kabel USB ze złączem 
microUSB (długość ok. 25 cm), czerwona dioda LED oznacza ładowanie, niebieska 
dioda LED oznacza działanie urządzenia, przełącznik On/O� , moc wejściowa 
5 V, moc wyjściowa 5V/1000 mA, czas ładowania ok. 4 godzin, pojemność 
2200 mAh, wysokiej jakości akumulator litowo-jonowy, elegancka metalowa 
obudowa. |  Opakowanie:   50/100 szt.  |  Wymiar:   10 x 2 x 2 cm  |  Materiał:   Aluminium  | 
  Znakowanie:   t 12 x 50 mm K2+H4+V2 (4)  

 20,58 PLN / szt. 
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 56-1107272 
 antracytowy/czarny
 

 56-1107271 
 srebrny/biały
 

 OCTOPUS   W  
  Powerbank OCTOPUS  to idealny zapas energii w podróży. Odpowiedni do smartfonów 
i urządzeń USB, zintegrowany kabel ładujący 2 w 1 (długość ok. 6 cm), kabel do 
ładowania komputera (długość ok. 30 cm), z gumowymi przyssawkami, power 
bank może być bezpośrednio podłączony do smartfona, moc wejściowa 5V / 2A, 
moc wyjściowa 5V / 2A, czas ładowania ok. 4 godziny, pojemność ok. 4000 mAh. | 
 Opakowanie:   25 / 50 szt.  |  Wymiar:   13 x 6,5 x 1,5 cm  |  Materiał:   Plastik / Silikon  | 
  Znakowanie:   t 35 x 80 mm K1+H2 (4)  

 62,77 PLN / szt. 

Z białą diodą LED

 MEGAWATT   58-8105002  
  Przenośna ładowarka MEGAWATT  dla smartfonów i urządzeń zewnętrznych, 
z adapterami do iPhone 4, Micro USB, Mini USB - moc wyjściowa 5 V - 1000 mA, 
wbudowana dioda LED, litowa-polimerowa bateria o pojemności 2200 mAh, 
wł. kabel USB do ładowania (długość ok. 22,5 cm), czas ładowania ok. 7 godzin. | 
 Opakowanie:   20/80 szt.  |  Wymiar:   11,2 x 6,1 x 1 cm  |  Materiał:   Plastik  | 
  Znakowanie:   t 35 x 40 mm K2+H4 (4)  

 69,87 PLN / szt. 

NOWOŚĆ
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3 tryby świecenia

 LUX   56-1107244   W  
  Powerbank LUX  to idealne źródło zapasowej energii w podróży. Przeznaczone dla 
smartfonów oraz innych urządzeń USB. 15 białych diod LED z 3 różnymi trybami 
oświetlenia (światło ciągłe, światło ciągłe przy 50 % i światło migające), diody LED 
pokryte białą, fluorescencyjną powłoką, ze wskaźnikiem poziomu naładowania, 
wydajnym akumulatorem ok. 8.000 mAh, dwoma złączami USB, moc wejściowa 
5V/1,5A, moc wyjściowa 5V/1A i 5V/2A lub 2 x 5V/1A, zawiera kabel USB ze złączem 
Micro-USB (długość ok. 30 cm). |  Opakowanie:   20/40 szt.  |  Wymiar:   15,5 x 7 x 2,4 cm  | 
 Materiał:   Plastik  |   Znakowanie:   t 80 x 50 mm K1+H4 (4)  

 84,90 PLN / szt. 

 ENERGY   58-8105008  
  Powerbank ENERGY , doskonały zapas energii poza domem, odpowiedni dla 
dostępnych aktualnie smartfonów i urządzeń USB, przełącznik On/O  aby sprawdzić 
stan naładowania i rozpocząć ładowanie, które rozpoczyna się automatycznie przy 
podłączeniu urządzenia, kabel ładujący USB ze złączem microUSB (długość ok. 32 cm), 
z niebieskim wskaźnikiem naładowania LED, zasilanie wejściowe 5 V/1 A, zasilanie 
wyjściowe 1. port, 5 V/1 A, 2. port 5 V/2,1 A, pojemność 6000 mAh, wysokowydajny 
akumulator litowo-jonowy. |  Opakowanie:   10/40 szt.  |  Wymiar:   15 x 6,8 x 1,3 cm  | 
 Materiał:   Aluminium / Plastik  |   Znakowanie:   t 70 x 25 mm K2+H4+V1 (4)  

 103,76 PLN / szt. 

NOWOŚĆ
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Dla większego bezpieczeństwa!
W powerbankach stosujemy wiele zabezpieczeń:
· Ochrona przed przeładowaniem
· Ochrona przed przepięciem
· Ochrona przeciwzwarciowa

 CLIP   56-1107230   W  
  Powerbank CLIP  idealnie sprawuje się jako źródło zapasowej energii w podróży. 
Może służyć jako źródło zasilania smartfonów oraz innych urządzeń USB. Posiada 
kabel USB z wtyczką Micro-USB (długość ok. 32 cm), wydajną baterię litowo-
jonową o pojemności ok. 3000 mAh. Ze zintegrowanym wskaźnikiem ładowania, 
moc wejściowa: 5V/1A, moc wyjściowa: 5V/1A, mocny uchwyt na odwrocie. | 
 Opakowanie:   50/100 szt.  |  Wymiar:   9,9 x 5 x 1,4 cm  |  Materiał:   Aluminium / Plastik  | 
  Znakowanie:   l 25 x 20 mm L1+H4 (1)  

 41,58 PLN / szt. 

 HELIOS   56-1107233   d  
  Powerbank HELIOS , odpowiedni dla dostępnych aktualnie smartfonów i urządzeń 
USB – przełącznik On/O� , aby sprawdzić stan naładowania i rozpocząć ładowanie, 
z panelem solarnym, 2 portami USB, 1 portem microUSB, kabel USB do ładowania ze 
złączem microUSB (długość ok. 33 cm) – 1) tryb USB, zasilanie wejściowe 5 V/1 A, 
z niebieskim wskaźnikiem LED naładowania, 2) ładowanie przez panel solarny, 
zasilanie wejściowe 5 V/200 mA, z zielonym wskaźnikiem LED naładowania baterii 
solarnej – pojemność 6 000 mAh, zasilanie wyjściowe 1. port 5 V/1 A, 2. port 5 V/2,1 A, 
wysokowydajny akumulator litowo-jonowy, podświetlenie LED z tyłu, antypoślizgowa 
silikonowa obudowa ze zintegrowaną podstawką na telefon. |  Opakowanie:   20/40 szt.  | 
 Wymiar:   14,2 x 7,6 x 1,8 cm  |  Materiał:   Plastik  |   Znakowanie:   l 20 x 10 mm L4+H4 (1)  

 108,54 PLN / szt. 

 GIGAWATT   58-8105003  
  Powerbank GIGAWATT , idealny zapas energii w podróży, odpowiedni do smartfonów, 
iPhone'ów i urządzeń USB, kabel ze złączami (długość ok. 31 cm), z niebieskim 
światłem LCD wskazującym poziom naładowania w %, moc wejściowa 5 V/1 A, 
wyjście port 1 - 5 V/1 A, port 2 - 5 V/2,1 A, pojemność 9000 mAh, sterowanie 
ładowaniem za pomocą przycisku On/O� , naciśnij dwukrotnie, aby włączyć 
lub wyłączyć latarkę (z białą diodą LED), wysokiej jakości akumulator litowo-
jonowy. |  Opakowanie:   10/40 szt.  |  Wymiar:   9 x 7,3 x 2,3 cm  |  Materiał:   Plastik  | 
  Znakowanie:   t 40 x 15 mm K2+H4+V2 (4)  

 136,63 PLN / szt. 
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Dla większego bezpieczeństwa!
W powerbankach stosujemy wiele 
zabezpieczeń:
· Ochrona przed przeładowaniem
· Ochrona przed przepięciem
· Ochrona przeciwzwarciowa

 58-8105017 
 czarny
 

 58-8105016 
 srebrny
 

 INDICATOR  
  Powerbank INDICATOR  to idealne źródło zapasowej energii w podróży przeznaczone 
dla smartfonów oraz innych urządzeń USB. Kabel USB z wtyczką Micro-USB (długość 
ok. 30 cm), zasilanie wejściowe 5 V/1 A, zasilanie wyjściowe 5 V/2,1 A, wydajna bateria 
litowo-jonowa o pojemności ok. 10.000 mAh, wskaźnik ładowania w procentach. | 
 Opakowanie:   25/50 szt.  |  Wymiar:   16,2 x 7,8 x 1 cm  |  Materiał:   Aluminium / Plastik  | 
  Znakowanie:   l 50 x 10 mm L1+H4 (1)  

 92,82 PLN / szt. 

 UPGRADE   58-8105006  
  Powerbank UPGRADE , doskonały zapas energii poza domem, odpowiedni dla 
dostępnych aktualnie smartfonów i urządzeń USB, przełącznik On/O�  aby sprawdzić 
stan naładowania i rozpocząć ładowanie, kabel ładujący USB z końcówką mikro 
USB (długość ok. 32 cm), zasilanie wejściowe 5 V/1 A, zasilanie wyjściowe 1. port 
5 V/1 A, 2. port 5 V/2,1 A, pojemność 8000 mAh, wysokowydajny akumulator litowo-
jonowy. |  Opakowanie:   10/40 szt.  |  Wymiar:   8,6 x 8,2 x 2,4 cm  |  Materiał:   Plastik / PU  | 
  Znakowanie:   t 45 x 45 mm K1+H4 (1)  

 132,06 PLN / szt. 

 TERAWATT   58-8105004  
  Powerbank TERAWATT , idealny zapas energii w podróży, odpowiedni do smartfonów, 
iPhone'ów i urządzeń USB, kabel z złączami (długość ok. 31 cm), z funkcją dotykową 
i niebieskim światłem LED wskazującym poziom naładowania, moc wejściowa 
5 V/1 A, wyjście 1 port - 5 V/1 A, port 2 - 5 V/2 A, pojemność 10.000 mAh, wysokiej 
jakości akumulator litowo-jonowy, z tyłu powierzchnia z polerowanego metalu. | 
 Opakowanie:   10/40 szt.  |  Wymiar:   13 x 8,2 x 1,4 cm  |  Materiał:   Plastik / Stal  | 
  Znakowanie:   § 30 x 40 mm DP2+H4 (fc)  

 141,15 PLN / szt. 
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Do tego urządzenia pasuje Powerbank 
CONTACT, nr 58-8105018.

 INDUCTION   56-1107243   W  
  Stacja ładowania bezprzewodowego INDUCTION  zapewnia możliwość 
bezprzewodowego ładowania urządzenia poprzez przyłożenie go do powierzchni 
ładującej (urządzenie musi być wyposażone w funkcję ładowania indukcyjnego), 
gotowość do pracy wskazuje świecąca na środku, czerwona dioda LED, przezroczysty 
pierścień świeci na niebiesko podczas ładowania, zawiera kabel USB ze złączem 
Micro-USB (długość ok. 70 cm), moc wejściowa: 5V/2A, moc wyjściowa: 5V/1A, 
gumowe nóżki na spodzie i gumowy pierścień na górnej części urządzenia zapewniają 
dodatkowe bezpieczeństwo. |  Opakowanie:   25/100 szt.  |  Wymiar:   Ø10 x 1 cm  | 
 Materiał:   Plastik  |   Znakowanie:   t 40 x 10 mm K1+H4 (4)  

 20,38 PLN / szt. 

 CONTACT   58-8105018  
  Powerbank CONTACT  to idealne źródło zapasowej energii w podróży przeznaczone dla 
smartfonów oraz innych urządzeń USB, posiada funkcję ładowania bezprzewodowego 
(dla urządzeń obsługujących funkcję ładowania indukcyjnego). Powerbank może 
być również ładowany bezprzewodowo, poprzez przyłożenie jego podstawy do 
odpowiedniej stacji ładującej (nie zawiera stacji ładującej, sprawdź artykuł nr 
56-1107243). Zawiera kabel USB ze złączem Micro-USB (długość: ok. 50 cm), złącze 
USB typu C, zintegrowany wskaźnik poziomu naładowania i wskaźnik działania, 
włącznik/wyłącznik, moc wejściowa: 5V/2A (USB), 5V/750 mA (bezprzewodowe), 
moc wyjściowa: 5V/2,1A (USB), 5V/1A (bezprzewodowy), pojemność akumulatora 
ok. 10 000 mAh. |  Opakowanie:   20/40 szt.  |  Wymiar:   13,5 x 7,3 x 2 cm  |  Materiał:   Plastik  | 
  Znakowanie:   t 50 x 30 mm K2+H4+V2 (1)  

 148,60 PLN / szt. 
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DOSKONAŁY CHWYT

Magnetyczny

 FLUX   56-0407118  
  Magnetyczny uchwyt do telefonu FLUX , odpowiedni do smartfonów i telefonów 
komórkowych, mocowany do nawiewu w samochodzie (przystosowany do 
różnych rozmiarów), okrągła płytka samoprzylepna mocowana do telefonu lub 
obudowy. Telefon może być obracany o 360° dzięki magnetycznemu mocowaniu. | 
 Opakowanie:   300 szt.  |  Wymiar:   Ø3,6 x 5,2 cm  |  Materiał:   Plastik / Metal  | 
  Znakowanie:   t Ø25 mm K2+H2 (1)  

 10,02 PLN / szt. 

 SIMPLY HELD   56-0407110  
  Uchwyt do telefonu SIMPLY HELD  do smartfonów i iPhone'ów® o szer. 5,5 - 9 cm, można 
zamontować przy kratce nawiewu w aucie (pasuje do różnych rozstawów żaluzji) 
lub na wózku sklepowym, obracany o 360° uchwyt. |  Opakowanie:   100/200 szt.  | 
 Wymiar:   9,8 x 2,9 x 2,5 cm  |  Materiał:   Plastik  |   Znakowanie:   t 15 x 10 mm K1+H2+V1 (4)  

 4,08 PLN / szt. 

 SOL   58-8105007   d  
  Powerbank SOL  do smartfonów i urządzeń USB – duży panel solarny, przełącznik 
do sprawdzenia poziomu naładowania, ładowanie automatyczne po podłączeniu 
urządzenia, 2 porty USB, 1 port microUSB, kabel ładujący USB z wtyczką microUSB 
(długość ok. 32 cm) – 1) tryb USB, zasilanie wejściowe 5 V/1 A, z niebieskim 
wskaźnikiem LED naładowania, 2) ładowanie panelem solarnym, zasilanie wejściowe 
5 V, 500 mA, z zielonym wskaźnikiem LED naładowania baterii solarnej – pojemność 
10 000 mAh, zasilanie wyjściowe 1. port 5 V/1 A, 2. port 5 V/2.1 A, użytkując oba porty 
jednocześnie każdy po 5 V/1 A, wysokowydajny akumulator litowo-polimerowy. | 
 Opakowanie:   10/20 szt.  |  Wymiar:   17,7 x 12 x 0,9 cm  |  Materiał:   Aluminium / Plastik  | 
  Znakowanie:   l 80 x 4 mm L1+H4 (1)  

 218,59 PLN / szt. 

NOWOŚĆ
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 56-0402458 
 szary
 

 56-0402459 
 niebieski/szary
 

 HANGING TOUGH  
  Wieszak do ładowania telefonu HANGING TOUGH , filcowy, idealny do ładowania 
smartfona, iPhone'a®, czy aparatu cyfrowego, wsuwana kieszonka na telefon i mała 
kieszonka na baterie lub akcesoria, wtyczkę kabla ładującego można przełożyć przez 
otwór w górnej części – schludne i bezpieczne przechowywanie urządzenia wraz 
z kablem w trakcie ładowania. |  Opakowanie:   200 szt.  |  Wymiar:   25 x 9,3 x 0,7 cm  | 
 Materiał:   Poliester  |   Znakowanie:   u 60 x 30 mm T1+H2 (10)  

 5,47 PLN / szt. 

 NEW SELFIE   56-1107218   W  
  Monopod teleskopowy NEW SELFIE , idealny do wykonywania zdjęć typu selfie 
za pomocą smartfonów i aparatów cyfrowych, teleskopowy drążek rozciąga 
się od ok. 28,5 cm do ok. 106 cm, uchwyt z możliwością kąta nachylenia do 
180 stopni, posiada gwint do zamocowania aparatu oraz uchwyt do telefonu, 
silikonowa rączka z odpinanym paskiem na nadgarstek do znakowania. | 
 Opakowanie:   50/100 szt.  |  Wymiar:   28,5-106 cm  |  Materiał:   Stal / Silikon  | 
  Znakowanie:   u 110 x 15 mm T2+H4 (10)  

 11,76 PLN / szt. 

 DATABASE   58-8103002  
  Podstawka na telefon DATABASE  ze stali nierdzewnej, pokryty gumą dysk 
obrotowy dla bezpiecznego umieszczenia telefonu lub smartfona, wyposażony 
w port USB w podstawie i standardowy kabel (ok. 100 cm długości). | 
 Opakowanie:   25/50 szt.  |  Wymiar:   6,5 x 7 x 12 cm  |  Materiał:   Stal nierdzewna / Plastik  | 
  Znakowanie:   l 50 x 10 mm L1+H4 (1)  

 41,92 PLN / szt. 
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Z funkcją wyzwalania migawki

 56-1107255 
 różowy
 

 56-1107254 
 pomarańczowy
 

 56-1107253 
 zielony
 

 56-1107252 
 czerwony
 

 56-1107251 
 niebieski
 

 56-1107250 
 czarny
 

 SELFIE MINI   W  
  Monopod teleskopowy SELFIE MINI  do robienia samodzielnych zdjęć smartfonem do 
8,5 cm szerokości, kabel z końcówką „jack“ podłączany do gniazda audio w telefonie, 
przycisk wyzwalacza w rączce, kompatybilny z ANDROID 4.1.2 i iOS 5.0 oraz nowszymi 
wersjami (zależnie od ustawień), przy innych wersjach przycisk może być aktywowany 
przez aplikację foto, teleskopowy drążek wydłużany z ok. 23 cm do ok. 61 cm, uchwyt 
z kątem nachylenia do ok. 270 stopni, kolorowa gumowo-piankowa rączka z możliwym 
do oznakowania odczepianym paskiem na nadgarstek. |  Opakowanie:   50/100 szt.  | 
 Wymiar:   14-61 cm  |  Materiał:   Stal / EVA  |   Znakowanie:   u 80 x 15 mm T1+H4 (10)  

 9,32 PLN / szt. 

 CLIK   56-1107220   WY  
  Pilot Bluetooth CLICK  do robienia zdjęć typu selfie, z silikonową obręczą do 
zamocowania na uchwycie teleskopowym, odpowiedni do smartfona z iOS 
i Android. |  Opakowanie:   100/500 szt.  |  Wymiar:   5,4 x 3,4 x 2,9 cm  |  Materiał:   Plastik  | 
  Znakowanie:   n 40 x 20 mm E1+H1 (fc)  

 17,59 PLN / szt. 

Z funkcją wyzwalania migawki

 SELFIE 2.0   56-1107219   W  
  Uchwyt teleskopowy SELFIE 2.0  d o wykonywania zdjęć selfie smartfonem 
i aparatem cyfrowym, posiada przycisk zwalniający na uchwycie oraz wbudowany 
kabel, podłączany do gniazda słuchawkowego w telefonie, kompatybilny 
z modelami z systemem iOS w wersji 5.0 i Android w wersji 4.1.2. i nowsze wersje, 
teleskopowa rurka rozciąga się od ok. 30 cm do ok. 107 cm, uchwyt z regulacją 
kąta nachylenia do 180 stopni, posiada gwint do zamocowania aparatu oraz 
uchwyt na telefon, silikonowa rączka z odpinanym paskiem na nadgarstek do 
znakowania. |  Opakowanie:   50/100 szt.  |  Wymiar:   30-107 cm  |  Materiał:   Stal / Silikon  | 
  Znakowanie:   u 80 x 15 mm T1+H4 (10)  

 11,30 PLN / szt. 

 SELFIE   56-1107216  
  Ręczny, teleskopowy monopod SELFIE , idealny do robienia autoportretów z kamer 
cyfrowych lub smartfonów, drążek teleskopowy wysuwany od ok. 22 cm do ok. 106 cm, 
uchwyt z kątem nachylenia 180 °, z gwintem dla aparatu i zamontowanym uchwytem. 
Uchwyt silikonowy z paskiem na rękę, w praktycznej torbie. |  Opakowanie:   50/100 szt.  | 
 Wymiar:   22-106 cm  |  Materiał:   Mosiądz / Stal  |   Znakowanie:   l 7 x 25 mm L1+H5 (1)  

 14,44 PLN / szt. 
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 56-1107264 
 zielony
 

 56-1107263 
 czerwony
 

 56-1107261 
 czarny
 

 56-1107262 
 niebieski
 

 56-1107260 
 biały
 

 DRIVE   W  
  Ładowarka samochodowa DRIVE  z 2 portami USB do jednoczesnego ładowania 
2 urządzeń – idealna do ładowania smartfona, tableta, aparatu cyfrowego, 
nawigacji samochodowej, etc., napięcie wejściowe 12 i 24 Volt zapalniczka 
samochodowa, napięcie wyjściowe 5 V/ 2.1 A przy ładowaniu jednego urządzenia, 
2 x 1 A przy ładowaniu dwóch urządzeń, z niebieskim wskaźnikiem LED. | 
 Opakowanie:   100/500 szt.  |  Wymiar:   8 x 2,7 x 3,7 cm  |  Materiał:   Plastik / Stal  | 
  Znakowanie:   t 15 x 10 mm K1+H2+V1 (4)  

 7,80 PLN / szt. 

 Y-POWER   58-8063001  
  Ładowarka samochodowa USB Y-POWER  umożliwia jednocześnie ładowanie 
dwóch urządzeń za pośrednictwem gniazda zapalniczki (12/24 kontakt V), dwóch 
węzłów, moc wyjściowa, 5 V, 2000 mA, ładuje najnowsze smartfony, aparaty 
cyfrowe i odtwarzacze MP3. |  Opakowanie:   50/200 szt.  |  Wymiar:   8,5 x 5 x 2 cm  | 
 Materiał:   Plastik / Stal  |   Znakowanie:   t 40 x 7 mm K1+H2 (4)  

 15,37 PLN / szt. 

 ROAD TRIP   56-1107224  
  Adapter USB ROAD TRIP  z 12 i 14 Volt połączeniem do zapalniczki, 5 V wyjście, 
do ładowania smartfonów, cyfrowych aparatów i odtwarzaczy MP3, pakowany 
w pudełko. |  Opakowanie:   50/400 szt.  |  Wymiar:   Ø2,4 cm  |  Materiał:   Plastik / Stal  | 
  Znakowanie:   t 8 x 20 mm K1+H3+V2 (4)  

 4,77 PLN / szt. 
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 56-1107374 
 czarny/zielony
 

 56-1107373 
 czarny/czerwony
 

 56-1107372 
 czarny/niebieski
 

 IMAGINATION FLEX  
  Okulary wirtualnej rzeczywistości IMAGINATION FLEX  do oglądania filmów wideo 
i gier w technologii 3D oraz trybie 360° (przy zainstalowanej odpowiedniej aplikacji), 
pasują do smartfonów o przekątnej ekranu do 12,5 cm, klips na telefon, składane, 
z akrylowymi soczewkami. |  Opakowanie:   50/100 szt.  |  Wymiar:   15 x 9 x 2,9/8 cm  | 
 Materiał:   Plastik / Silikon / Akryl  |   Znakowanie:   t 45 x 25 mm K1+H2 (1)  

 10,13 PLN / szt. 

NOWA RZECZYWISTOŚĆ

Z trzema obiektywami

 SPECIAL EFFECT   56-1107242  
  Obiektywy do smartfona SPECIAL EFFECT  do robienia niezwykłych zdjęć, zestaw 
zawiera 3 obiektywy, tzw. „rybie oko“ do zdjęć 180°, obiektyw makro do zbliżeń 
oraz konwerter 0,67x wide (kombinacja obiektywu makro i konwertera wide 
daje obiektyw szerokokątny), wyściełany klip do chwytania z gwintem na 
obiektywy, każdy obiektyw zawiera nakładkę ochronną, w zestawie woreczek ze 
sznurkiem do ściągania. |  Opakowanie:   50/100 szt.  |  Materiał:   Aluminium / Szkło  | 
  Znakowanie:   u 50 x 50 mm T1+H4 (10)  

 15,61 PLN / szt. 
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Również do 
nurkowania

 CATCH IT   58-8103005  
  Kamera sportowa HD CATCH IT  o rozdzielczości do 1080p, z tylnym ekranem do 
natychmiastowego odtwarzania nagrań. Zdjęcia w rozdzielczości VGA, 1.2 MP, 2 MP, 
3 MP. Obsługuje karty Micro-SD 8, 16 lub 32 GB, CLASS 10 (nie zwiera). Nagrywanie 
dźwięku i głosu. Czujnik ruchu rozpoczynający nagrywanie automatycznie po wykryciu 
ruchu. Wodoodporna obudowa. Wiele możliwości montażu przy użyciu pasów 
mocujących 2x2 oraz 6 rodzajów uchwytów. Mocny akumulator 400 mAh z kablem 
do ładowania (około 70 cm). |  Opakowanie:   20/40 szt.  |  Wymiar:   7,9 x 7,5 x 4,5 cm  | 
 Materiał:   Plastik  |   Znakowanie:   t 25 x 20 mm K1+H6 (1)  

 141,26 PLN / szt. 

Do oglądania filmów 360°

 IMAGINATION   58-8105015  
  Okulary wirtualnej rzeczywistości IMAGINATION  do oglądania 
filmów 360° i gier 3D przy zainstalowanej odpowiedniej aplikacji, 
odpowiednie do smartfonów o przekątnej ekranu w zakresie od 4.7 do 
6 cala (16,8 x 7,8 cm), wyciągana kaseta do zamocowania telefonu, 
taśma z EVA zabezpieczająca telefon, możliwość regulacji ostrości 
i rozstawu soczewek dla korekcji widoku, nakładka na wizjer dla 
większego komfortu użytkowania, elastyczne regulowane paski do 
założenia na głowę, zawiera ściereczkę z mikrofibry do czyszczenia. | 
 Opakowanie:   5/15 szt.  |  Wymiar:   12,8 x 19,3 x 10,3 cm  |  Materiał:   Plastik / 
Akryl  |   Znakowanie:   t 60 x 15 mm K2+H4 (1)  

 46,35 PLN / szt. 

Do oglądania filmów 360°

 IMAGINATION LIGHT   56-1107365  
  Okulary wirtualnej rzeczywistości IMAGINATION LIGHT  do oglądania filmów 360° i 3D 
przy zainstalowanej odpowiedniej aplikacji, odpowiednie do smartfonów o rozmiarze 
do iPhone® 6+ (15,81 x 7,78 cm), składane kartonowe pudełko z dwuwypukłymi 
akrylowymi soczewkami, z łatwymi do zamocowania rzepami Velcro®, w zestawie 
instrukcja złożenia. |  Opakowanie:   25/75 szt.  |  Wymiar:   14,7 x 9,3 x 5,6 cm  | 
 Materiał:   Papier / Akryl  |   Znakowanie:   t 70 x 20 mm K1+H2 (1)  

 17,24 PLN / szt. 

NOWOŚĆ
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 35IN1   56-1107331   W  
  Czytnik kart 35 W 1  w  aluminiowej obudowie, USB 2.0, współpracuje z kartami 
typu CF, MS, Smart Media, SD, MMC, XD, w zestawie kabel (ok. 50 cm). | 
 Opakowanie:   25/100 szt.  |  Wymiar:   7,2 x 4,9 x 1,6 cm  |  Materiał:   Aluminium / Plastik  | 
  Znakowanie:   t 50 x 25 mm K2+H4+V2 (4)  

 46,35 PLN / szt. 

 GOT IT   58-8107002  
  Cyfrowa kamera samochodowa GOT IT  do rejestracji obrazu w trakcie jazdy: nagrywa 
w jakości Full HD, rozdzielczość 1080p (1920x1080), czujnik ruchu, gniazdo na kartę 
pamięci TF ( obsługa kart do 32 GB - nie zawiera karty pamięci), posiada uchwyt 
z przyssawką do przymocowania do szyby przedniej, kabel do ładowania z wtyczką 
od zapalniczki, wyświetlacz LCD 2,5", kąta rejestracji 170°. |  Opakowanie:   20/40 szt.  | 
 Wymiar:   7,2 x 6,6 x 3,2 cm  |  Materiał:   Plastik  |   Znakowanie:   t 15 x 7 mm K1+H6 (4)  

 101,32 PLN / szt. 

NOWOŚĆ
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 NEW LINE   56-1104125  
  Podkładka pod myszkę NEW LINE  z praktycznym wgłębieniem na długopis, 
skóropodobne wykończenie. |  Opakowanie:   25/75 szt.  |  Wymiar:   24,7 x 19,8 x 0,5 cm  | 
 Materiał:   PU / PVC  |   Znakowanie:   t 70 x 25 mm K1+H2 (1)  

 10,13 PLN / szt. 

 TOP PRIZE   56-1104124  
  Podkładka pod mysz TOP PRIZE , powierzchnia przedstawia banknot o nominale 
500€. |  Opakowanie:   50/100 szt.  |  Wymiar:   27,8 x 19,6 cm  |  Materiał:   PVC / EVA  | 
  Znakowanie:   t 70 x 20 mm K1+H4 (1)  

 3,49 PLN / szt. 

Elastyczne ramię

 VIPERE   58-1100107  
  Lampka na USB VIPERE  na chromowanym, elastycznym ramieniu, 
jasne oświetlenie LED, z interfejsem USB, nie jest wymagane zasilanie 
zewnętrzne. |  Opakowanie:   20/100 szt.  |  Wymiar:   47 x Ø1,5 cm  |  Materiał:   Stal  | 
  Znakowanie:   t 20 x 4 mm K2+H4+V2 (4)  

 12,46 PLN / szt. 
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 ASTRONAUT   58-8101007  
  Lampka USB ASTRONAUT , białe światło LED zapala się, gdy osłona ochronna 
jest podniesiona – elastyczne ramię (długość ok. 32 cm) do połączenia z portem 
USB, w czarnym pudełku. |  Opakowanie:   25/100 szt.  |  Wymiar:   6,7 x 6,1 x 3,8 cm  | 
 Materiał:   Plastik / Stal  |   Znakowanie:   t 12 x 10 mm K2+H6+V1 (1)  

 40,76 PLN / szt. 

Włączanie/wyłączanie za 
pomocą dotknięcia

 FRESH LIGHT   58-8116004  
  Lampa z wentylatorem FRESH LIGHT , z giętką szyjką, z 16 diodami LED, dotykowym 
włącznikiem i wyłącznikiem, funkcją ściemniania po dłuższym dotknięciu, 
zintegrowanym wentylatorem z oddzielnym czujnikiem dotyku, zasilanie przez przewód 
USB (długość ok. 100 cm), uniwersalne zastosowanie ze względu na zintegrowany 
akumulator o pojemności 1,200 mAh. |  Opakowanie:   6/12 szt.  |  Wymiar:   13,5 x 12 x 24,5-
48 cm  |  Materiał:   Plastik  |   Znakowanie:   t 30 x 16 mm K2+H6+V1 (4)  

 69,99 PLN / szt. 
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 ON TOP   56-1107221  
  Zestaw akcesoriów do smartfona ON TOP  zawiera słuchawki douszne z wtyczką jack 
3.5 mm (długość kabla ok. 117 cm), kabel USB z portem micro USB (długość ok. 49 cm), 
rysik z końcówką dotykową, ściereczka z mikrofibry, w praktycznym pudełku. | 
 Opakowanie:   50/200 kompletów  |  Wymiar:   11,4 x 6,7 x 2,2 cm  |  Materiał:   Plastik / 
Poliester  |   Znakowanie:   t 70 x 25 mm K1+H2 (4)  

 11,53 PLN / komplet 

 MR. U-TEC   58-8103001   D  
  Ładowarka MR. U-TEC  dla smartfonów i telefonów komórkowych, jest zasilana 
baterią (2 x AA -brak w zestawie) i kablem USB (długość ok. 13,3 cm). | 
 Opakowanie:   100/200 szt.  |  Wymiar:   6,9 x 4,6 x 2,4 cm  |  Materiał:   Plastik  |  Bateria:   AA/
LR6/AM3  |   Znakowanie:   t 25 x 10 mm K1+H4 (4)  

 46,82 PLN / szt. 

 UNIVERSAL   58-1103060  
  Zestaw USB UNIVERSAL  zawiera: optyczną mini mysz z 2 przyciskami, scrollem 
i szpulą kabla, czytnik kart pamięci (mini SD, SD, XD, MS), 4-portowy HUB, klawiaturę 
numeryczną USB, pakowany w etui na suwak z płytką na nadruk i grawer Twojej 
reklamy. |  Opakowanie:   24 szt.  |  Wymiar:   22,5 x 15,5 x 5 cm  |  Materiał:   Plastik / EVA  | 
  Znakowanie:   l 50 x 5 mm L1+H4 (1)  

 188,31 PLN / szt. 
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 56-1107259 
 czerwony
  56-1107257 

 czarny
 

 56-1107258 
 niebieski
 

 56-1107256 
 biały
 

 GET THREE  
  Kabel ładujący GET THREE  przeznaczony do ładowania urządzeń elektronicznych oraz 
do przesyłania danych. Zawiera 2 złącza do ładowania: USB typu C i kombinacja złączy 
Micro-USB. |  Opakowanie:   100/500 szt.  |  Wymiar:   13,5 x 3,1 x 0,7 cm  |  Materiał:   Plastik / 
PVC  |   Znakowanie:   t 15 x 15 mm K1+H2 (4)  

 7,80 PLN / szt. 

 LONG DISTANCE   56-1107274  
  Kabel ładowania LONG DISTANCE  ładuje urządzenia elektroniczne (długość 
ok. 124 cm), posiada 3 złącza: USB Type-C, Micro-USB i 5-pin Lightning. | 
 Opakowanie:   100/200 szt.  |  Wymiar:   124 cm  |  Materiał:   Metal / Plastik / Poliester  | 
  Znakowanie:   l 25 x 7 mm L1+H4 (1)  

 15,61 PLN / szt. 

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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 56-0402514 
 czerwony
 

 56-0402512 
 czarny
 

 56-0402513 
 niebieski
 

 56-0402511 
 biały
 

 HIDE  
  Zasłonka kamery internetowej HIDE  z 2 paskami samoprzylepnymi na odwrocie 
przeznaczonymi do przymocowania do laptopa, łatwe otwieranie i zamykanie 
za pomocą suwaka. |  Opakowanie:   1000/10000 szt.  |  Wymiar:   4 x 1,6 x 0,15 cm  | 
 Materiał:   Plastik  |   Znakowanie:   t 15 x 5 mm K1 (1)  

 0,93 PLN / szt. 

 SUPER CHARGE   56-1107223  
  Zestaw do ładowania SUPER CHARGE  12/24-volt (zapalniczka), wyjście 5 V, 1000 mA, 
kabel USB, gniazdo USB 100-230 V, wyjście 5 V, 1000 mA, zawiera 3 adaptery do 
najpopularniejszych smartfonów i odtwarzaczy MP3, w pokrowcu ze sznurkiem. | 
 Opakowanie:   25/100 szt.  |  Wymiar:   11 x 11,9 x 0,2 cm  |  Materiał:   Plastik / Poliester  | 
  Znakowanie:   u 50 x 50 mm T1+H4 (10)  

 24,22 PLN / szt. 

 56-1107279 
 zielone jabłko
 

 56-1107278 
 czerwony
 

 56-1107277 
 niebieski
 

 56-1107276 
 czarny
 

 56-1107275 
 biały
 

 RECHARGER  
  Kabel ładujący 3-w-1 RECHARGER  ładuje urządzenia elektroniczne, posiada 
2 złącza: USB Type-C i połączone Micro-USB / 5-pin Lightning, w kolorowym 
pudełku z wysuwaną podstawką na smartfona. |  Opakowanie:   50/200 szt.  | 
 Wymiar:   7 x 7 x 1,9 cm  |  Materiał:   Plastik  |   Znakowanie:   t 45 x 45 mm K1+H2 (4)  

 8,62 PLN / szt. NOWOŚĆ
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 56-1107279 
 zielone jabłko
 

 56-1107278 
 czerwony
 

 56-1107276 
 czarny
 

 56-1107275 
 biały
 

Złącze USB z adapterem do USB typu C.

 DATA   56-1107234   W  
  Ładowarka USB z adapterem DATA  przeznaczona do ładowania urządzeń 
elektronicznych oraz do przesyłania danych, wyposażona w kabel USB typu C 
wraz z rozsuwanym adapterem do Micro-USB. Kabel w zwijanej rolce (długość 
ok. 103 cm). |  Opakowanie:   25/200 szt.  |  Wymiar:   14 x 4,1 x 1,7 cm  |  Materiał:   Plastik  | 
  Znakowanie:   t Ø30 mm K1+H4 (4)  

 10,60 PLN / szt. 

DOSKONAŁA JAKOŚĆ POŁĄCZEŃ

 MULTI CHARGE   56-1107222  
  Adapter MULTI CHARGE  do ładowania urządzeń elektronicznych, takich jak 
telefony komórkowe, smartfony, ze zwijaczem, długość rozwiniętego kabla 
ok. 77 cm. |  Opakowanie:   250/500 szt.  |  Wymiar:   10 x 5 cm  |  Materiał:   Plastik  | 
  Znakowanie:   t Ø15 mm K1+H2 (4)  

 13,28 PLN / szt. 
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 58-1102610 
 czarny
 

 58-1102630 
 biały
 

 SINUO   D  
  Mysz optyczna SINUO , bezprzewodowa, z 2 przyciskami i scrollem, adapter USB 
podłączony magnesem do dolnej części, rozdzielczość, 800/1600 dpi, zasięg do 
10 m Plug & Play (oprogramowanie nie jest potrzebne). |  Opakowanie:   20/100 szt.  | 
 Wymiar:   11,4 x 5,7 x 3,3 cm  |  Materiał:   Plastik  |  Bateria:   AAA/LR03/AM4  | 
  Znakowanie:   t 20 x 20 mm K1+H4 (1)  

 62,54 PLN / szt. 

 GET FRESH   58-1102440  
  Wentylator na biurko GET FRESH , obudowa ze stali nierdzewnej, gumowana, 
stabilna podstawka, kabel USB (długość ok. 117 cm.) do zasilania. | 
 Opakowanie:   30 szt.  |  Wymiar:   14,0 x 15,0 x 9,5 cm  |  Materiał:   Stal nierdzewna  | 
  Znakowanie:   l 25 x 25 mm L2+H4 (1)  

 54,62 PLN / szt. 

 PC TRACER   58-1102227  
  Mysz optyczna USB do komputera PC TRACER  w kształcie samochodu wyścigowego, 
2 przyciski i scroll, kabel USB (długość ok. 145 cm.), świecące lampy przednie i tylne, 
rozdzielczość 800 dpi, Plug & Play (nie wymaga instalowania oprogramowania). | 
 Opakowanie:   25/100 szt.  |  Wymiar:   10,2 x 5,2 x 3,5 cm  |  Materiał:   Plastik  | 
  Znakowanie:   t 25 x 10 mm K1+H4 (1)  

 41,23 PLN / szt. 
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 56-0406323 
 zielony
 

 56-0406322 
 czerwony
 

 56-0406321 
 niebieski
 

 56-0406320 
 biały
 

 NORTH WIND   W  
  Wentylator USB NORTH WIND  z regulacją kąta nachylenia, kablem USB (długość 
ok. 105 cm) do zasilania, przełącznikiem on/o�  z tyłu oraz gumowaną podstawką 
dla lepszej stabilności. |  Opakowanie:   24 szt.  |  Wymiar:   9,5 x 14,5 x 14,5 cm  | 
 Materiał:   Plastik  |   Znakowanie:   t Ø30 mm K1+H4+V1 (1)  

 18,05 PLN / szt. 
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 Skórzane etui na 
klucze WILD STYLE  
znajdziesz na 
stronie 175

 Brelok 
filcowy FELT  
znajdziesz na 
stronie 153

„KLUCZ DO 
SUKCESU“

 Czas zaoszczędzić. 

Okrągłe, czy kwadratowe? Małe, czy duże? 
Ważne, aby portfele i breloki chroniły 
to, co najcenniejsze, były funkcjonalne, 
piękne i dopasowane do charakteru 
właściciela. Jeśli na takim nośniku 
znajdzie się logo Twojej firmy, masz 
gwarancję zapamiętania marki.
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 56-0405973 
 czerwony
 

 56-0405971 
 czarny
 

 56-0405972 
 niebieski
 

 56-0405970 
 biały
 

 ACOUSTIC BOMB   W_  
  Brelok z alarmem ACOUSTIC BOMB , kółko na klucze 
na łańcuszku, po wyciągnięciu którego włączy się 
alarm o głośności 85 dB, z białym światłem LED 
uruchamianym przyciskiem. |  Opakowanie:   25/100 szt.  | 
 Wymiar:   12 x 4,6 x 2,4 cm  |  Materiał:   Plastik / Stal  | 
  Znakowanie:   t 15 x 10 mm K1+H2+V1 (4)  

 8,62 PLN / szt. 

 56-0407947 
 czarny/czerwony
 

 56-0407945 
 czarny/biały
 

 56-0407946 
 czarny/niebieski
 

 SMART CLEAN  
  Brelok SMART CLEAN  z końcówką do ekranów dotykowych, z drugiej strony czyścik do 
ekranów smartfonów i tabletów. |  Opakowanie:   100/500 szt.  |  Wymiar:   10 x 1,9 x 0,9 cm  | 
 Materiał:   Plastik / Stal  |   Znakowanie:   t 15 x 8 mm K1+H2 (4)  

 1,51 PLN / szt. 

 FLOATING   56-0407865  
  Pływający brelok FLOATING  w kształcie żaglówki, z kółkiem na klucze, dzięki 
piance EVA unosi się na powierzchni wody. |  Opakowanie:   200/800 szt.  | 
 Wymiar:   14,4 x 5,4 x 1,4 cm  |  Materiał:   EVA / Stal 

  1,28 PLN / szt. 
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 CASTLE   56-0902354  
  Filcowy brelok CASTLE  w kształcie korony, z trzema kryształkami. | 
 Opakowanie:   200/1000 szt.  |  Wymiar:   6,7 x 3,5 x 0,3 cm  |  Materiał:   Poliester / Stal  | 
  Znakowanie:   u 15 x 15 mm T1+H2 (10)  

 1,51 PLN / szt. 

 56-0407506 
 niebieski
 

 56-0407504 
 pomarańczowy
 

 56-0407505 
 zielony
 

 56-0407503 
 czerwony
 

 56-0407502 
 turkusowy
 

 56-0407501 
 szary
 

 FELT  
  Brelok filcowy FELT . |  Opakowanie:   100/500 szt.  |  Wymiar:   9 x 3,5 x 0,7 cm  | 
 Materiał:   Poliester  |   Znakowanie:   u 55 x 25 mm T1+H2 (10)  

 0,93 PLN / szt. 
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MODNE 
I WIELOFUNKCYJNE

1 m

 56-0407134 
 czerwony
 

 56-0407132 
 czarny
 

 56-0407133 
 niebieski
 

 56-0407131 
 biały
 

 HANDILY  
  Łańcuszek na klucze HANDILY  z taśmą mierniczą, 
poziomicą, długopisem (czarny tusz) i brelokiem na 
klucze. |  Opakowanie:   50/500 szt.  |  Wymiar:   4,3 x 4,3 x 1 cm  | 
 Materiał:   Plastik / Stal  |   Znakowanie:   t 30 x 35 mm K1+H2 (4)  

 2,45 PLN / szt. 

 THEMSE   56-0382012  
  Poziomica z brelokiem THEMSE . |  Opakowanie:   20/1000 szt.  |  Wymiar:   4,2 x 1,5 x 1,5 cm  | 
 Materiał:   Plastik / Metal  |   Znakowanie:   t 25 x 8 mm K1+H2 (4)  

 1,98 PLN / szt. 

Miara 1 m

 SMALLSIZE   56-0407116  
  Brelok z miarką SMALLSIZE , miara 1 m. |  Opakowanie:   300/1200 szt.  | 
 Wymiar:   4 x 4 cm  |  Materiał:   Plastik / Stal  |   Znakowanie:   t 30 x 30 mm K1+H2 (4)  

 2,56 PLN / szt. 

NOWOŚĆ
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 56-0407134 
 czerwony
 

 56-0405229 
 liliowy
 

 56-0405228 
 magenta
 

56-0405227 
 pomarańczowy

 56-0405225 
 niebieski
 

 56-0405226 
 czerwony
 

 TRI KEY  
  Smycz TRI KEY  z plastikowym elementem na reklamę, 2 karabińczykami, pętlą 
na telefon komórkowy i klipem bezpieczeństwa. |  Opakowanie:   100/500 szt.  | 
 Wymiar:   41 x 1,8 cm  |  Materiał:   Poliester  |   Znakowanie:   t 30 x 10 mm K1+H2 (4)  

 3,03 PLN / szt. 

 56-0407703 
 czarny
 

 56-0407704 
 niebieski/pomarańczowy
 

 56-0407701 
 czerwony/czarny
 

 NEAT  
  Brelok z mikrofibrą NEAT  do czyszczenia okularów, soczewek aparatu lub ekranu 
smartfona czy tableta. |  Opakowanie:   100/1000 szt.  |  Wymiar:   6 x 4,3 x 1,5 cm  | 
 Materiał:   Plastik / Poliester / Stal
Plastik / Poliester / Stal,  |   Znakowanie:   t 25 x 12 mm K1+H2 (4)  

 4,77 PLN / szt. 

 56-0407885 
 biały
 

 56-0407875 
 czarny
 

 56-0407874 
 niebieski/biały
 

 56-0407872 
 szary/biały
 

 56-0407873 
 czerwony/czarny
 

 56-0407876 
 niebieski/pomarańczowy
 

 FLIRT  
  Brelok na klucze FLIRT , zawiera prezerwatywę. |  Opakowanie:   100/1000 szt.  | 
 Wymiar:   6 x 4,3 x 1,5 cm  |  Materiał:   Plastik / Stal  |   Znakowanie:   t 25 x 12 mm K1+H2 (4)  

 3,84 PLN / szt. 
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 56-0499103 
 biały/pomarańczowy
 

 56-0499102 
 biały/zielony
 

 56-0499101 
 biały/czerwony
 

 56-0499100 
 biały/niebieski
 

 DOUBLE OPEN  
  Brelok DOUBLE OPEN  z wysuwaną podstawką na smartfon i zintegrowanym 
otwieraczem do butelek. |  Opakowanie:   50/500 szt.  |  Wymiar:   12,8 x 1,6 x 1,6 cm  | 
 Materiał:   Plastik / Stal  |   Znakowanie:   t 50 x 10 mm K2+H2 (4)  

 1,75 PLN / szt. 

 56-0499091 
 czarny
 

 56-0499090 
 czerwony
 

 56-0499089 
 niebieski
 

 56-0499088 
 srebrny
 

 OPEN  
  Otwieracz do butelek OPEN  z kółkiem na klucze. |  Opakowanie:   200/1000 szt.  | 
 Wymiar:   5,6 x 1 x 0,3 cm  |  Materiał:   Aluminium / Stal  | 
  Znakowanie:   l 25 x 5 mm L1+H2 (1)  

 0,82 PLN / szt. 

 OPENEND   56-0407841  
  Brelok OPENEND  z praktycznym otwieraczem do butelek. | 
 Opakowanie:   50/250 szt.  |  Wymiar:   8,4 x 3,5 x 0,5 cm  |  Materiał:   Stop cynkowy / Stal  | 
  Znakowanie:   l 25 x 10 mm L1+H2 (1)  

 3,84 PLN / szt. 
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 56-0499091 
 czarny
 

 56-0407937 
 biały/magenta
 

 56-0407936 
 biały/zielone jabłko
 

 56-0407935 
 biały/pomarańczowy
 

 56-0407933 
 biały/czarny
 

 56-0407934 
 biały/czerwony
 

 56-0407932 
 biały/niebieski
 

 MITHRAS   _  
  Brelok MITHRAS  z białą diodą LED. |  Opakowanie:   100/500 szt.  | 
 Wymiar:   11,5 x 3,1 x 1,2 cm  |  Materiał:   Plastik  |   Znakowanie:   t 35 x 12 mm K1+H2 (4)  

 2,33 PLN / szt. 

 56-0407906 
 srebrny/pomarańczowy
 

 56-0407904 
 srebrny/czarny
 

 56-0407905 
 srebrny/czerwony
 

 56-0407903 
 srebrny/niebieski
 

 SHOPPING   Z  
  Brelok SHOPPING  z białą diodą LED i zintegrowanym żetonem do wózków 
sklepowych. |  Opakowanie:   100/400 szt.  |  Wymiar:   6,3 x 2,9 x 0,5 cm  |  Materiał:   Plastik  | 
  Znakowanie:   t 30 x 15 mm K1+H2 (4)  

 2,33 PLN / szt. 

 56-0407897 
 srebrny/czarny
 

 56-0407898 
 srebrny/czerwony
 

 56-0407896 
 srebrny/niebieski
 

 OPEN LIGHT   Z  
  Brelok na klucze OPEN LIGHT  z diodą LED, otwieraczem do butelek i kółkiem na klucze. | 
 Opakowanie:   100/500 szt.  |  Wymiar:   7 x 3,4 x 0,8 cm  |  Materiał:   Plastik / Stal
Plastik /stal  |   Znakowanie:   t 15 x 15 mm K1+H3 (4)  

 3,26 PLN / szt. 
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ZNAJDŹ ZAMIAST SZUKAĆ

 58-8041004 
 zielony
 

 58-8041004 
 zielony
 

 58-8041002 
 turkusowy
 

 58-8041003 
 magenta
 

 58-8041001 
 antracytowy
 

 CARA   y  
  Mini latarka CARA , 6 silne białe diody LED, 
gumowany włącznik/wyłącznik, z karabińczykiem do 
mocowania kluczy, wykonana z lekkiego aluminium. | 
 Opakowanie:   50/200 szt.  |  Wymiar:   Ø2,5 x 5,7 cm  | 
 Materiał:   Aluminium  |   Znakowanie:   l 20 x 5 mm L1+H4 (1)  

 9,32 PLN / szt. 

 56-0407892 
 czerwony/srebrny
 

 56-0407895 
 czarny/srebrny
 

 56-0407891 
 niebieski/srebrny
 

 LOOK   _  
  Płaski brelok LOOK  w kształcie prostokąta, z białą diodą 
LED. |  Opakowanie:   100/500 szt.  |  Wymiar:   9,8 x 2,5 x 0,9 cm  | 
 Materiał:   Plastik  |   Znakowanie:   t 40 x 12 mm K1+H2 (4)  

 2,21 PLN / szt. 
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 56-0407895 
 czarny/srebrny
 

 56-0407912 
 pomarańczowy
 

 56-0407910 
 czerwony
 

 56-0407911 
 zielony
 

 56-0407908 
 niebieski
 

 56-0407909 
 czarny
 

 56-0407907 
 srebrny
 

 TASK   _  
  Latarka LED TASK  z brelokiem, 3 diodami LED, wbudowanym 
otwieraczem do butelek, przyciskiem ON/OFF pokrytym gumą. | 
 Opakowanie:   50/400 szt.  |  Wymiar:   Ø1,7 x 7,2 cm  |  Materiał:   Aluminium / Stal  | 
  Znakowanie:   t 25 x 7 mm K1+H2+V2 (4)  

 6,87 PLN / szt. 

Więcej latarek można znaleźć 
na stronach 254-261.

 56-0407855 
 srebrny/czerwony
 

 56-0407853 
 srebrny/niebieski
 

 56-0407854 
 srebrny/czarny
 

 56-0407852 
 srebrny
 

 FLARE   y  
  Breloczek FLARE  z latarką LED oraz gumowym przyciskiem ON/OFF. | 
 Opakowanie:   50/400 szt.  |  Wymiar:   Ø1,5 x 7 cm  |  Materiał:   Aluminium / Stal 
nierdzewna  |   Znakowanie:   t 30 x 5 mm K2+H4+V1 (4)  

 6,17 PLN / szt. 

 56-0699902 
 niebieski
 

 56-0699901 
 czerwony
 

 56-0699899 
 srebrny
 

 56-0699900 
 czarny
 

 LITTLE LIGHTENING   W_  
  Latarka LED LITTLE LIGHTENING  z zawieszką do kluczy, 3 jasnymi diodami 
LED i przyciskiem ON/OFF powleczonym gumą. |  Opakowanie:   50/400 szt.  | 
 Wymiar:   9,5 x 2,1 x 1,5 cm  |  Materiał:   Aluminium  |   Znakowanie:   l 20 x 8 mm L1+H4 (1)  

 8,50 PLN / szt. 
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 HATTRICK   56-0407820  
  Brelok na klucze HATTRICK . |  Opakowanie:   50/200 szt.  |  Wymiar:   8,3 x 4 x 0,6 cm  | 
 Materiał:   Stop cynkowy / Stal  |   Znakowanie:   t 8 x 15 mm K1+H4+V1 (1)  

 5,47 PLN / szt. 

 56-0407924 
 pomarańczowy
 

 56-0407918 
 fioletowy
 

 56-0407917 
 zielony
 

 56-0407916 
 czerwony
 

 56-0407914 
 czarny
 

 56-0407915 
 niebieski
 

 56-0407913 
 srebrny
 

 FLUTE  
  Brelok FLUTE  z aluminiowym gwizdkiem i pierścieniem na klucze. | 
 Opakowanie:   50/400 szt.  |  Wymiar:   Ø1,2 x 6,2 cm  |  Materiał:   Aluminium / Stal  | 
  Znakowanie:   t 30 x 5 mm K2+H2+V2 (4)  

 1,86 PLN / szt. 
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 CRUISER   56-0407845  
  Brelok na klucze CRUISER  w kształcie statku. | 
 Opakowanie:   50/200 szt.  |  Wymiar:   4,7 x 2,2 x 0,3 cm  | 
 Materiał:   Stop cynkowy / Stal  | 
  Znakowanie:   t 20 x 8 mm K2+H2+V2 (4)  

 5,36 PLN / szt. 

 AIRCRAFT   56-0407833  
  Brelok na klucze AIRCARFT , wykonany z metalu, w kształcie samolotu. | 
 Opakowanie:   50/200 szt.  |  Wymiar:   4,5 x 4,5 x 0,4 cm  |  Materiał:   Stop cynkowy / Stal  | 
  Znakowanie:   t 15 x 4 mm K1+H2+V2 (1)  

 5,36 PLN / szt. 

 LIMOUSINE   56-0407822  
  Metalowy brelok LIMOUSINE . |  Opakowanie:   50/250 szt.  |  Wymiar:   6,3 x 4,2 x 0,5 cm  | 
 Materiał:   Stop cynkowy / Stal  |   Znakowanie:   l 30 x 8 mm L1+H2 (1)  

 4,43 PLN / szt. 
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 CHAMBA   58-0401787   W  
  Metalowy brelok CHAMBA  w kształcie świnki, z wbudowanym żetonem 
do wózka sklepowego, miejsce na Twoją reklamę na zawieszce i żetonie. | 
 Opakowanie:   50/250 szt.  |  Wymiar:   11 x 3,5 x 0,6 cm  |  Materiał:   Stop cynkowy / Stal  | 
  Znakowanie:   l 25 x 20 mm L1+H2 (1)  

 8,97 PLN / szt. 

 MONEY   56-0407544  
  Metalowy Brelok MONEY  z monetą do wózków w supermarketach, matowy kolor, 
zapakowany w pudełko. |  Opakowanie:   50/250 szt.  |  Wymiar:   7,2 x 3,5 x 0,45 cm  | 
 Materiał:   Stop cynkowy / Stal  |   Znakowanie:   l 17 x 5 mm L1+H2 (1)  

 6,99 PLN / szt. 

 IN-HOUSE   56-0407821  
  Metalowy brelok IN-HOUSE . |  Opakowanie:   50/250 szt.  |  Wymiar:   7,2 x 4,8 x 0,7 cm  | 
 Materiał:   Stop cynkowy / Stal  |   Znakowanie:   l 25 x 12 mm L1+H2 (1)  

 5,01 PLN / szt. 

 1 EURO HOLDER   56-0407540  
  Brelok z miejscem na monetę 1 EURO HOLDER , na monetę 1 €, idealny na zakupy. | 
 Opakowanie:   50/200 szt.  |  Wymiar:   7,5 x 3 x 0,5 cm  |  Materiał:   Stop cynkowy / Stal  |  bez 
monety  |   Znakowanie:   l 15 x 9 mm L1+H2 (1)  

 6,17 PLN / szt. 
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Unikalne wzornictwo

 PAJARO   58-0401777   W  
  Brelok PAJARO  w kształcie ptaka, stalowa linka z szybkim zapięciem, błyszczące 
chromowe wykończenie. |  Opakowanie:   50/300 szt.  |  Wymiar:   4,1 x 2 x 0,7 cm  | 
 Materiał:   Stop cynkowy / Stal  |   Znakowanie:   l 15 x 10 mm L1+H2 (1)  

 4,66 PLN / szt. 

Unikalne wzornictwo

 PESCADO   58-0401767   W  
  Brelok PESCADO  w kształcie ryby, stalowa linka z szybkim zapięciem, błyszczące 
chromowe wykończenie. |  Opakowanie:   50/300 szt.  |  Wymiar:   4,1 x 2 x 0,7 cm  | 
 Materiał:   Stop cynkowy / Stal  |   Znakowanie:   l 20 x 15 mm L1+H2 (1)  

 6,64 PLN / szt. 

 PERRO   58-0400107   W  
  Brelok PERRO  w kształcie psa, stalowa linka z mechanizmem 
zabezpieczającym, wykonany z chromowanego, błyszczącego metalu. | 
 Opakowanie:   50/300 szt.  |  Wymiar:   4 x 2,2 x 0,7 cm  |  Materiał:   Stop cynkowy / Stal  | 
  Znakowanie:   l 10 x 10 mm L1+H4 (1)  

 6,64 PLN / szt. 
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 TIE SHIRT   56-0407819  
  Brelok na klucze TIE SHIRT . |  Opakowanie:   50/200 szt.  | 
 Wymiar:   8,5 x 4 x 0,6 cm  |  Materiał:   Stop cynkowy / Stal  | 
  Znakowanie:   t 15 x 8 mm K1+H4+V1 (1)  

 5,47 PLN / szt. 

 DOG   56-0407816  
  Brelok na klucze DOG . |  Opakowanie:   50/200 szt.  | 
 Wymiar:   9,7 x 3 x 0,5 cm  |  Materiał:   Stop cynkowy / Stal  | 
  Znakowanie:   t 8 x 15 mm K1+H4+V1 (1)  

 5,47 PLN / szt. 

 CAT   56-0407815  
  Brelok na klucze CAT . |  Opakowanie:   50/200 szt.  | 
 Wymiar:   8,5 x 2 x 0,5 cm  |  Materiał:   Stop cynkowy / Stal  | 
  Znakowanie:   t 8 x 15 mm K1+H4+V1 (1)  

 5,47 PLN / szt. 
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 SCREEN   56-0407830  
  Brelok na klucze SCREEN , wykonany z metalu, w kształcie monitora komputerowego. | 
 Opakowanie:   50/200 szt.  |  Wymiar:   3,5 x 3,2 x 0,4 cm  |  Materiał:   Stop cynkowy / Stal  | 
  Znakowanie:   t 15 x 13 mm K1+H2+V2 (4)  

 5,36 PLN / szt. 

 TED   56-0407919  
  Brelok TED . |  Opakowanie:   50/200 szt.  |  Wymiar:   7,5 x 3,5 cm  |  Materiał:   Stop cynkowy / 
Stal  |   Znakowanie:   t Ø15 mm K2+H2+V2 (4)  

 6,41 PLN / szt. 

 TACK   56-0407811   Y  
  Brelok na klucze TACK  z wbudowanym zegarkiem z cyframi rzymskimi. | 
 Opakowanie:   50/200 szt.  |  Wymiar:   8,3 x 3,5 x 0,8 cm  |  Materiał:   Stop cynkowy / Stal  | 
  Znakowanie:   l 9 x 5 mm L1+H2 (1)  

 30,63 PLN / szt. 
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 LOVELY   58-0401900   W  
  Brelok LOVELY  w ksztacie serca, wykonany z polerowanej stali nierdzewnej. | 
 Opakowanie:   50/200 szt.  |  Wymiar:   3,9 x 4 x 0,3 cm  |  Materiał:   Stop cynkowy / Stal 
nierdzewna  |   Znakowanie:   l 20 x 10 mm L1+H2 (1)  

 5,71 PLN / szt. 

 HEART-IN-HEART   56-0407813  
  Brelok na klucze HEART-IN-HEART . |  Opakowanie:   50/200 szt.  |  Wymiar:   8 x 3,9 x 0,6 cm  | 
 Materiał:   Aluminium / Stal  |   Znakowanie:   l 20 x 10 mm L1+H2 (1)  

 5,12 PLN / szt. 

KLUCZE DO SUKCESU
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 56-0407923 
 srebrny/zielony
 

 56-0407921 
 srebrny/czarny
 

 56-0407922 
 srebrny/czerwony
 

 56-0407920 
 srebrny/niebieski
 

 HANG ON  
  Brelok HANG ON  z kolorowym paskiem ze skóry ekologicznej. | 
 Opakowanie:   50/250 szt.  |  Wymiar:   8,5 x 3,2 cm  |  Materiał:   Stop cynkowy / Stal  | 
  Znakowanie:   t 20 x 5 mm K2+H2+V2 (4)  

 5,36 PLN / szt. 

 CARDS   58-0400187   W  
  Brelok CARDS , odkręcany pierścień do zawieszenia klucza, wykonany 
z chromowanego, błyszczącego metalu. |  Opakowanie:   50/250 szt.  | 
 Wymiar:   7,7 x 5,1 x 0,4 cm  |  Materiał:   Stop cynkowy / Stal  | 
  Znakowanie:   l 30 x 20 mm L1+H2 (1)  

 6,99 PLN / szt. 
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Z pętlą mocującą

 56-0407926 
 czarny/srebrny
 

 56-0407928 
 czerwony/srebrny
 

 56-0407925 
 biały/srebrny
 

 SOFTIE  
  Brelok SOFTIE  z silikonową taśmą i kółkiem na klucze. |  Opakowanie:   50/250 szt.  | 
 Wymiar:   2,5 x 11,5-19,5 cm  |  Materiał:   Stop cynkowy / Silikon  | 
  Znakowanie:   t 25 x 15 mm K2+H2+V2 (4)  

 7,45 PLN / szt. 

 SPEED   58-0401237   W  
  Brelok SPEED  w kształcie skrzyni biegów, dźwignia otwiera zamek, wykonany 
z metalu. |  Opakowanie:   50/200 szt.  |  Wymiar:   5,4 x 3,1 x 1,4 cm  |  Materiał:   Stop 
cynkowy / Stal  |   Znakowanie:   l 25 x 10 mm L1+H4 (1)  

 14,44 PLN / szt. 

 FLY AWAY   58-0401177   W  
  Brelok FLY AWAY  z 3 odpinanymi pierścieniami, samolot należy obrócić, aby otworzyć 
pierścień, gumowy spód, wykonany z błyszczącego chromowanego metalu. | 
 Opakowanie:   50/250 szt.  |  Wymiar:   5,5 x 3,4 x 1,4 cm  |  Materiał:   Stop cynkowy / Stal / 
Plastik  |   Znakowanie:   l 20 x 10 mm L1+H2 (1)  

 12,34 PLN / szt. 
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W KLUCZOWEJ SPRAWIE

Obracająca się część 
centralna

 SPINNING CLOVER LEAF   56-0407930  
  Brelok SPINNING CLOVER LEAF  z obracającym się elementem w kształcie czterolistnej 
koniczyny. |  Opakowanie:   50/200 szt.  |  Wymiar:   6,6 x 3,6 x 0,4 cm  |  Materiał:   Stop 
cynkowy / Stal  |   Znakowanie:   t 10 x 10 mm K2+H4+V1 (4)  

 5,94 PLN / szt. 

Obracająca się część 
centralna

 TERRA   56-0407550  
  Brelok metalowy TERRA  z obracalną strefą wewnętrzną. | 
 Opakowanie:   50/250 szt.  |  Wymiar:   7 x Ø3,5 cm  |  Materiał:   Stop cynkowy / Stal  | 
  Znakowanie:   l Ø20 mm L1+H2 (1)  

 6,99 PLN / szt. 
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W SPRAWACH SERCOWYCH

 WITH LOVE   58-8041102  
  WITH LOVE  z błyszczącym czerwonym klipem w kształcie serca i brelokiem 
do przypięcia kluczy, wykonany ze stopu cynku i stali nierdzewnej. | 
 Opakowanie:   50/200 szt.  |  Wymiar:   11 x 2,8 x 2,2 cm  |  Materiał:   Stop cynkowy / Stal  | 
  Znakowanie:   t Ø15 mm K2+H4+V1 (1)  

 15,37 PLN / szt. 

Magnetyczny

 HOLD IT FOREVER   58-0401827   W  
  Wieszak na torebkę HOLD IT FOREVER , składany, 
z wbudowanym lusterkiem, filc na spodzie gwarantuje 
stabilność na każdej powierzchni, zamykany 2 magnesami, 
zewnętrzna strona jest idealna na umieszczenie Twojej 
reklamy, wykonany ze stopu cynku i stali nierdzewnej, 
pakowany w pudełko |  Opakowanie:   50/200 szt.  | 
 Wymiar:   Ø4,5 x 1,3 cm  |  Materiał:   Stop cynkowy / Stal  | 
  Znakowanie:   l Ø25 mm L2+H2 (1)  

 18,98 PLN / szt. 
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 56-0908034 
 różowy
 

 56-0908033 
 niebieski
 

 MONEY COLLECTOR  
  Skarbonka w kształcie świnki MONEY COLLECTOR  
ze zdejmowanym pyszczkiem do wyjmowania 
pieniędzy oraz otworem na monety umieszczonym 
na plecach. |  Opakowanie:   56/112 szt.  | 
 Wymiar:   9,9 x 8 x 7,5 cm  |  Materiał:   Plastik  | 
  Znakowanie:   t 30 x 10 mm K2+H1+V1 (1)  

 6,17 PLN / szt. 

 HOLD IT   58-0401477   W  
  Wieszak na torebkę HOLD IT , składany, filc na spodzie gwarantuje 
stabilność na każdej powierzchni, po zewnętrznej stronie miejsce na 
Twoją reklamę, wykonany z błyszczącego metalu, pakowany w pudełko. | 
 Opakowanie:   50/250 szt.  |  Wymiar:   Ø4,5 x 0,8 cm  |  Materiał:   Stop cynkowy  | 
  Znakowanie:   t Ø25 mm K2+H2+V2 (4)  

 9,78 PLN / szt. 

 MONTREUX   56-0407828  
  Składana zawieszka na torebkę MONTREUX , idealna na logo powierzchnia wykonana 
ze stali nierdzewnej, gumowa podstawa zapewnia stabilność, pakowana. | 
 Opakowanie:   50/250 szt.  |  Wymiar:   4 x 4 x 0,9 cm  |  Materiał:   Stop cynkowy / Stal  | 
  Znakowanie:   t 20 x 20 mm K2+H4+V1 (4)  

 10,95 PLN / szt. 
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Z zabezpieczeniem RFID

 56-0402497 
 czarny
 

 56-0402496 
 srebrny
 

 LOCK UP  
  Etui ochronne na karty płatnicze LOCK UP  z osłoną RFID zabezpieczającą przed 
niepożądanym skanowaniem, z czarną gumką, do 12 kart. |  Opakowanie:   100/400 szt.  | 
 Wymiar:   9 x 5,8 x 0,1 cm  |  Materiał:   Aluminium  |   Znakowanie:   l 50 x 10 mm L1+H2 (1)  

 4,66 PLN / szt. 

Z zabezpieczeniem RFID

 56-0402491 
 turkusowy
 

 56-0402490 
 magenta
 

 56-0402489 
 zielone jabłko
 

 56-0402488 
 czerwony
 

 56-0402487 
 niebieski
 

 56-0402486 
 biały
 

 PROTECTOR  
  Etui na kartę kredytową PROTECTOR  z zabezpieczeniem 
RFID chroniącym przed niechcianym skanowaniem, 
wykonane z mocnego plastiku – doskonałe dla kart 
debetowych, kart kredytowych, dokumentów, biletów, kart 
ubezpieczenia zdrowotnego itp. |  Opakowanie:   500/1000 szt.  | 
 Wymiar:   9 x 6 x 0,4 cm  |  Materiał:   Plastik  | 
  Znakowanie:   t 70 x 25 mm K1+H2 (4)  

 1,75 PLN / szt. 

 56-0402520 
 czerwony
 

 56-0402519 
 niebieski
 

 56-0402517 
 srebrny
 

 56-0402518 
 czarny
 

 EASY PROTECT  
  Etui na karty kredytowe EASY PROTECT  z zabezpieczeniem 
RFID utrudniającym niepożądane skanowanie. Doskonała 
osłona ochronna na karty kredytowe, karty debetowe, 
identyfikatory, bilety, karty ubezpieczenia zdrowotnego, 
itp. |  Opakowanie:   500/5000 szt.  |  Wymiar:   9,2 x 6,2 x 0,3 cm  | 
 Materiał:   PET  |   Znakowanie:   t 70 x 20 mm K1 (1)  

 0,47 PLN / szt. 

NA BEZPIECZNE ZAKUPY

NOWOŚĆ
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 56-0402491 
 turkusowy
 

 56-0402488 
 czerwony
 

 56-0402520 
 czerwony
 

 56-0402510 
 czerwony
 

 56-0402508 
 czarny
 

 56-0402509 
 niebieski
 

 56-0402507 
 biały
 

 ARCHED  
  Etui na kartę kredytową ARCHED  zakrzywione do łatwiejszego noszenia w kieszeni, 
na 1 wytłoczoną kartę kredytową lub 2 karty bez wytłoczenia, z wyeksponowaną 
powierzchnią reklamową, wykonane z wytrzymałego plastiku duroplastycznego 
- doskonała ochrona kart płatniczych, kart kredytowych, dokumentów, biletów 
itp. |  Opakowanie:   50/500 szt.  |  Wymiar:   10 x 6,2 x 0,5 cm  |  Materiał:   Plastik  | 
  Znakowanie:   t 45 x 20 mm K1+H2 (4)  

 1,75 PLN / szt. 

 56-0405214 
 szary/różowy
 

 56-0405213 
 szary/zielony
 

 56-0405211 
 szary/niebieski
 

 56-0405212 
 szary/czerwony
 

 56-0405210 
 szary
 

 EDITION  
  Filcowe etui na wizytówki EDITION , zapinane na zatrzask, posiada kieszonki na 
wizytówki i główną kieszeń zapinaną na zamek. |  Opakowanie:   50/200 szt.  | 
 Wymiar:   16,4 x 9,7 x 1,1 cm  |  Materiał:   Poliester  |   Znakowanie:   u 50 x 80 mm T1+H2 (10)  

 13,28 PLN / szt. 

 56-0405209 
 różowy
 

 56-0405208 
 zielony
 

 56-0405206 
 niebieski
 

 56-0405207 
 czerwony
 

 56-0405205 
 szary
 

 COLLECTOR  
  Filcowa saszetka COLLECTOR  na monety, zapinana na zamek. | 
 Opakowanie:   200/1000 szt.  |  Wymiar:   11,1 x 7,4 cm  |  Materiał:   Poliester  | 
  Znakowanie:   u 80 x 45 mm T1 (10)  

 2,33 PLN / szt. 
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 HOLIDAY   56-0404470   u  
  Skórzany portfel HOLIDAY , 4 wsuwane kieszonki na karty kredytowe, 2 przegrody 
na banknoty, 1 kieszonka na monety z zapięciem na zatrzask, 1 siatkowa kieszonka 
na dokument tożsamości lub prawo jazdy, na zewnątrz 1 wsuwana kieszonka 
na karty kredytowe lub hotelowe karty-klucze. |  Opakowanie:   10/100 szt.  | 
 Wymiar:   10,5 x 7,2 x 1,9 cm  |  Materiał:   Skóra  |   Znakowanie:   u 70 x 45 mm T1+H4 (10)  

 46,35 PLN / szt. 

 CLUB   56-0404469   u  
  Skórzana portmonetka CLUB , wsuwane kieszonki, na kartę płatniczą, na banknoty, 
1 zewnętrzna kieszeń z zatrzaskiem na monety. |  Opakowanie:   10/100 szt.  | 
 Wymiar:   9,8 x 6,7 x 1,7 cm  |  Materiał:   Skóra  |   Znakowanie:   t 60 x 10 mm K2+H4+V1 (4)  

 36,10 PLN / szt. 

 HOME   56-0404031  
  Sakiewka na klucze HOME  z zamkiem błyskawicznym i kółkiem na klucze, 5 kolorów 
w zestawie. |  Opakowanie:   100/500 szt.  |  Wymiar:   11 x 7 x 0,5 cm  |  Materiał:   PU  | 
  Znakowanie:   t 30 x 30 mm K1 (4)  

 2,33 PLN / szt. 
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 WILD STYLE   56-0404468   u  
  Skórzane etui na klucze WILD STYLE , 1 duże kółko na najczęściej używany 
klucz, 6 małych zapinek na pozostałe klucze, 4 wsuwane kieszonki na karty 
kredytowe i wizytówki, 1 przegroda na banknoty, 2 zapięcia na zatrzask. | 
 Opakowanie:   10/100 szt.  |  Wymiar:   12,9 x 7 x 2,2 cm  |  Materiał:   Skóra  | 
  Znakowanie:   u 25 x 25 mm T1+H4 (10)  

 29,00 PLN / szt. 

 WILD STYLE   56-0404467   u  
  Skórzany portfel WILD STYLE , 6 kieszonek na karty kredytowe i wizytówki, 
2 przegrody na banknoty, 1 kieszonka na monety z zapięciem na zatrzask, 
2 siatkowe kieszonki na dokument tożsamości lub prawo jazdy, 3 dodatkowe 
przegródki. |  Opakowanie:   10/100 szt.  |  Wymiar:   12 x 10 x 2,2 cm  |  Materiał:   Skóra  | 
  Znakowanie:   u 50 x 80 mm T1+H4 (10)  

 47,05 PLN / szt. 

 WILD STYLE   56-0404466   u  
  Skórzana portmonetka WILD STYLE , 6 wsuwanych kieszonek na karty, 2 kieszonki 
na banknoty, 1 kieszonka na monety z zatrzaskiem, 1 kieszonka z siatki na dokument 
tożsamości lub prawo jazdy. |  Opakowanie:   10/100 szt.  |  Wymiar:   11,5 x 9,1 x 1,9 cm  | 
 Materiał:   Skóra  |   Znakowanie:   u 70 x 40 mm T1+H4 (10)  

 47,05 PLN / szt. 
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MODNE DODATKI

 WILDERNESS   56-0404473   u  
  Łańcuszek na klucze z prawdziwej skóry WILDERNESS  z karabińczykiem i brelokiem. | 
 Opakowanie:   50/450 szt.  |  Wymiar:   12 x 4,8 x 0,6 cm  |  Materiał:   Skóra / Stop cynkowy  | 
  Znakowanie:   u 30 x 25 mm T1+H2 (10)  

 4,66 PLN / szt. 

Z zabezpieczeniem RFID

 LADY   56-0404432   u  
  Portmonetka ze skóry naturalnej LADY  z zamkiem błyskawicznym, 12 kieszonek na 
karty z osłoną RFID w celu ochrony przed niepożądanym skanowaniem, 3 kieszonki na 
banknoty, 1 kieszeń na monety z zamkiem błyskawicznym. |  Opakowanie:   10/40 szt.  | 
 Wymiar:   19 x 10,5 x 2 cm  |  Materiał:   Skóra  |   Znakowanie:   u 80 x 45 mm T1+H4 (10)  

 86,06 PLN / szt. 

NOWOŚĆ
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 WILDERNESS   56-0404472   u  
  Portfel z prawdziwej skóry WILDERNESS . Posiada 8 wsuwanych 
kieszeni na karty kredytowe, 2 kieszenie na banknoty, 
1 kieszeń na monety z zapięciem na zatrzask, 1 kieszeń 
siatkową na dowód osobisty i prawo jazdy, 2 dodatkowe 
kieszenie. |  Opakowanie:   25/100 szt.  |  Wymiar:   12 x 9,4 x 2,3 cm  | 
 Materiał:   Skóra  |   Znakowanie:   u 80 x 60 mm T1+H4 (10)  

 51,01 PLN / szt. 

 WILDERNESS   56-0404471   u  
  Torebka z prawdziwej skóry WILDERNESS  z przednią kieszonką, główną komorą 
zapinaną na zamek błyskawiczny, z kieszenią na telefon komórkowy, z zatrzaskiem 
magnetycznym i regulowanym paskiem na ramię. |  Opakowanie:   5/15 szt.  | 
 Wymiar:   ok. 21 x 20 x 6 cm  |  Materiał:   Skóra  |   Znakowanie:   u 140 x 80 mm T2+H2 (10)  

 161,06 PLN / szt. 

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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 DOW JONES   56-0404446   Wu  
  Oryginalny skórzany portfel DOW JONES  z wsuwanymi kieszeniami na karty, 
jedną siatkową kieszenią na dowód osobisty, dwiema dużymi kieszeniami na 
banknoty, jedną kieszenią z zatrzaskiem na monety i z owalną metalową płytką 
na logo. |  Opakowanie:   10/40 szt.  |  Wymiar:   12,5 x 10 x 2 cm  |  Materiał:   Skóra  | 
  Znakowanie:   l 20 x 7 mm L1+H5 (1)  

 53,34 PLN / szt. 

 PALERMO   56-0404441   Wu  
  Portfel PALERMO  z naturalnej skóry, z kieszeniami na karty i kieszonką na monety 
z zatrzaskiem. |  Opakowanie:   20/40 szt.  |  Wymiar:   11 x 9 x 2 cm  |  Materiał:   Skóra  | 
  Znakowanie:   § 60 x 10 mm DP1+H2 (fc)  

 43,21 PLN / szt. 

 TRAPANI   56-0404465   Wu  
  Portfel TRAPANI , skórzany, z różnymi kieszonkami i kieszonką na monety zapinaną 
na zatrzask. |  Opakowanie:   12/60 szt.  |  Wymiar:   11,8 x 9,2 x 1,5 cm  |  Materiał:   Skóra  | 
  Znakowanie:   § 60 x 10 mm DP1+H2 (fc)  

 54,15 PLN / szt. 
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 VACATION   56-0404444   Wu  
  Etui na paszport VACATION , 9 przegródek wielkości karty kredytowej oraz duża 
kieszonka na paszport. |  Opakowanie:   10/60 szt.  |  Wymiar:   14,5 x 11 x 1,5 cm  | 
 Materiał:   Skóra  |   Znakowanie:   § 40 x 30 mm DP2+H2 (fc)  

 47,05 PLN / szt. 

Z zabezpieczeniem RFID

 WALL STREET   56-0404442   Wu  
  Portfel na karty kredytowe WALL STREET  z blokadą RFID, 12 przegródkami na karty 
i 2 przezroczystymi kieszonkami. |  Opakowanie:   20/40 szt.  |  Wymiar:   11,7 x 9,3 x 1,5 cm  | 
 Materiał:   Skóra  |   Znakowanie:   u 50 x 50 mm T1+H4 (10)  

 42,86 PLN / szt. 

 DAX   56-0404445   Wu  
  Oryginalny skórzany portfel DAX  z wsuwanymi kieszeniami na karty, jedną 
siatkowaną kieszenią na dowód osobisty, dwiema dużymi kieszeniami na 
banknoty, kieszenią z zatrzaskiem na monety i z owalną metalową płytką 
na logo. |  Opakowanie:   10/40 szt.  |  Wymiar:   12 x 9,5 x 2 cm  |  Materiał:   Skóra  | 
  Znakowanie:   l 20 x 7 mm L1+H5 (1)  

 53,34 PLN / szt. 

 MESSINA   56-0404435   Wu  
  Skórzana portmonetka MESSINA  z różnymi kieszonkami i kieszonką na monety 
zapinaną na zatrzask. |  Opakowanie:   12/60 szt.  |  Wymiar:   10,5 x 12 x 1,5 cm  | 
 Materiał:   Skóra  |   Znakowanie:   u 60 x 30 mm T1+H2 (10)  

 40,76 PLN / szt. 
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182 Wina francuskie

183 Wina argentyńskie

WINO
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Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

"COŚ NA SPECJALNĄ 
OKAZJĘ"

 Czas świętowania. 

Jest wiele chwil i okazji, które zasługują 
na toast. Spraw sobie przyjemność 
korzystając z naszej wyjątkowej oferty 
win francuskich i argentyńskich.

To Twój czas świętowania i relaksu. 
Może dziś wieczór?

 Zestawy upominkowe  
znajdziesz na stronie 186

 Zestaw do espresso 
BUONGUSTO  
znajdziesz na 
stronie 187
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 56-1205002 
 Vintage 2013
 

 CHÂTEAU ROQUETTES – SAINT-ÉMILION  
 Aksamitne czerwone wino o rubinowym kolorze dojrzewające w dębowych beczkach. 
Urzeka solidnym smakiem i długim, złożonym finiszem. Pasuje do kiełbasek, dań 
z grilla, czerwonego mięsa i sera.
• Odmiany winogron, 80% Merlot, 15% Cabernet Franc, 5% Cabernet Sauvignon
• Smak, wytrawny
• Zawartość cukru, 0,09 g/l
• Kwasowość, 3,6 g/l
• Zawartość alkoholu, 13,00 % vol.
• Temperatura serwowania, 17 -18°

 Opakowanie:   6 szt.  |  Wymiar:   750 ml 

MARQUIS DU BOIS 2016: Nagrodzony brązowym 
medalem w największym międzynarodowym 
konkursie „Challange International du Vin 2017“.

 56-1205001 
 Vintage 2016
 

 MARQUIS DU BOIS – BORDEAUX  
 Dojrzewające w dębowych beczkach eleganckie wino o zachwycającym smaku 
czarnej porzeczki i czereśni. Idealnie komponuje się z czerwonym mięsem, sosami 
i serami.
• Odmiana winogron, 80% Merlot, 20% Cabernet Sauvignon
• Smak, wytrawny 
• Zawartość cukru, 0,13 g/l
• Kwasowość, 3,48 g/l
• Zawartość alkoholu, 14,00 % vol.
• Temperatura serwowani, 17-18°C

 Opakowanie:   6 szt.  |  Wymiar:   750 ml 

Nadruk na 
zapytanie

Najszlachetniejsze czerwone francuskie wina pochodzą ze znanego na całym 
świecie regionu Bordeaux. Już samo miejsce ich pochodzenia jest gwarancją 
niezapomnianej uczty dla zmysłów. Wyjątkowe szczepy winorośli, najlepsze 
winnice i unikalne kompetencje miejscowych winiarzy składają się na niespotykany 
charakter tych wyśmienitych win.

JEDYNE W SWOIM RODZAJU WINA FRANCUSKIE

OFERTA NA ZAPYTANIE-PROSIMY O KONTAKT OFERTA NA ZAPYTANIE-PROSIMY O KONTAKT
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 56-1200017 
 Vintage 2015
 

 ELSA BIANCHI – CABERNET SAUVIGNON  
 Cabernet charakteryzuje się owocowym smakiem oraz aromatem czarnej porzeczki 
i pieprzu. W lekko pikantnym bukiecie jagód wyczuwa się nutę cedru. Wino zachwyca 
swą intensywną barwą i odznacza się wyważonym soczystym i bogatym smakiem. 
Doskonałe do smażonego mięsa i serów. 
• Odmiana: 100% Cabernet Sauvignon
• Smak: wytrawny
• Zawartość cukru: 5,9 g / l
• Kwasowość: 5,2 g / l
• Zawartość alkoholu: 13,50 % vol.
• Temperatura serwowania: 16-19 ° C

 Opakowanie:   6 szt.  |  Wymiar:   750 ml 

 56-1200016 
 Vintage 2015
 

 ELSA BIANCHI – MALBEC  
 To wino zachwyca swym pięknym ciemno purpurowym kolorem. Na jego bogaty 
aromat składa się między innymi typowa dla Malbec śliwka z nutą wanilii. Na 
podniebieniu wyczuwa się jedwabistą soczystość. Idealne do dziczyzny.
• Odmiana: 100% Malbec
• Smak: wytrawny
• Zawartość cukru: 4,5 g / l
• Kwasowość: 4,05 g / l
• Zawartość alkoholu: 13,50 % vol.
• Temperatura serwowania: 16-18 ° C

 Opakowanie:   6 szt.  |  Wymiar:   750 ml 

Winnica Bodega Valentin Bianchi znajduje się w prowincji Mendoza, największym 
i najważniejszym regionie winiarskim Argentyny. Nazwa Bodega Valentin Bianchi 
odwołując się do tradycji produkcji wina doskonałej jakości. Pochodzące z tej 
winnicy wina są uznawane na całym świecie i zdobyły wiele nagród.

ARGENTYŃSKIE WINO DO TWOJEJ REKLAMY

OFERTA NA ZAPYTANIE-PROSIMY O KONTAKT
OFERTA NA ZAPYTANIE-PROSIMY O KONTAKT
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Sukces podczas prestiżowej degustacji 
wina! Magazyn „Wine Spectator“ 
przyznał temu winu 90 na 100 możliwych 
punktów

 56-1200020 
 Vintage 2013
 

 BIANCHI PARTICULAR - MALBEC  
 Intensywny, czerwono-fioletowy Malbec o orzeźwiającym aromacie i oryginalnym 
profilu smakowym. Swoją aksamitną świeżość zawdzięcza pochodzeniu z winiarskiego 
regionu Mendoza. Winogrona użyte do produkcji tego wina zostały ręcznie zebrane 
w winiarniach rodziny Valentin Bianchi. Jedynie niewielka ilość butelek została 
wprowadzona na rynek międzynarodowy.
• Odmiana: 100% Malbec
• Smak: wytrawny
• Zawartość cukru: 2,13 g / l
• Kwasowość: 5,14 g / l
• Zawartość alkoholu: 14,00 % vol.
• Temperatura serwowania: 15-18 °C

 Opakowanie:   6 szt.  |  Wymiar:   750 ml 

Ten Cabernet Sauvignon pod każdym względem 
dorównuje znakomitemu winu Malbec

 56-1200019 
 Vintage 2012
 

 BIANCHI PARTICULAR - 
CABERNET SAUVIGNON  
 Wysokiej klasy wino Cabernet Sauvignon o najlepszym Argentyńskim charakterze. 
Rodzina Valentin Bianchi produkowała to czerwone wino od 1928 roku, lecz jedynie 
w małych ilościach, dla rodziny i przyjaciół. Na rynek międzynarodowy wprowadzono 
niewielką ilość beczek tego ekskluzywnego wina. Doskonałe dla koneserów – należy 
się nim delektować.
• Odmiana: 100% Cabernet Sauvignon
• Smak: wytrawny
• Zawartość cukru: 3,86 g / l
• Kwasowość: 5,94 g / l
• Zawartość alkoholu: 14,50 % vol.
• Temperatura serwowania: 16-18 °C

 Opakowanie:   6 szt.  |  Wymiar:   750 ml 

OFERTA NA ZAPYTANIE-PROSIMY O KONTAKT
OFERTA NA ZAPYTANIE-PROSIMY O KONTAKT
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Nadruk na 
zapytanie

Winnica Bianchi została nagrodzona 
na paryskim konkursie winiarskim za 
najlepsze czerwone wino na świecie

 56-1200013 
 Vintage 2013
 

 FAMIGLIA BIANCHI – MALBEC  
 Ten Malbec wyraża wszystkie cechy charakterystyczne dla tej odmiany – 
ciemnofioletowy kolor, aromat dojrzałych śliwek i wiśni skomponowany z pikantnymi 
nutami francuskiego dębu i słodkiej czekolady. To wszystko daje świeży, 
zrównoważony, aksamitny smak. Wino doskonałe do makraonów i grillowanego mięsa. 
• Odmiana: 100% Malbec
• Smak: wytrawny
• Zawartość cukru: 3,25 g / l
• Kwasowość: 4,8 g / l
• Zawartość alkoholu: 14,50% vol.
• Temperatura serwowania: 15-18°C

 Opakowanie:   6 szt.  |  Wymiar:   750 ml 

 56-1200014 
 Vintage 2013
 

 56-1200012 
 Vintage 2012
 

 FAMIGLIA BIANCHI – CABERNET SAUVIGNON  
 Wino Cabernet pokazuje niesamowitą złożoność, charakter i osobowość. Pikantne 
i złożone aromaty pieprzu czarnego, lukrecji, ziaren kawy i nutą mięty mieszają 
się z czarną porzeczką i owocami leśnymi. Pasuje do jagnięciny, dziczyzny i serów 
twardych. 
• Odmiana: 100% Cabernet Sauvignon
• Smak: wytrawny
• Zawartość cukru: 3,76 g / l
• Kwasowość: 5,51 g / l
• Zawartość alkoholu: 14,50% vol.
• Temperatura serwowania: 16-18°C

 Opakowanie:   6 szt.  |  Wymiar:   750 ml 

OFERTA NA ZAPYTANIE-PROSIMY O KONTAKT OFERTA NA ZAPYTANIE-PROSIMY O KONTAKT
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Sukces podczas 
prestiżowej degustacji 
wina! Magazyn „Wine 
Spectator“ przyznał temu 
winu 9 na 10 możliwych 
punktów

 2013 BIANCHI PARTICULAR – 
MALBEC   56-1200083   W  
 Intensywny fioletowo-czerwony kolor jest typowy dla wina Malbec. Dojrzewające 
w dębowych beczkach, mocne czerwone wino roztacza aromat śliwek połączony z nutą 
czekolady, kawy i tytoniu. To doskonałe wino do mięs.
• Odmiana: 100% Malbec
• Smak: wytrawny
• Zawartość cukru: 2,13 g / l
• Kwasowość: 5,14 g / l
• Zawartość alkoholu: 14,00 % vol.
• Temperatura serwowania: 15-18 °C

 Opakowanie:   1 szt.  |  Wymiar:   37,5 x 9,7 x 9,7 cm / 750 ml 

Ten Cabernet 
Sauvignon pod każdym 
względem dorównuje 
znakomitemu winu 
Malbec

 2012 BIANCHI PARTICULAR – 
CABERNET SAUVIGNON   56-1200082   W  
 Wino Cabernet Sauvignon imponuje swoim głębokim czerwonym kolorem z refleksami 
fioletu. Charakteryzuje się intensywnym aromatem dojrzałych owoców, śliwek i wiśni. 
Odrobina czarnego pieprzu, tytoniu i wanilii dopełnia doznań smakowych.
• Odmiana: 100% Cabernet Sauvignon
• Smak: wytrawny
• Zawartość cukru: 3,86 g / l
• Kwasowość: 5,94 g / l
• Zawartość alkoholu: 14,50 % vol.
• Temperatura serwowania: 16-18 °C

 Opakowanie:   1 szt.  |  Wymiar:   37,5 x 9,7 x 9,7 cm / 750 ml 

Nadruk na 
zapytanie

 2012 FAMIGLIA BIANCHI – 
CABERNET SAUVIGNON   56-1200080   W  
 Wino Cabernet pokazuje niesamowitą złożoność, charakter i osobowość. Pikantne 
i złożone aromaty pieprzu czarnego, lukrecji, ziaren kawy i nutą mięty mieszają 
się z czarną porzeczką i owocami leśnymi. Pasuje do jagnięciny, dziczyzny i serów 
twardych. Pakowane w wysokiej jakości pudełko.
• Odmiana: 100% Cabernet Sauvignon
• Smak: wytrawny
• Zawartość cukru: 3,76 g / l
• Kwasowość: 5,51 g / l
• Zawartość alkoholu: 14,50% vol.
• Temperatura serwowania: 16-18°C

 Opakowanie:   1 szt.  |  Wymiar:   37 x 10,5 x 9,8 cm / 750 ml 

OFERTA NA ZAPYTANIE-PROSIMY O KONTAKT

OFERTA NA ZAPYTANIE-PROSIMY O KONTAKT OFERTA NA ZAPYTANIE-PROSIMY O KONTAKT
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Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 2013 FAMIGLIA BIANCHI – 
MALBEC   56-1200081   W  
 Ten Malbec wyraża wszystkie cechy charakterystyczne dla tej odmiany – 
ciemnofioletowy kolor, aromat dojrzałych śliwek i wiśni skomponowany z pikantnymi 
nutami francuskiego dębu i słodkiej czekolady. To wszystko daje świeży, 
zrównoważony, aksamitny smak. Wino doskonałe do makaronów i grillowanego mięsa. 
Zapakowane w wysokiej jakości pudełko.
• Odmiana: 100% Malbec
• Smak: wytrawny
• Zawartość cukru: 3,25 g / l
• Kwasowość: 4,8 g / l
• Zawartość alkoholu: 14,50% vol.
• Temperatura serwowania: 15-18°C

 Opakowanie:   1 szt.  |  Wymiar:   37 x 10,5 x 9,8 cm / 750 ml Trzy gatunki wina

 ELSA BIANCHI – CABERNET SAUVIGNON, 
MALBEC + TORRONTÉS   56-1200092   W  
 Prezentujemy wybór win z Argentyny. Znajdziesz tu dwie butelki czerwonego wina 
(Cabernet Sauvignon i Malbec) oraz jedną butelkę białego wina (Torrontes) w pudełku 
wysokiej jakości. |  Opakowanie:   1 set (3 di . wino)  |  Wymiar:   36,5 x 27 x 10 cm / 
3x 750 ml 

 56-0820711 
 szary
 

 56-0820710 
 czerwony
 

 CABERNET  
  Filcowa torba na butelkę CABERNET  z 2 uchwytami, zmieści 1-litrową butelkę. | 
 Opakowanie:   100 szt.  |  Wymiar:   ok. 29,5 x 10,5 x 10,5 cm  |  Materiał:   Poliester  | 
  Znakowanie:   u 70 x 80 mm T1+H1 (10)  

 8,62 PLN / szt. 

OFERTA NA ZAPYTANIE-PROSIMY O KONTAKT

OFERTA NA ZAPYTANIE-PROSIMY O KONTAKT
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Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

190 Do domu i kuchni

119 Przybory barowe

228 Zapalniczki i świece

236 Zdrowie, pielęgnacja i uroda

238 Akcesoria kosmetyczne i zestawy do manicure

245 Akcesoria do czyszczenia i pielęgnacji obuwia
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DOM I ŻYCIE

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

„MÓJ DOM 
JEST MOJĄ 
OSTOJĄ“

 Czas na domowe 
przyjemności. 

Nasze specjalne pakiety relaksacyjne 
zawierają coś dla każdego. Kubek 
aromatycznej herbaty, delikatne światło 
świec lub relaksujący masaż. Coś 
i dla smakoszy i dla miłośników SPA. 
Wprowadź się w nastrój pełen odprężenia.

 Zestaw do sera FESCO  
znajdziesz na stronie 195

 Filcowa torba na butelkę 
CABERNET  
znajdziesz na stronie 190
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Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

Zestaw

 BUONGUSTO   56-0340043   W  
  Zestaw do espresso BUONGUSTO  zawiera 6 filiżanek i spodków do 
espresso, wykonany z porcelany kostnej, pakowany w pudełko. | 
 Opakowanie:   8 kompletów  |  Wymiar:   25,3 x 24,5 x 7 cm  | 
 Materiał:   Porcelana  |   Znakowanie:   t 15 x 35 mm K2+H4+V1 (4)  

 61,37 PLN / komplet 

Filiżanki z napisem „Espresso“

 LA DOLCE VITA   56-0340017   W  
  Zestaw do espresso LA DOLCE VITA  zawiera 6 filiżanek 
z podstawkami, pakowany w pudełko. |  Opakowanie:   12 kompletów  | 
 Wymiar:   24 x 20,5 x 6 cm  |  Materiał:   Porcelana  | 
  Znakowanie:   t 40 x 40 mm K2 (1)  

 67,43 PLN / zestaw 
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Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

Zestaw

 4 SEASONS   56-0340042   W  
  Zestaw kubków 4 SEASONS , 4 różnokolorowe kubki z uchwytami, kolorowe na 
zewnątrz i białe wewnątrz, pojemność ok. 355 ml – można myć w zmywarce 
i używać w mikrofalówce – pakowane w pudełko. |  Opakowanie:   4/8 kompletów  | 
 Wymiar:   Ø9 x 9 cm  |  Materiał:   Ceramika  |   Znakowanie:   t 30 x 30 mm K2+H4+V1 (4)  

 43,21 PLN / komplet 

DLA CIAŁA I DUSZY

Z powierzchnią do pisania

 HOT MESSAGE   56-0340018   W  
  Kubek ceramiczny HOT MESSAGE , pojemność 300 ml, z 2 kawałkami kredy do 
rysowania na powierzchni kubka, pakowany w pudełko. |  Opakowanie:   10/30 szt.  | 
 Wymiar:   Ø8 x 9,8 cm  |  Materiał:   Ceramika  |   Znakowanie:   t 35 x 35 mm K1+H3+V1 (4)  

 8,62 PLN / szt. 
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Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 TEA LOUNGE   56-0304405  
  Pojemnik na herbatę TEA LOUNGE  z 5 oddzielnymi przegródkami na torebki 
z herbatą, ze szklaną pokrywką i zatrzaskiem, wykonany z bambusa. | 
 Opakowanie:   12 szt.  |  Wymiar:   33,5 x 16 x 10 cm  |  Materiał:   Bambus / Metal / Szkło  | 
  Znakowanie:   l 50 x 10 mm L4+H4 (1)  

 85,71 PLN / szt. 

 SWEET TEA   56-0304384   W  
  Filtr siatkowy SWEET TEA  ze stali nierdzewnej, doskonały do zaparzenia 
herbaty w filiżance lub małym czajniczku, dzięki mechanizmowi przesuwnemu 
urządzenie można obsługiwać jedną ręką, artykuł jest zapakowany w pudełko. | 
 Opakowanie:   50/100 szt.  |  Wymiar:   Ø5 x 18 cm  |  Materiał:   Stal nierdzewna  | 
  Znakowanie:   l 60 x 5 mm L1+H2 (1)  

 17,35 PLN / szt. 

 GREAT PLEASURE   56-0304385   W  
  Zaparzarka do herbaty GREAT PLEASURE , praktyczna zaparzarka 
z filtrem i mechanizmem łatwego otwierania, pakowana w pudełko. | 
 Opakowanie:   50/300 szt.  |  Wymiar:   Ø2 x 15,7 cm  |  Materiał:   Stal nierdzewna  | 
  Znakowanie:   l 30 x 10 mm L1+H3 (1)  

 11,76 PLN / szt. 

NOWOŚĆ
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Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 WOODEN PIGGY   56-0308302  
  Deska do krojenia WOODEN PIGGY  wykonana z naturalnego drewna, z praktycznym 
odpływem na płyny biegnącym wzdłuż krawędzi deski, wyprodukowana 
w Europie. |  Opakowanie:   40 szt.  |  Wymiar:   34 x 20 x 0,8 cm  |  Materiał:   Drewno  | 
  Znakowanie:   l 80 x 15 mm L5+H2 (1)  

 22,01 PLN / szt. 

 WOODEN HEART   56-0308301  
  Deska do krojenia WOODEN HEART  wykonana z naturalnego drewna, z praktycznym 
odpływem na płyny biegnącym wzdłuż krawędzi deski, wyprodukowana 
w Europie. |  Opakowanie:   80 szt.  |  Wymiar:   16,5 x 16 x 0,8 cm  |  Materiał:   Drewno  | 
  Znakowanie:   l 80 x 15 mm L5+H2 (1)  

 7,45 PLN / szt. 

 WOODEN EDGE   56-0308300  
  Deska do krojenia WOODEN EDGE  wykonana z naturalnego drewna, wyprodukowana 
w Europie. |  Opakowanie:   60 szt.  |  Wymiar:   20 x 13 x 1 cm  |  Materiał:   Drewno  | 
  Znakowanie:   l 80 x 15 mm L5+H2 (1)  

 7,45 PLN / szt. 

COŚ SIĘ KROI
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Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 MINI BAMBOO   56-0307050  
  Deska do krojenia MINI BAMBOO , bambusowa deska do krojenia, nóż ze stali 
nierdzewnej z uchwytem z bambusa, papierowa nakładka z miejscem na wsunięcie 
noża. |  Opakowanie:   20/40 szt.  |  Wymiar:   20 x 15 x 1,2 cm  |  Materiał:   Bambus / Stal 
nierdzewna  |   Znakowanie:   t 35 x 30 mm K1+H4 (4)  

 24,81 PLN / szt. 

 BAMBOO-ROUND   58-0300469  
  Deska do krojenia BAMBOO-ROUND , wykonana z drewna bambusowego, 
z praktycznym wyżłobieniem krawędzi. |  Opakowanie:   10 szt.  |  Wymiar:   30 x 20 x 2 cm  | 
 Materiał:   Bambus  |   Znakowanie:   l 50 x 10 mm L4+H2 (1)  

 27,13 PLN / szt. 

 BAMBOO-GRIP   58-0300449  
  Deska do krojenia BAMBOO-GRIP , wykonana z drewna bambusowego, z uchwytem 
z polerowanego metalu. |  Opakowanie:   10 szt.  |  Wymiar:   43 x 26 x 2 cm  | 
 Materiał:   Bambus / Metal  |   Znakowanie:   l 50 x 10 mm L4+H2 (1)  

 47,28 PLN / szt. 
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Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 FESCO   56-0301127  
  Zestaw do sera FESCO  składa się z trzech elementów: noża do sera, krajalnicy i deski 
do krojenia z bambusa. |  Opakowanie:   20/40 szt.  |  Wymiar:   24,4 x 15,2 x 1,1 cm  | 
 Materiał:   Bambus / Stal nierdzewna  |   Znakowanie:   l 60 x 6 mm L1+H4 (1)  

 44,37 PLN / szt. 

 ORBIT   56-0301125   W  
  Zestaw noży do sera ORBIT  zawiera deskę drewnianą z magnesem przytrzymującym 
widelec i 3 noże do sera, w komplecie szklana taca. |  Opakowanie:   10 szt.  | 
 Wymiar:   23 x 23 x 2,4 cm  |  Materiał:   Stal nierdzewna / Drewno / Szkło  | 
  Znakowanie:   t 35 x 15 mm K2+H5 (1)  

 62,77 PLN / szt. 

 CHEESE   56-0304358  
  Sztućce do sera CHEESE  z nożem do delikatnych serów, nożem do twardych rodzajów 
sera, ostrzem o falistym kształcie, wszystkie sztućce mają praktyczne zawieszki, 
pakowane w pudełko. |  Opakowanie:   10/20 szt.  |  Wymiar:   30 x 18,6 x 2,4 cm  | 
 Materiał:   Stal nierdzewna  |   Znakowanie:   t 40 x 5 mm K2+H2 (1)  

 27,48 PLN / zestaw 
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Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 56-0307026 
 niebieski
 

 56-0307025 
 czerwony
 

 MOOSE PETER   W  
  Obieraczka MOOSE PETER  posiada ostrze ze stali nierdzewnej, 
pakowana w transparentne pudełko. |  Opakowanie:   24 szt.  | 
 Wymiar:   16,5 x 7,5 x 4 cm  |  Materiał:   Akryl / Stal nierdzewna  | 
  Znakowanie:   t 7 x 5 mm K1+H2 (1)  

 27,25 PLN / szt. 

 56-0307017 
 niebieski
 

 56-0307018 
 różowy
 

 56-0307016 
 zielony
 

 SUNNY  
  Deska do krojenia SUNNY  zawiera nóż z ostrzem ze stali 
nierdzewnej z otwieraczem do butelek i oczkiem do 
zawieszania w uchwycie, osłona na ostrze, deska łatwa do 
zawieszenia |  Opakowanie:   25/50 szt.  |  Wymiar:   28 x 18,5 / 
20,5 x 3 x 1,3 cm  |  Materiał:   Stal nierdzewna / Plastik  | 
  Znakowanie:   t 35 x 10 mm K1+H2+V1 (4)  

 10,95 PLN / szt. 

 FRUITY   56-0304359  
  Sztućce do owoców FRUITY  z nożem do pomarańczy, tarką do cytryn, łyżką 
do oczyszczania z pestek, narzędziem do wyjmowania nasion i łusek z jabłek, 
wszystkie sztućce mają praktyczne zawieszki, zestaw pakowany w pudełko. | 
 Opakowanie:   20/40 szt.  |  Wymiar:   13,2 x 23 x 2,4 cm  |  Materiał:   Stal nierdzewna  | 
  Znakowanie:   t 50 x 25 mm K2+H2 (1)  

 25,50 PLN / zestaw 

 KEEP FRESH   56-0307028  
  Zestaw klipów KEEP FRESH  składa się z 3 dużych i 3 małych spinaczy 
– do uszczelniania plastikowych toreb i torebek do zamrażania. | 
 Opakowanie:   125/375 zestaw  |  Wymiar:   7,5 x 1,5 / 5,5 x 1,5 cm  |  Materiał:   Plastik 

  3,84 PLN / zestaw 
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 56-0307025 
 czerwony
 

 56-0307020 
 czerwony
 

 56-0307019 
 zielony
 

 SPLIT  
  Nóż do jabłek SPLIT  z plastikowym uchwytem w kształcie 
jabłka i ostrzami ze stali nierdzewnej. |  Opakowanie:   12/48 szt.  | 
 Wymiar:   15,5 x 14 x 2 cm  |  Materiał:   Stal nierdzewna / Plastik  | 
  Znakowanie:   t 30 x 10 mm K1+H2 (4)  

 6,99 PLN / szt. 

 RACY   56-0307002  
  Nożyczki do ziół RACY  z trzema ostrzami zielonym 
uchwytem z tworzywa sztucznego, pakowane w pokrowiec 
na rzep. |  Opakowanie:   36/144 szt.  |  Wymiar:   6,4 x 14 / 
7,5 x 15,5 cm  |  Materiał:   Stal nierdzewna / Plastik / Nylon  | 
  Znakowanie:   u 40 x 20 mm T1+H5 (10)  

 12,00 PLN / szt. 

 DIVIDE   56-0307009  
  Nożyczki domowe DIVIDE , ostrza z nierdzewnej 
stali, pakowane w ochronny pokrowiec. | 
 Opakowanie:   50/150 szt.  |  Wymiar:   20 x 8,7 x 1,2 cm  | 
 Materiał:   Stal nierdzewna / Plastik / Nylon  | 
  Znakowanie:   u 15 x 15 mm T1+H4 (10)  

 8,15 PLN / szt. 
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Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 56-0307048 
 czerwony
 

 56-0307047 
 niebieski
 

 56-0307046 
 biały
 

 56-0307047 
 niebieski
 

 56-0307045 
 czarny
 

 CUT AND OPEN  
  Nóż do pizzy CUT AND OPEN , plastikowe kółko 
krojące, solidny plastikowy uchwyt z wbudowanym 
metalowym otwieraczem i dobrze wyeksponowaną 
powierzchnią na nadruk. |  Opakowanie:   50/250 szt.  | 
 Wymiar:   13 x 6,4 cm  |  Materiał:   Plastik / Metal  | 
  Znakowanie:   t 30 x 25 mm K1+H2 (4)  

 3,03 PLN / szt. 

 56-0307011 
 czerwony
 

 56-0307012 
 zielony
 

 56-0307010 
 czarny
 

 USEFUL   W  
  Nóż do pizzy USEFUL  z kółkiem krojącym ze stali nierdzewnej, solidną, plastikową 
rączką z miejscem na reklamę, pakowany w pudełko. |  Opakowanie:   25/100 szt.  | 
 Wymiar:   11,2 x 10,5 x 1,8 cm  |  Materiał:   Stal nierdzewna / Plastik  | 
  Znakowanie:   t 23 x 23 mm K2+H4+V2 (4)  

 10,13 PLN / szt. 

 ITALY   56-0301118   W  
  Deska do krojenia pizzy ITALY  z 4 widelcami, 4 nożami i nożem do pizzy. | 
 Opakowanie:   10 kompletów  |  Wymiar:   Ø32 cm  |  Materiał:   Stal nierdzewna / Drewno  | 
  Znakowanie:   t 60 x 25 mm K2+H7 (1)  

 61,96 PLN / szt. 



199199DOM I ŻYCIE
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W ZDROWIU I W SZCZĘŚCIU

Ok. 1,25 litra

 56-0307037 
 zielone jabłko
  56-0307036 

 jasnoniebieski
 

 EAT FRESH  
  Pojemnik na sałatkę EAT FRESH  w pokrywie plastikowy widelec i pojemniczek na 
sos, pokrywa łatwa do otwierania dzięki wystającej krawędzi, nadaje się do mycia 
w zmywarce, używania w zamrażarce i mikrofalówce, pojemność: ok. 1,25 l. | 
 Opakowanie:   36 szt.  |  Wymiar:   22,5 x 18,5 x 9,5 cm  |  Materiał:   Plastik  | 
  Znakowanie:   t 30 x 15 mm K2+H2+V1 (1)  

 10,13 PLN / szt. 

 56-0307032 
 zielone jabłko
 

 56-0307031 
 niebieski
 

 56-0307030 
 biały
 

 VEGGIE CUP  
  Pojemnik na sałatki VEGGIE CUP,  kubek o pojemności ok. 850 ml, wyciągany 
pojemniczek na sos (ok. 70 ml) umieszczony w pokrywce, którą można 
z łatwością otworzyć dzięki wystającemu uchwytowi, zawiera plastikowy widelec 
(można go przymocować do zagłębienia w pokrywie). |  Opakowanie:   36 szt.  | 
 Wymiar:   Ø11 x 19 cm  |  Materiał:   Plastik  |   Znakowanie:   t 30 x 20 mm K2+H2+V1 (1)  

 7,92 PLN / szt. 
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Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

Ok. 350 ml

 56-0307044 
 zielone jabłko
 

 56-0307043 
 niebieski
 

 56-0307042 
 biały
 

 CEREALS  
  Pojemnik na jogurt i muesli CEREALS  z podwójnymi ściankami, wieczko z dodatkową 
komorą na sypkie dodatki jak muesli, przezroczysty kubek (pojemość ok. 350 ml) – 
idealny na jogurt i kasze – z silikonową opaską z wgłębieniem na plastikową łyżeczkę 
(w zestawie). |  Opakowanie:   30/60 szt.  |  Wymiar:   Ø6-8,5 x 16,5 cm  |  Materiał:   Plastik / 
Silikon  |   Znakowanie:   t 30 x 15 mm K1+H2+V1 (4)  

 12,23 PLN / szt. 

 56-0306022 
 czerwony
 

 56-0306021 
 niebieski
 

 TASTY  
  Pojemnik na lunch TASTY , dwudzielny pojemnik na żywność, 
plastikowy nóż i widelec w dodatkowym zagłębieniu pokrywy. | 
 Opakowanie:   36 szt.  |  Wymiar:   22,5 x 14,5 x 6,5 cm  |  Materiał:   Plastik  | 
  Znakowanie:   t 70 x 20 mm K2+H2+V1 (4)  

 8,62 PLN / szt. 

 FREEZE   56-0606159  
  Opakowanie do lodu FREEZE  wypełnione płynem chłodzącym (ok. 150ml). Wytrzymała 
obudowa z tworzywa sztucznego. |  Opakowanie:   40/80 szt.  |  Wymiar:   10,5 x 7 x 2,5 cm  | 
 Materiał:   PET / SAP  |   Znakowanie:   t 35 x 35 mm K2+H2+V1 (1)  

 3,73 PLN / szt. 

NOWOŚĆ
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Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

Ok. 350 ml

 56-0307044 
 zielone jabłko
 

 56-0306022 
 czerwony
 

Z pierścieniem chłodzącym

 FRESH AND COLD   56-0307029  
  Zestaw pojemników FRESH AND COLD  z funkcją chłodzenia, składa się z 1 dużej 
miski (poj. ok. 900 ml) ze zdejmowanym pierścieniem chłodzącym i pokrywką 
z wbudowaną, wysuwaną łyżeczką, wewnątrz 1 mały pojemnik z pokrywką (poj. 
ok. 370 ml) - jedzenie jest chłodzone do 2h – idealny do sałatek, dressingu lub 
puddingu z owocami, nadaje się do mycia w zmywarce, używania w zamrażarce 
i mikrofalówce. |  Opakowanie:   10 kompletów  |  Wymiar:   Ø17 x 11,5 cm  |  Materiał:   Plastik  | 
  Znakowanie:   t 20 x 7 mm K2+H4 (1)  

 22,71 PLN / komplet 

UCZTA NA ŁONIE NATURY

 SMART DRINK   56-0304230  
  Zestaw kubków SMART DRINK  zawiera 6 różnokolorowych kubków w przezroczystej 
puszce ze skalą. |  Opakowanie:   20/40 szt.  |  Wymiar:   Ø8 x 17 cm  |  Materiał:   Plastik  | 
  Znakowanie:   t 70 x 20 mm K2+H4+V1 (1)  

 10,95 PLN / szt. 

NOWOŚĆ
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Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

Ok. 1000 ml

 56-0306025 
 biały/czerwony
 

 56-0306024 
 biały/niebieski
 

 DELICIOUS  
  Pojemnik na lunch DELICIOUS  z wydzieloną przegrodą (ok. 400 ml), plastikowym 
widelcem w zestawie, całkowita pojemność ok. 1000 ml, posiada wywietrznik 
w pokrywie, pojemnik można myć w zmywarce i używać w kuchence mikrofalowej. | 
 Opakowanie:   18/36 szt.  |  Wymiar:   18,8 x 19,5 x 6,4 cm  |  Materiał:   Plastik / Silikon  | 
  Znakowanie:   t 70 x 25 mm K1+H4 (4)  

 22,71 PLN / szt. 

Utrzymuje ciepło/zimno 
do 4 godzin

 56-0306018 
 niebieski
 

 56-0306017 
 zielony
 

 JOKO  
  Pojemnik Termiczny JOKO , wewnętrzna wyjmowana wkładka (nadaje się do kuchenki 
mikrofalowej) z 2 przegrodami, przykręcana pokrywa z wbudowanym uchwytem 
i schowkiem na składany widelec-łyżkę. Utrzymuje jedzenie zimne lub gorące do 
4 godzin, poj. 450 ml. |  Opakowanie:   36 szt.  |  Wymiar:   Ø13 x 11 cm  |  Materiał:   Plastik  | 
  Znakowanie:   t 45 x 25 mm K2+H2 (4)  

 25,62 PLN / szt. 
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Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 56-0306018 
 niebieski
 

 56-0306017 
 zielony
 

CZAS PIECZENIA
 COOKIE BOX   56-0304409  
  Zestaw foremek do pieczenia COOKIE BOX  zawierający 6 różnych, odpornych na 
rdzę foremek ze stali nierdzewnej. Skrzyneczka ze stali nierdzewnej z okienkiem. | 
 Opakowanie:   50/100 szt.  |  Wymiar:   11,6 x 8,7 x 2,3 cm  |  Materiał:   Stal nierdzewna  | 
  Znakowanie:   l 20 x 60 mm L1+H4 (1)    

 12,46 PLN / szt. 

Wykonany z silikonu

 CUPCAKE   56-0304404  
  Zestaw foremek do pieczenia CUPCAKE  zawiera 
silikonowe foremki w 4 kolorach, żaroodporne 
i przeznaczone do kontaktu z żywnością, 
z nieprzywierającą powierzchnią do łatwego 
pieczenia bez tłuszczu – idealne do wypieku mu� inek 
i babeczek. |  Opakowanie:   50/200 kompletów  | 
 Wymiar:   Ø4,5-7 x 3,5 cm  |  Materiał:   Silikon  | 
  Znakowanie:   t Ø30 mm K1+H2 (4)  

 6,99 PLN / komplet 

Do 300g

 PRECISE   56-0499070   WY  
  Cyfrowa waga w łyżce PRECISE  o wysokiej czułości 
i skali od 0,1 g do 300 g, idealna do ważenia 
herbaty, przypraw, płynów itp., funkcja HOLD 
i TARA, przycisk ON, wyłącza się automatycznie, 
z oczkiem do zawieszenia. |  Opakowanie:   10/50 szt.  | 
 Wymiar:   22 x 5 x 2,9 cm  |  Materiał:   Plastik  | 
  Znakowanie:   t 30 x 15 mm K1+H4 (4)  

 41,58 PLN / szt. 

NOWOŚĆ
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Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 I-CONTROL   58-8036000   P  
  Cyfrowa waga kuchenna i-CONTROL , podświetlany wyświetlacz LCD, waga 
wyświetlona w kilogramach, gramach, uncjach i funtach, z dokładnością 
do 1 g, waży max. 3 kg, z funkcją tary i blokowania wyświetlanej wartości, 
powierzchnia ze szkła odpornego na ciepło do 300°C. |  Opakowanie:   10/20 szt.  | 
 Wymiar:   23 x 16,2 cm  |  Materiał:   Plastik / Szkło  |  Bateria:   AAA/LR03/AM4  | 
  Znakowanie:   t 40 x 30 mm K2+H6+V2 (1)  

 109,70 PLN / szt. 

Waży do 3 kg

 EXQUISITE   56-0499064   WD  
  Waga kuchenna EXQUISITE  z metalową płytą, podświetlanym ekranem 
LCD wskazującym czas oraz wagę w gramach/funtach, posiada 2 przyciski, 
max waga do 3 kg, pakowana w pudełko. |  Opakowanie:   10/30 szt.  | 
 Wymiar:   21 x 16 x 3,2 cm  |  Materiał:   Plastik / Aluminium  |  Bateria:   AAA/LR03/AM4  | 
  Znakowanie:   t 70 x 10 mm K2+H4 (1)  

 45,88 PLN / szt. 

Z przyciskami dotykowymi

 58-0300505 
 biały
 

 58-0300500 
 czarny
 

 58-0300501 
 czerwony
 

 TIME   PY  
  Cyfrowa waga kuchenna TIME  ze szklaną powierzchnią i panelem dotykowym, 
wyświetlacz pokazuje wagę w kg, g, oz i lbs (ustawienia z tyłu), analogowy zegar, 
maksymalne obciążenie 3 kg, uchwyt do zawieszenia na ścianie, wykonana 
z plastiku i szkła. |  Opakowanie:   6 szt.  |  Wymiar:   Ø20 x 2 cm  |  Materiał:   Plastik / Szkło  | 
 Bateria:   AAA/LR03/AM4  |   Znakowanie:   t 40 x 20 mm K2+H4 (4)  

 77,10 PLN / szt. 
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Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

Magnetyczny

 TOUCH‘N‘COOK   58-8036002   MD  
  Minutnik TOUCH’N’COOK  wyświetla do 99 min / 59 s, sygnalizacja dźwiękowa po 
upłynięciu czasu, prosta obsługa za pomocą przycisków dotykowych, z magnesem 
do mocowania oraz podpórką z tyłu artykułu. |  Opakowanie:   60/120 szt.  | 
 Wymiar:   7,6 x 7,6 x 2,5 cm  |  Materiał:   Plastik  |  Bateria:   AAA/LR03/AM4  | 
  Znakowanie:   t 25 x 3 mm K1+H4 (4)  

 28,18 PLN / szt. 

Zmieniający się kolor pokazuje 
pozostały czas

 DORI   58-0300597   MD  
  Minutnik DORI  wykonany ze stali nierdzewnej, pokazuje pozostały czas, ze 
wskaźnikiem LED, który zmienia kolor pokazując czas: zielony > 10 min., żółty 
10-5 min., czerwony < 5 min., włącznik/wyłącznik na światło. |  Opakowanie:   20/40 szt.  | 
 Wymiar:   Ø8 x 5 cm  |  Materiał:   Stal nierdzewna / Plastik  |  Bateria:   AA/LR6/AM3  | 
  Znakowanie:   t Ø40 mm K2+H3 (4)  

 46,12 PLN / szt. 

Z magnesem

 MAGNETIC   56-0401056   WY  
  Minutnik elektroniczny MAGNETIC  z wyświetlaczem LCD, magnesem i klipsem, który 
może służyć jako podstawka. |  Opakowanie:   100/200 szt.  |  Wymiar:   7 x 5 x 1,5 cm  | 
 Materiał:   Plastik  |   Znakowanie:   t 35 x 15 mm K1+H2 (4)  

 10,48 PLN / szt. 
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Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 56-1080143 
 czerwony
 

 56-1080142 
 niebieski
 

 56-1080140 
 czarny
 

 56-1080141 
 biały
 

 CHIEF WAITER  
  Fartuch kuchenny CHIEF WAITER  zakładany na szyję z paskiem do 
wiązania z tyłu - idealny do gotowania, pieczenia i serwowania. | 
 Opakowanie:   100 szt.  |  Wymiar:   89 x 64 cm  |  Materiał:   100% Bawełna  | 
  Znakowanie:   s 100 x 100 mm S9 (1)  

 18,75 PLN / szt. 

 56-1080125 
 żółty
 

 56-1080124 
 jasnozielony
 

 56-1080123 
 czerwony
 

 56-1080121 
 biały
 

 56-1080122 
 niebieski
 

 56-1080120 
 czarny
 

 CATERING  
  Fartuszek szefa CATERING , przednia kieszeń, pasek na szyję i boczne 
paski do wiązania. |  Opakowanie:   200 szt.  |  Wymiar:   50 x 73 cm  | 
 Materiał:   Polipropylen  |   Znakowanie:   s 100 x 100 mm S9 (1)  

 2,79 PLN / szt. 

 56-1080134 
 zielony
 

 56-1080133 
 czerwony
 

 56-1080131 
 biały
 

 56-1080132 
 niebieski
 

 56-1080130 
 czarny
 

 BEST SERVICE  
  Fartuszek kuchenny BEST SERVICE  z 2 kieszonkami z przodu, regulowany 
za pomocą metalowej klamry pasek na szyję, z tyłu długie sznurki, z boku 
praktyczna pętelka – idealny do gotowania, pieczenia i serwowania potraw. | 
 Opakowanie:   50 szt.  |  Wymiar:   70 x 98 cm  |  Materiał:   90% Poliester / 10% Bawełna  | 
  Znakowanie:   s 120 x 120 mm S9+H4 (1)  

 23,41 PLN / szt. 

NOWOŚĆ
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Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

Silikonowy uchwyt

 56-0604069 
 czerwony/czarny
 

 56-0604058 
 czarny
 

 56-0604059 
 beżowy/czarny
 

 56-0604057 
 jasnozielony/czarny
 

 STAY COOL  
  Rękawica grillowa STAY COOL  wykonana z bawełny, z gumowaną powierzchnią 
uchwytu i pętlą do zawieszania. |  Opakowanie:   80 szt.  |  Wymiar:   30 x 16 x 1,5 cm  | 
 Materiał:   Bawełna / Plastik / Poliester  |   Znakowanie:   u 80 x 30 mm T1+H2 (10)  

 7,80 PLN / szt. 

 56-0306020 
 niebieski
 

 56-0306019 
 czerwony
 

 SECURE  
  Zestaw kuchenny SECURE , składa się z rękawicy i podstawki pod gorące 
naczynia. |  Opakowanie:   100 kompletów  |  Wymiar:   27 x 16 x 1,5 / 18 x 18 x 0,5 cm  | 
 Materiał:   Bawełna / Poliester  |   Znakowanie:   u 80 x 80 mm T1+H3 (10)  

 8,62 PLN / zestaw 

Wykonany z silikonu

 CROCO   56-0306014  
  Silikonowa rękawica CROCO  do chwytania gorących potraw lub mrożonek, 
z oczkiem do zawieszania - idealna do kuchni. |  Opakowanie:   50/100 szt.  | 
 Wymiar:   7 x 10,5 x 9 cm  |  Materiał:   Silikon, Nie zawiera szkodliwych ftalanów 

  10,02 PLN / szt. 

Unisex

 STEWARD   56-1080111  
  Zapaska STEWARD  z długimi sznurkami. |  Opakowanie:   100 szt.  | 
 Wymiar:   100 x 100 cm  |  Materiał:   65% Poliester / 35% Bawełna  | 
  Znakowanie:   s 300 x 400 mm S9+H6 (1)  

 15,61 PLN / szt. 
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Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 HEART PAN   56-0306009   W  
  Patelnia HEART PAN , miejsce do smażenia w kształcie serca, ok. 9,5 cm 
długości, 8 cm szerokości i 1,5 cm wysokości, z nieprzywierającą powłoką, 
plastikowy uchwyt z pętelką – idealna do przygotowywania jajek i naleśników. | 
 Opakowanie:   50 szt.  |  Wymiar:   Ø12 x 2 x 26 cm  |  Materiał:   Stal węglowa / Plastik  | 
  Znakowanie:   l 60 x 10 mm K2+H4+V1 (4)  

 12,69 PLN / szt. 

W przeciwnieństwie do innych materiałów silikon nie 
nagrzewa się zbytnio i może być myty w zmywarce. 
Metal rdzewieje, a drewno gdy namoknie traci kształt 
i może się złamać.

 FASCINATION   56-0304120   W  
  Zestaw kuchenny FASCINATION  składający się z łopatki i pędzelka z silikonowymi 
końcówkami i transparentnymi uchwytami z otworami do zawieszenia. | 
 Opakowanie:   60 zestawów  |  Wymiar:   20,5 x 4 / 25 x 5,5 cm  |  Materiał:   Silikon / Plastik  | 
  Znakowanie:   t 15 x 30 mm K1+H6 (4)  

 13,63 PLN / zestaw 
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Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 HOT CHOCOLATE   56-0340041   W  
  Zestaw do czekoladowego fondue HOT CHOCOLATE  w kształcie kubka, 2 widelce 
ze stali nierdzewnej z plastikowymi uchwytami, miejsce na wstawienie 
świeczki, pakowane w pudełko. |  Opakowanie:   24 szt.  |  Wymiar:   Ø10,5 x 14,5 cm  | 
 Materiał:   Ceramika / Stal nierdzewna / Plastik  |   Znakowanie:   t 25 x 25 mm K2+H5 (4)  

 30,63 PLN / szt. 

 FAMILY   56-0310016   W  
  Grill stołowy FAMILY  z zakrytym grillem i 6 mniejszymi patelniami o izolowanych 
rączkach, odpowiedni dla 6 osób. |  Opakowanie:   6 szt.  |  Wymiar:   Ø37 x 13,5 cm  | 
 Materiał:   Metal  |   Znakowanie:   n 40 x 20 mm E1+H7 (fc)  

 151,51 PLN / szt. 

 ADRIA   56-0340005   W  
  Ceramiczne naczynie ADRIA  w kształcie fali - idealne do serwowanie oliwek. | 
 Opakowanie:   20 szt.  |  Wymiar:   18,1 x 14 x 2,5 cm  |  Materiał:   Porcelana  | 
  Znakowanie:   t 30 x 15 mm K2+H2 (1)  

 15,61 PLN / szt. 
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Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

JESTEM SZEFEM KUCHNI

 BEST KITCHEN   56-0307039   W  
  Zestaw kuchenny BEST KITCHEN  składający się z 5 elementów: 2 różne noże 
uniwersalne, obieraczka, Otwieracz do butelek, pojemnik do przechowywania. | 
 Opakowanie:   20/40 szt.  |  Wymiar:   Ø7 x 21 cm  |  Materiał:   Plastik / Stal nierdzewna  | 
  Znakowanie:   t 30 x 60 mm K1+H4 (4)  

 20,85 PLN / szt. 

 PREPARE IT   56-0304407  
  Uniwersalna tarka PREPARE IT  wykonana ze stali nierdzewnej. Nadaje się do 
twardych serów, warzyw, czekolady, itp. Z gumowanym uchwytem. Zawiera osłonkę. | 
 Opakowanie:   25/100 szt.  |  Wymiar:   29,6 x 6,7 cm  |  Materiał:   Stal nierdzewna / Plastik  | 
  Znakowanie:   t 35 x 20 mm K2+H4+V1 (1)  

 14,09 PLN / szt. 

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 CARVE   56-0301126  
  3-częściowy zestaw ze stali nierdzewnej CARVE  składa się z ostrzałki z metalowym 
oczkiem do zawieszania, noża i widelca do mięsa, zapakowany w proste pudełko. | 
 Opakowanie:   12 kompletów  |  Wymiar:   30,5 cm  |  Materiał:   Stal nierdzewna / Plastik  | 
  Znakowanie:   l 50 x 10 mm L1+H8 (1)  

 40,53 PLN / zestaw 

 BUTCHER   56-0301138   W  
  Zestaw do krojenia BUTCHER , 2 częściowy: składa się z widelca i noża do krojenia 
mięsa, metalowa część widelca i ostrze noża ze stali nierdzewnej, drewniane uchwyty, 
poliestrowe etui na zamek. |  Opakowanie:   20/40 szt.  |  Wymiar:   36 x 9 cm  |  Materiał:   Stal 
nierdzewna / Drewno / Poliester  |   Znakowanie:   u 300 x 60 mm T2+H2 (10)  

 22,36 PLN / szt. 

 BAMBOO-CUT   58-8030040  
  Deska do krojenia BAMBOO-CUT  z widelcem i nożem ze stali nierdzewnej, 
z drewnianymi uchwytami – można je bezpiecznie przechowywać wsunięte 
w specjalne nacięcia – deska wykonana z bambusa, z praktycznym metalowym 
uchwytem do zawieszenia. |  Opakowanie:   10 szt.  |  Wymiar:   43 x 25 x 2 cm  | 
 Materiał:   Bambus / Stal nierdzewna  |   Znakowanie:   l 50 x 10 mm L4+H4 (1)  

 84,90 PLN / szt. 
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Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 CRÈME BRÛLÉE   58-8043001  
  Palnik gazowy CRÈME BRÛLÉE , idealny do karmelizacji deserów, 
z instrukcją obsługi, wypełniony gazem i łatwy do uzupełnienia. | 
 Opakowanie:   100 szt.  |  Wymiar:   Ø2,5 x 19 cm  |  Materiał:   Aluminium / Stal / Plastik  | 
  Znakowanie:   l 70 x 10 mm L2+H4 (1)  

 58,23 PLN / szt. 

 ROASTBEEF   56-0304370  
  Zestaw sztućców ROASTBEEF  wykonanych ze stali nierdzewnej, zawiera 
nóż i widelec, zapakowany w aluminiowe etui z przezroczystą pokrywką. | 
 Opakowanie:   30 kompletów  |  Wymiar:   34 x 8 x 3,5 cm  |  Materiał:   Stal nierdzewna / 
Aluminium / Plastik  |   Znakowanie:   t 60 x 25 mm K1+H3+V1 (1)  

 56,71 PLN / szt. 
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DOSKONALE DOPRAWIONE
 BOTH TOGETHER   56-0304406  
  Młynek do soli i pieprzu BOTH TOGETHER  z przezroczystą ścianką oraz obrotowym 
mechanizmem z obu stron - z jednej do rozdrabniania soli, a z drugiej do mielenia 
pieprzu. |  Opakowanie:   24/48 szt.  |  Wymiar:   Ø5,2 x 22 cm  |  Materiał:   Plastik / Stal 
nierdzewna / Ceramika  |   Znakowanie:   t 20 x 35 mm K1+H4 (1)  

 28,18 PLN / szt. 

Magnetyczny

 FANTASTIC   56-0304387   W  
  Stojak ze stali nierdzewnej na przyprawy FANTASTIC , składa się z 6 kolorowych 
pojemników na przyprawy ze stali nierdzewnej, z magnetycznym dnem 
i transparentnym okienkiem w wieczku oraz dwoma dozownikami, pakowany 
w pudełko. |  Opakowanie:   10 kompletów  |  Wymiar:   Ø6,3 x 4,3 / 15,7 x 23 cm  | 
 Materiał:   Stal nierdzewna  |   Znakowanie:   l 20 x 12 mm L1+H6 (1)  

 53,45 PLN / komplet 

 LIFESTYLE   56-0304375   W  
  Shakery na olej i ocet LIFESTYLE  do precyzyjnego i higienicznego dozowania, 
szklane butelki z metalową/plastikową zakrętką, łatwe w obsłudze jedną ręką, 
dzięki wbudowanej pompie. |  Opakowanie:   10 kompletów  |  Wymiar:   Ø4 x 16,4 cm  | 
 Materiał:   Stal nierdzewna / Szkło / Plastik  |   Znakowanie:   l 30 x 15 mm L1+H4 (1)  

 27,83 PLN / zestaw 

NOWOŚĆ
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 SPICE FLAVOR   56-0304346  
  Zestaw do soli i pieprzu SPICE FLAVOR  ze stali nierdzewnej, z transparentnym 
okienkiem, posiada ceramiczny młynek i mechanizm obrotowy, pakowany 
w transparentne pudełko. |  Opakowanie:   24/96 kompletów  |  Wymiar:   Ø3 x 5,2 / 
6,6 x 3,3 x 5,5 cm  |  Materiał:   Stal nierdzewna / Plastik / Ceramika  | 
  Znakowanie:   t 15 x 15 mm K2+H2+V1 (4)  

 23,29 PLN / komplet 

 FAMOUS   56-0304393   W  
  Młynek do soli i pieprzu FAMOUS  z transparentnymi krawędziami, mieli sól i pieprz 
przez skręcanie, zdejmowane wieczko dla łatwego uzupełniania, pokryty gumą. | 
 Opakowanie:   48 szt.  |  Wymiar:   6,5 x 5 x 8,6 cm  |  Materiał:   Plastik / Ceramika  | 
  Znakowanie:   t 30 x 10 mm K2+H2+V1 (4)  

 36,92 PLN / szt. 

 OSLO   58-0300537  
  Zestaw solniczka i pieprzniczka OSLO  wykonany z polerowanego metalu. | 
 Opakowanie:   10/50 szt.  |  Wymiar:   4,5 x 4,5 x 6 cm  |  Materiał:   Stal nierdzewna  | 
  Znakowanie:   l Ø20 mm L1+H2 (1)  

 20,85 PLN / szt. 
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 SALT N' PEPPER   58-0300615   I  
  Młynek do soli i pieprzu SALT N' PEPPER  z solidnym ceramicznym młynkiem, 
uruchamiany przyciskiem, w pudełku. |  Opakowanie:   20 szt.  |  Wymiar:   21,6 x Ø6,8 cm  | 
 Materiał:   Plastik / Stal nierdzewna / Ceramika  |  Bateria:   AA/LR6/AM3  | 
  Znakowanie:   t 25 x 10 mm K2+H3 (4)  

 45,30 PLN / szt. 

 INNOVATION   56-0304373   W  
  Młynek do soli i pieprzu INNOVATION , gumowana 
powierzchnia, przezroczyste okienka, mechanizm 
obrotowy pozwalający zmielić z jednej strony 
pieprz, a z drugiej sól. |  Opakowanie:   50 szt.  | 
 Wymiar:   Ø8,1 x 10,5 cm  |  Materiał:   Plastik / Ceramika  | 
  Znakowanie:   t 20 x 10 mm K1+H4+V1 (1)  

 35,52 PLN / szt. 

Ze światełkiem

 HOT LIGHT   56-0304362   WG  
  Elektryczny młynek HOT LIGHT  do pieprzu i soli z lampką, 
pokryty gumą. |  Opakowanie:   8/40 szt.  |  Wymiar:   Ø5 x 22 cm  | 
 Materiał:   Plastik / Ceramika  |  Bateria:   AA/LR6/AM3  | 
  Znakowanie:   t 20 x 20 mm K1+H2+V1 (1)  

 30,05 PLN / szt. 
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 WELL DONE   56-0604048  
  Aluminiowa prasa do burgerów WELL DONE  z nieprzywierającą powłoką. | 
 Opakowanie:   40 szt.  |  Wymiar:   Ø12 x 8 cm  |  Materiał:   Aluminium / Polipropylen  | 
  Znakowanie:   l 25 x 20 mm L1+H4 (1)  

 28,65 PLN / szt. 

 GRIP   56-0604063  
  Szczypce ze stali nierdzewnej GRIP  z plastikowym uchwytem, gumowym 
wieszakiem na końcu, mechanizm blokujący dla oszczędności miejsca podczas 
przechowywania – idealne do gotowania, smażenia, grillowania i podawania. | 
 Opakowanie:   12/48 szt.  |  Wymiar:   1,8/4,3 x 36 cm  |  Materiał:   Stal nierdzewna / Plastik  | 
  Znakowanie:   l 10 x 25 mm L1+H2 (1)  

 9,90 PLN / szt. 

 AL DENTE   56-0304331   W  
  Zestaw do spaghetti AL DENTE  z tarką do sera, urządzeniem do 
porcjowania makaronu, szczypcami do makaronu i chochlą. | 
 Opakowanie:   10/20 kompletów  |  Wymiar:   30,5 x 20,5 x 5 cm  | 
 Materiał:   Stal nierdzewna  |   Znakowanie:   l 9 x 55 mm L1+H2 (1)  

 41,92 PLN / zestaw 

UDANEGO GRILLOWANIA

NOWOŚĆ
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Działa bez energii 
elektrycznej

 ALLROUNDER   56-0304376   W  
  Ręczna, metalowa ubijaczka ALLROUNDER , umożliwia szybkie obroty wraz z ruchem 
w górę i w dół, z użyciem niewielkiej siły. |  Opakowanie:   36 szt.  |  Wymiar:   Ø6 x 35 cm  | 
 Materiał:   Stal nierdzewna  |   Znakowanie:   l 60 x 7 mm L1+H4 (1)  

 30,63 PLN / szt. 

 MAITRE   56-0499069   WD  
  Widelec grillowy MAITRE  z termometrem, uchwytem z tworzywa sztucznego, 
2 czerwonymi przyciskami, ekranem LCD (dla °C i °F) z niebieskim podświetleniem. | 
 Opakowanie:   20/40 szt.  |  Wymiar:   38,5 x 2,8 x 2,5 cm  |  Materiał:   Plastik / Stal 
nierdzewna  |  Bateria:   AAA/LR03/AM4  |   Znakowanie:   t 15 x 10 mm K2+H3 (1)  

 38,90 PLN / szt. 

 GOURMET   56-0499068   WQ  
  Termometr do gotowania GOURMET , część przednia ze stali nierdzewnej, 
alarm dla wyznaczonej temperatury, minutnik (do użytku również przy 
gotowaniu jajek), 3 przyciski i ekran LCD (dla °C i °F). |  Opakowanie:   40/80 szt.  | 
 Wymiar:   7 x 6,4 x 1,8 cm  |  Materiał:   Stal nierdzewna / Plastik  |  Bateria:   AAA/LR03/AM4  | 
  Znakowanie:   t 40 x 10 mm K1+H3+V1 (4)  

 36,92 PLN / szt. 
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 PUT UNDER   56-0304408   W  
  Zestaw podstawek PUT UNDER  składający się z 4 podstawek i pudełka 
bambusowego. Z dużą przestrzenią na umieszczenie logo. |  Opakowanie:   40/80 szt.  | 
 Wymiar:   10 x 10 x 0,6 cm  |  Materiał:   Bambus  |   Znakowanie:   l 70 x 15 mm L1+H4 (1)  

 18,28 PLN / szt. 

 KNACK   56-0301199  
  Metalowy dziadek do orzechów KNACK  z drewnianą misą bambusową 
z wydrążeniami. |  Opakowanie:   20/40 szt.  |  Wymiar:   24 x 17 x 2 cm  |  Materiał:   Bambus / 
Stop cynkowy  |   Znakowanie:   l 60 x 20 mm L5+H4 (1)  

 51,94 PLN / szt. 

 CLICK   56-0301098   W  
  Dziadek do orzechów CLICK  składający się 
z drewnianej miski i przyrządu do łupania orzechów. | 
 Opakowanie:   24 kompletów  |  Wymiar:   15,5 x 15,5 x 8,4 cm  | 
 Materiał:   Bambus / Stop cynkowy  | 
  Znakowanie:   t 40 x 40 mm K2+H4 (4)  

 51,94 PLN / zestaw 

NOWOŚĆ
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 56-0499113 
 czerwony
 

 56-0499112 
 niebieski
 

 56-0499111 
 czarny
 

 56-0499110 
 biały
 

 SPINNER  
  Otwieracz do butelek SPINNER  ze zintegrowanym fidget spinnerem. | 
 Opakowanie:   50/500 szt.  |  Wymiar:   8,5 x 3,5 x 1,2 cm  |  Materiał:   Plastik / Metal  | 
  Znakowanie:   t Ø20 mm K1+H2 (1)  

 3,96 PLN / szt. 

 56-0499108 
 czerwony
 

 56-0499109 
 zielone jabłko
 

 56-0499107 
 jasnoniebieski
  56-0499105 

 czarny
 

 56-0499106 
 niebieski
 

 56-0499104 
 biały
 

 TOGETHER  
  Podkładka pod szklankę TOGETHER  wyposażona 
w otwieracz do butelek, antypoślizgową powłokę 
na spodzie, z dużą powierzchnią przeznaczoną 
na nadruk. |  Opakowanie:   100/400 szt.  | 
 Wymiar:   8,2 x 8,2 cm  |  Materiał:   Plastik / Stal / EVA  | 
  Znakowanie:   t 70 x 25 mm K1+H2 (4)  

 1,86 PLN / szt. 
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 56-0499118 
 zielony
 

 56-0499117 
 czerwony
 

 56-0499115 
 czarny
 

 56-0499116 
 niebieski
 

 56-0499114 
 biały
 

 BARTENDER  
  Otwieracz do butelek BARTENDER  z dużą powierzchnią na logo. | 
 Opakowanie:   50/500 szt.  |  Wymiar:   10,2 x 3,5 x 0,4 cm  |  Materiał:   Plastik / Stal  | 
  Znakowanie:   t 55 x 25 mm K1+H2 (4)  

 1,51 PLN / szt. 

 HAPPY HOUR   56-0304315   W  
  Shaker do koktajli HAPPY HOUR , ze stali 
nierdzewnej, 0,3 litra. |  Opakowanie:   25 szt.  | 
 Wymiar:   19 x Ø7,2 cm  |  Materiał:   Stal nierdzewna  | 
  Znakowanie:   l 25 x 50 mm L2+H2 (1)  

 32,72 PLN / szt. 

NOWOŚĆ
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 DRINK ELEGANT   56-0304345  
  Słomka do picia ze stali nierdzewnej DRINK ELEGANT  z dodatkową szczoteczką 
do łatwego czyszczenia, można myć w zmywarce. |  Opakowanie:   50/200 szt.  | 
 Wymiar:   Ø0,6 x 21,5 cm  |  Materiał:   Stal nierdzewna / Bawełna  | 
  Znakowanie:   s 200 x 45 mm S9+H2 (1)  

 8,15 PLN / szt. 

 56-0304445 
 żółty
 

 56-0304446 
 różowy
 

 56-0304444 
 pomarańczowy
 

 56-0304443 
 zielony
 

 56-0304442 
 czerwony
 

 56-0304441 
 niebieski
 

 56-0304440 
 biały/czarny
 

 PRACTICALLY  
  Słomka silikonowa PRACTICALLY  wielokrotnego użytku, 
w dopasowanym kolorystycznie pudełku do przechowywania. | 
 Opakowanie:   100/400 szt.  |  Wymiar:   Ø5,4 x 2 cm  | 
 Materiał:   Silikon / Plastik  |   Znakowanie:   t Ø40 mm K1+H1 (4)  

 3,49 PLN / szt. 

 DRINK FRIENDLY   56-0304448  
  Zestaw słomek ze stali nierdzewnej DRINK FRIENDLY  składający się z 4 słomek 
i szczotki ułatwiającej czyszczenie, wewnątrz torby bawełnianej przyjaznej 
dla środowiska. |  Opakowanie:   50/200 kompletów  |  Wymiar:   Ø0,6 x 21,5 cm  | 
 Materiał:   Stal nierdzewna / Bawełna  |   Znakowanie:   s 200 x 45 mm S9+H2 (6)  

 13,28 PLN / komplet 

 DRINK HAPPY   56-0304447  
  Zestaw słomek ze stali nierdzewnej DRINK HAPPY  wykonany z 4 wygiętych słomek 
i szczoteczki do łatwego czyszczenia, w przyjaznej dla środowiska bawełnianej torbie. | 
 Opakowanie:   50/200 kompletów  |  Wymiar:   Ø0,6 x 21,5 cm  |  Materiał:   Stal nierdzewna / 
Bawełna  |   Znakowanie:   s 200 x 45 mm S9+H2 (6)  

 13,28 PLN / komplet 

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ NOWOŚĆ
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Z próżniowym 
zamknięciem

 VACUUM   56-0301412  
  Korek do butelki wina VACUUM  z przyciskiem szczelnie zamykającym butelkę dla 
długotrwałego aromatu wina. |  Opakowanie:   100/200 szt.  |  Wymiar:   Ø4,5 x 7,2 cm  | 
 Materiał:   Plastik / Silikon  |   Znakowanie:   t 15 x 40 mm K1+H2 (4)  

 8,62 PLN / szt. 

 STEEL   56-0499040  
  Otwieracz do butelek STEEL  z dużą powierzchnią na logo. | 
 Opakowanie:   50/400 szt.  |  Wymiar:   8,5 x 5,4 cm  |  Materiał:   Stal nierdzewna  | 
  Znakowanie:   t 30 x 30 mm K2+H2+V2 (4)  

 3,03 PLN / szt. 

 REIMS   56-0301026   W  
  Korek do butelki REIMS , praktyczne zamknięcie do butelek szampana. | 
 Opakowanie:   20/200 szt.  |  Wymiar:   Ø5 x 6,5 cm  |  Materiał:   Metal  | 
  Znakowanie:   t 15 x 10 mm K2+H2+V1 (1)  

 11,76 PLN / szt. 

Więcej otwieraczy można 
znaleźć na stronie 154.

 STARDUST   56-0301019  
  Otwieracz do butelek STARDUST  z szeroką rączką. |  Opakowanie:   100/200 szt.  | 
 Wymiar:   12,5 x 5 x 2,3 cm  |  Materiał:   Stal nierdzewna  | 
  Znakowanie:   t 50 x 10 mm K1+H2+V2 (4)  

 9,32 PLN / szt. 
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 56-0301149 
 czerwony
 

 56-0301148 
 niebieski
 

 56-0301147 
 srebrny
 

 56-0301146 
 biały
 

 56-0301145 
 czarny
 

 BEST SERVING  
  Nóż kelnerski BEST SERVING  z otwieraczem do butelek i korkociągiem. | 
 Opakowanie:   12/120 szt.  |  Wymiar:   12 x 1,3 x 2,2 cm  |  Materiał:   Stal węglowa / Stal  | 
  Znakowanie:   l 20 x 5 mm L1+H4 (1)  

 5,47 PLN / szt. 

 ELEGANT   56-0301063  
  Otwieracz do wina ELEGANT  z drewnianą rączką i korkociągiem. | 
 Opakowanie:   25/100 szt.  |  Wymiar:   11,5 x 1,5 x 2 cm  |  Materiał:   Stal nierdzewna / 
Drewno  |   Znakowanie:   t 15 x 5 mm K1+H2 (4)  

 14,32 PLN / szt. 

NOWOŚĆ
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 SAVOUR   56-0301428   W  
  Zestaw do wina SAVOUR  składa się z noża kelnerskiego, pierścienia na szyjkę 
butelki, metalowego nalewaka oraz korka do butelki. Zapakowany w pudełko. | 
 Opakowanie:   20/40 szt.  |  Wymiar:   16 x 14 x 5 cm  |  Materiał:   Stal nierdzewna / Stop 
cynkowy / EVA  |   Znakowanie:   t 70 x 25 mm K1+H4 (1)  

 43,09 PLN / szt. 

 DAISY   58-0300380  
  Korkociąg DAISY , łatwa obsługa dzięki mechanizmowi 
dźwigni, chromowany z elementami antypoślizgowej gumy. | 
 Opakowanie:   6/48 szt.  |  Wymiar:   17,5 x 7,5 x 5 cm  |  Materiał:   Metal / Plastik  | 
  Znakowanie:   t 25 x 10 mm K2+H4+V2 (4)  

 44,84 PLN / szt. 

 SALUTE   56-0301036  
  Zestaw do win SALUTE  w drewnianym pudełku, ze szklanym termometrem, 
metalowym korkiem oraz pierścieniem na szyjkę i korkociągiem ze stali nierdzewnej. | 
 Opakowanie:   20 kompletów  |  Wymiar:   17,5 x 14,5 x 4,5 cm  |  Materiał:   Drewno / Stal 
nierdzewna  |   Znakowanie:   t 70 x 25 mm K1+H2 (4)  

 42,51 PLN / zestaw 
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 VARIED   56-0301427  
  Zestaw do wina VARIED , 3 części: nóż kelnerski z otwieraczem, korkociąg oraz nóż do 
folii, 1 korek do butelki zatrzymujący aromat wina oraz 1 transparentny dozownik. | 
 Opakowanie:   40/80 kompletów  |  Wymiar:   15,7 x 15,7 x 3,5 cm  |  Materiał:   Stal 
nierdzewna / Akryl / Silikon  |   Znakowanie:   l 20 x 5 mm L1+H5 (1)  

 30,63 PLN / komplet 

Odpowiednia temperatura do podania czerwonego 
wina to 18-20°C. Dla win białych zaleca się niższą 13-
16°C. Pamiętaj, że zbyt mocne schłodzenie spowoduje 
utratę smaku i zapachu wina.

Ustala optymalną 
temperaturę

 BOLERO   56-0499066   Y  
  Elektroniczny termometr do wina BOLERO , włącza się i wyłącza automatycznie, 
gdy uchwyt z tworzywa sztucznego zostanie przytwierdzony/zdjęty z butelki. | 
 Opakowanie:   20/80 szt.  |  Wymiar:   7,3 x 7,2 x 4 cm  |  Materiał:   Plastik / Aluminium  | 
  Znakowanie:   t 3 x 40 mm K1+H4+V2 (1)  

 18,75 PLN / szt. 

 DUET   56-0301037  
  Zestaw do win DUET  w czarnym pudełku z korkociągiem, otwieraczem do butelek, 
nożykiem i korkiem. |  Opakowanie:   50 szt.  |  Wymiar:   13 x 10 x 2,5 cm  |  Materiał:   Stal 
nierdzewna / Metal  |   Znakowanie:   t 50 x 25 mm K1+H2+V1 (4)  

 13,74 PLN / zestaw 
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 NOBLE   56-0308038  
  Stojak na butelkę NOBLE  do dekoracyjnej prezentacji wina lub innych alkoholi, 
wykonany ze szczotkowanej stali nierdzewnej, otwór ok. 7 x 16 cm, dobrze widoczne 
miejsce na znakowanie. |  Opakowanie:   10/20 szt.  |  Wymiar:   22,5 x 10 x 10,5 cm  | 
 Materiał:   Stal nierdzewna  |   Znakowanie:   t 70 x 25 mm K2+H4 (1)  

 20,50 PLN / szt. 

 HELIX   58-0300557  
  Designerski stojak na wino HELIX  solidnej jakości, wykonany z polerowanej stali 
nierdzewnej. |  Opakowanie:   45 szt.  |  Wymiar:   15 x 15 x 8 cm  |  Materiał:   Stal nierdzewna  | 
  Znakowanie:   l 40 x 30 mm L2+H4 (1)  

 45,88 PLN / szt. 

 BORDEAUX   56-0301030  
  Zestaw do win BORDEAUX  na 1 butelkę w drewnianym pudełku, z pierścieniem 
chłonnym na szyjkę, metalowym korkiem wykończonym drewnem oraz 
lejkiem i korkociągiem z drewnianym uchwytem ze stali nierdzewnej. | 
 Opakowanie:   10 kompletów  |  Wymiar:   36,3 x 11,2 x 11,2 cm  |  Materiał:   Drewno / Stal 
nierdzewna  |   Znakowanie:   t 70 x 20 mm K2+H3 (1)  

 82,57 PLN / zestaw 
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 BAMBOO PRECIOUS   56-0301144  
  Zestaw do wina BAMBOO PRECIOUS  na 1 butelkę. Składa się z okapnika ze 
stali nierdzewnej, korka z drewniana zatyczką oraz noża kelnerskiego ze stali 
nierdzewnej z drewnianym uchwytem. Całość w bambusowej skrzynce. | 
 Opakowanie:   10 kompletów  |  Wymiar:   36,5 x 11,3 x 10,5 cm  |  Materiał:   Bambus / Stal 
nierdzewna / Stop cynkowy  |   Znakowanie:   l 50 x 10 mm L4+H4 (1)  

 80,59 PLN / komplet 

DOBRE DO WINA

NOWOŚĆ
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Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

Elektryczny

 56-0411049 
 czerwony
 

 56-0411048 
 niebieski
 

 56-0411046 
 biały
 

 56-0411047 
 czarny
 

 FIRE UP  
  Elektroniczna zapalniczka z USB FIRE UP  z wysuwaną 
spiralą grzejącą i wtyczką USB, grzanie włącza się 
automatycznie i wyłącza po ok. 10 sekundach lub po 
wsunięciu spirali do środka, z wbudowaną baterią litową 
do wielokrotnego ładowania, pojemność ok. 250 mAh, 
ładowanie przez USB, w pełni naładowana wystarcza do 
zapalenia ok. 40-50 papierosów. |  Opakowanie:   50/200 szt.  | 
 Wymiar:   8,5 x 2,5 x 1,5 cm  |  Materiał:   Plastik  | 
  Znakowanie:   t 15 x 13 mm K1+H2 (4)  

 14,91 PLN / szt. 

 BBQ   56-0499049  
  Popielniczka BBQ  w kształcie grilla z wyjmowanym rusztem. | 
 Opakowanie:   25/50 szt.  |  Wymiar:   14,9 x 13 x 13 cm  |  Materiał:   Stal węglowa  | 
  Znakowanie:   l 25 x 10 mm L1+H4 (1)  

 23,29 PLN / szt. 

Elektryczny

 GLOWING   56-0411002  
  Elektroniczna zapalniczka GLOWING , przycisk na środku zapala się, kiedy 
zapalniczka jest wysunięta, ładowana przez USB. |  Opakowanie:   25/100 szt.  | 
 Wymiar:   8,6 x 2,8 x 1,9 cm  |  Materiał:   Plastik  |   Znakowanie:   t 40 x 20 mm K1+H4+V1 (4)  

 23,18 PLN / szt. 
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Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

Elektryczny

 56-0411048 
 niebieski
 

 56-0411021 
 czerwony
 

 56-0411019 
 czarny
 

 56-0411020 
 niebieski
 

 56-0411018 
 biały
 

 FUEGO  
  Zapalniczka FUEGO  z przyciskiem bezpieczeństwa, małe pokrętło do regulacji wielkości 
płomienia, końcówka z żelaza, a obudowa z tworzywa sztucznego, okienko pokazujące 
poziom gazu, wypełniona gazem, z możliwością uzupełnienia. |  Opakowanie:   100 szt.  | 
 Wymiar:   19 x 4 x 2 cm  |  Materiał:   Plastik / Stal  |   Znakowanie:   t 10 x 30 mm K1+H2 (4)  

 7,80 PLN / szt. 

 56-0411016 
 niebieski
 

 56-0411017 
 czerwony
  56-0411015 

 szary/czarny
 

 TEIDE  
  Zapalarka TEIDE , zabezpieczenie przed dziećmi, pokrętło 
regulujące wielkość płomienia, haczyk do zawieszenia, 
napełniona gazem z możliwością ponownego napełnienia, 
duża powierzchnia do nadruku. |  Opakowanie:   100 szt.  | 
 Wymiar:   22,5 x 3,5 x 2,4 cm  |  Materiał:   Plastik / Stal  | 
  Znakowanie:   t 15 x 35 mm K1+H2 (4)  

 8,62 PLN / szt. 
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 56-0411023 
 biały
 

 56-0411024 
 czarny
 

 PINATUBO  
  Zapalniczka PINATUBO  z przyciskiem bezpieczeństwa, małym pokrętłem 
do regulacji wielkości płomienia, okienkiem do sprawdzania ilości 
gazu, napełniona gazem, z możliwością ponownego napełnienia. | 
 Opakowanie:   100 szt.  |  Wymiar:   25,5 x 4,6 x 2,6 cm  |  Materiał:   Plastik / Stal  | 
  Znakowanie:   t 15 x 45 mm K1+H2 (4)  

 6,99 PLN / szt. 

 56-0411085 
 pomarańczowy
 

 56-0411083 
 żółty
 

 VESUV  
  Zapalarka grillowa VESUV , gumowana, napełniona, z możliwością ponownego 
napełnienia. |  Opakowanie:   100 szt.  |  Wymiar:   17,5 x 1,5 x 1,5 cm  |  Materiał:   Aluminium  | 
  Znakowanie:   t 35 x 8 mm K2+H4+V2 (4)  

 8,62 PLN / szt. 

 BURNER   56-0411006  
  Zapalniczka grillowa BURNER , metalowa, na gaz, napełniona, z możliwością 
ponownego napełnienia. |  Opakowanie:   100 szt.  |  Wymiar:   17,6 x 1,5 x 1 cm  | 
 Materiał:   Stal  |   Znakowanie:   t 40 x 6 mm K2+H4+V1 (4)  

 10,95 PLN / szt. 
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Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

ROBI SIĘ GORĄCO

3 w 1

 OPEN-END   56-0411089   _  
  Zapalarka grillowa OPEN-END  z otwieraczem do butelek i białą diodą 
LED, napełniona gazem z możliwością ponownego napełnienia. | 
 Opakowanie:   100 szt.  |  Wymiar:   23,2 x 4,3 x 3,2 cm  |  Materiał:   Plastik / Stal  | 
  Znakowanie:   t 40 x 18 mm K1+H3 (4)  

 23,41 PLN / szt. 

 56-0411014 
 czarny
 

 56-0411012 
 srebrny
 

 ETNA  
  Zapalniczka grillowa ETNA , aluminiowa, na gaz, napełniona, z możliwością ponownego 
napełnienia. |  Opakowanie:   100 szt.  |  Wymiar:   17,9 x 1,5 x 1,2 cm  |  Materiał:   Aluminium  | 
  Znakowanie:   t 35 x 8 mm K2+H4+V1 (4)  

 8,50 PLN / szt. 
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 FIRESTARTER   58-8043000  
  Zapalniczka FIRESTARTER , ok. 29 cm długości, przełącznik on/o�  chroniący przed 
dziećmi, pokrętło regulacji płomienia, napełniona gazem, z możliwością ponownego 
napełnienia. |  Opakowanie:   50 szt.  |  Wymiar:   2,9 x 2,3 x 47,9 cm  |  Materiał:   Stal 
nierdzewna / Plastik  |   Znakowanie:   l 30 x 10 mm L1+H4 (1)  

 49,49 PLN / szt. 

Wysuwana 
końcówka

 VULCANO   56-0411011  
  Zapalniczka ze stali nierdzewnej VULCANO  z możliwością przedłużenia, regulowanym 
płomieniem, gumową powierzchnią rączki, końcówka wydłużana o 3 cm, długość 
całkowita po wysunięciu to ok. 21 cm, wypełniona gazem, z możliwością uzupełnienia. | 
 Opakowanie:   100 szt.  |  Wymiar:   1,8 x 1,4 x 18-21 cm  |  Materiał:   Stal / Plastik  | 
  Znakowanie:   t 40 x 8 mm K2+H2+V1 (4)  

 19,56 PLN / szt. 

2 w 1

 BOW   56-0411086  
  Zapalniczka do grilla BOW  z aluminiowym wierzchem, gumowym spodem, 
otwieraczem do butelek i praktycznym oczkiem do wieszania, napełniona gazem, 
możliwość uzupełniania. |  Opakowanie:   100 szt.  |  Wymiar:   20,5 x 2,5 x 2,5 cm  | 
 Materiał:   Aluminium  |   Znakowanie:   t 40 x 10 mm K1+H3 (4)  

 21,20 PLN / szt. 

 JETSET   58-8043002   W  
  Metalowa zapalniczka JETSET  z zielonym płomieniem, napełniona 
gazem, z możliwością ponownego napełnienia. Pakowana w pudełko. | 
 Opakowanie:   100 szt.  |  Wymiar:   6,5 x 2,8 x 1,6 cm  |  Materiał:   Stop cynkowy  | 
  Znakowanie:   l 45x5 mm L1+H4 (1)  

 19,56 PLN / szt. 
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2 w 1

Elektryczna łukowa

 SMALL ARC   56-0411028  
  Zapalniczka łukowa SMALL ARC  wytwarza łuk elektryczny pomiędzy dwiema 
elektrodami przewodzącymi. Do zapalania świec, papierosów, piekarników itp. Łuk 
gaśnie po około 7 sekundach po przytrzymaniu wciśniętego przycisku. Zintegrowany 
akumulator o pojemności 180 mAh, czas ładowania ok. 1,5-2 godz., jedno ładowanie 
to ok. 50 uruchomień. Z diodą LED ładowania, niebieskie światło LED wokół przycisku. | 
 Opakowanie:   10/100 szt.  |  Wymiar:   11 x 2,2 x 1,3 cm  |  Materiał:   Aluminium / Stop 
cynkowy / Plastik  |   Znakowanie:   l 50 x 10 mm L1+H4 (1)  

 31,09 PLN / szt. 

Elektryczna 
łukowa

 LIGHTNING   58-8043003  
  Zapalniczka łukowa LIGHTNING  z dwoma elektrodami tworzącymi łuk elektryczny. 
Łuk wygaszany jest po 7 sekundach. Do zapalania świec, papierosów lub rozpalania 
pieca. Wbudowany akumulator 280 mAh, czas ładowania około 1,5-2 godzin (jedno 
ładowanie umożliwia 80-krotne użycie urządzenia). Z niebieską lampką kontrolną 
LED. |  Opakowanie:   10/50 szt.  |  Wymiar:   23 x 2,6 x 1,7 cm  |  Materiał:   Aluminium / Stop 
cynkowy / Plastik  |   Znakowanie:   l 50 x 10 mm L1+H4 (1)  

 52,64 PLN / szt. 

ABY ZAISKRZYŁO

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 SMALL GLINT   56-0902325   Y  
  Lampka LED SMALL GLINT  w kształcie walca, z wyciąganą lampką LED, którą 
można włączyć i wyłączyć. |  Opakowanie:   50/200 szt.  |  Wymiar:   Ø4,5 x 5,8 cm  | 
 Materiał:   Plastik  |   Znakowanie:   t 15 x 30 mm K1+H4 (4)  

 4,89 PLN / szt. 

 BIG GLINT   56-0902324   Y  
  Lampka LED BIG GLINT  w kształcie walca, z wyciąganą lampką LED, którą 
można włączyć i wyłączyć. |  Opakowanie:   50/200 szt.  |  Wymiar:   Ø4,5 x 9,7 cm  | 
 Materiał:   Plastik  |   Znakowanie:   t 15 x 30 mm K1+H4 (4)  

 6,17 PLN / szt. 

 TEA TIME   56-0902337   Y  
  Lampion LED TEA TIME  z wbudowanymi diodami LED i przyciskiem ON/OFF na 
spodzie. |  Opakowanie:   24/288 szt.  |  Wymiar:   Ø3,8 x 1,8 cm  |  Materiał:   Plastik  | 
  Znakowanie:   t 15 x 10 mm K1+H2 (1)  

 2,56 PLN / szt. 
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 NUANCE   56-0902144   W  
  Zestaw zapachowy NUANCE  składający się ze świeczki zapachowej, 8 stożków 
zapachowych, 6 kadzidełek z podstawką ceramiczną w kształcie liścia, pakowane 
w pudełko. |  Opakowanie:   50/100 szt.  |  Wymiar:   15,7 x 8,3 x 3,2 cm  |  Materiał:   Ceramika / 
Wosk  |   Znakowanie:   t 60 x 20 mm K1+H2 (4)  

 7,22 PLN / szt. 

 56-0902137 
 jabłko
 

 56-0902138 
 cytryna
 

 56-0902136 
 pomarańcza
 

 ATMOSPHERE   W  
  Zestaw świeczek ATMOSPHERE,  w skład którego wchodzą 3 świeczki, 
szklany świecznik i kadzidełka z ceramicznym uchwytem w kształcie liścia, 
zapakowane w pudełko z transparentną pokrywką. |  Opakowanie:   50/100 szt.  | 
 Wymiar:   20,2 x 7,5 x 3,3 cm  |  Materiał:   Szkło / Wosk / Ceramika  | 
  Znakowanie:   t 60 x 30 mm K1+H4 (4)  

 7,22 PLN / szt. 

Waniliowy zapach

 GOOD SPIRITS   56-0902115  
  Świeczka o zapachu wanilii GOOD SPIRITS  w metalowym świeczniku w kształcie 
serca. |  Opakowanie:   100/300 szt.  |  Wymiar:   5 x 5 x 2,4 cm  |  Materiał:   Metal / Wosk  | 
  Znakowanie:   t 25 x 15 mm K2+H2+V1 (4)  

 3,73 PLN / szt. 
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Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

Pachnący i relaksujący

 SILENCE   56-0902148   W  
  Zestaw zapachowych świec SILENCE  zawiera zapachowe kadzidła z ceramiczną 
podstawką, jeden woreczek aromatycznej mieszanki ziół, jedną buteleczkę olejku 
zapachowego, ceramiczną lampkę, dwie świeczki, zapakowany w pudełko. | 
 Opakowanie:   30 kompletów  |  Wymiar:   25 x 15 x 7 cm  |  Materiał:   Ceramika / Wosk  | 
  Znakowanie:   t 25 x 25 mm K1+H2 (4)  

 17,24 PLN / zestaw 

 SWEET HARMONY   56-0320015   W  
  Zestaw wellness SWEET HARMONY  zawiera pumeks, gąbkę i szczoteczkę do rąk, 
pakowany w pudełko. |  Opakowanie:   50/100 kompletów  |  Wymiar:   10 x 9 x 5,4 cm  | 
 Materiał:   Plastik / Drewno  |   Znakowanie:   t 60 x 20 mm K1+H2 (1)  

 8,62 PLN / zestaw 

 GOOD FEELING   56-0320010  
  Zestaw do pielęgnacji ciała GOOD FEELING  pakowany w przezroczystą 
kosmetyczkę z zamkiem błyskawicznym, zawiera butelkę soli do 
kąpieli, pumeks, szczoteczkę do paznokci i gąbkę do peelingu. | 
 Opakowanie:   25/50 kompletów  |  Wymiar:   20 x 13 x 5,5 cm  |  Materiał:   Plastik / Drewno  | 
  Znakowanie:   t 60 x 20 mm K1+H5 (1)  

 14,09 PLN / zestaw 
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 NATURAL   56-0320022   W  
  Ekologiczny zestaw do masażu NATURAL  składa się z taśmy masującej, masażera 
dłoni z klipsem do zawieszenia, gąbki oraz szczoteczki do rąk, pakowane 
w pudełko z ekologicznej, falowanej tekturki. |  Opakowanie:   25 zestwów  | 
 Wymiar:   21 x 15,5 x 6 cm  |  Materiał:   Drewno  |   Znakowanie:   n 40 x 20 mm E1 (fc)  

 22,94 PLN / zestaw 

 56-0402352 
 czerwony
 

 56-0402356 
 przezroczysty
 

 56-0402351 
 niebieski
 

 STARFISH  
  Przyrząd do masażu STARFISH  w kształcie rozgwiazdy z pięcioma 
kulkami. |  Opakowanie:   50/100 szt.  |  Wymiar:   Ø14 x 3 cm  |  Materiał:   Plastik  | 
  Znakowanie:   t 30 x 30 mm K1+H2 (4)  

 3,03 PLN / szt. 
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 DANDELION   56-0320018  
  Zestaw mini pilników do paznokci DANDELION  zawiera 6 małych 
pilników do paznokci z nadrukiem, w tekturowej oprawie. | 
 Opakowanie:   100/1000 szt.  |  Wymiar:   5,5 x 6,2 x 0,4 cm  |  Materiał:   Papier / EVA  | 
  Znakowanie:   t 45 x 10 mm K1+H2 (1)  

 1,75 PLN / szt. 

 PRETTY WOMAN   56-0320017  
  Zestaw do pedicure PRETTY WOMAN  składa się z 1 pilnika do paznokci, 2 piankowych 
separatorów dla palców, szczotki do paznokci, pumeksu, zapakowane w przezroczyste 
etui z zamkiem i paskiem. |  Opakowanie:   60/120 kompletów  |  Wymiar:   14 x 4,5 x 6 cm  | 
 Materiał:   Plastik / EVA  |   Znakowanie:   n 40 x 20 mm E1 (fc)  

 9,32 PLN / komplet 

 56-0402441 
 niebieski
 

 56-0402442 
 różowy
 

 CARE  
  Pilniczek do paznokci CARE , pakowany w pudełko. |  Opakowanie:   50/500 szt.  | 
 Wymiar:   14,5 x 2,9 x 0,9 cm  |  Materiał:   Plastik  |   Znakowanie:   t 45 x 10 mm K1+H3 (4)  

 3,03 PLN / szt. 
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DBAJ O ZDROWIE

 56-0909017 
 czerwony
 

 56-0909016 
 niebieski
 

 FROZEN FLOWER  
  Żelowy kompres chłodzący FROZEN FLOWER , 
wypełniony żelowymi kuleczkami kompres 
wielokrotnego użytku – do użycia po schłodzeniu 
w lodówce. |  Opakowanie:   60/240 szt.  | 
 Wymiar:   10 x 10 cm  |  Materiał:   PVC  | 
  Znakowanie:   t 23 x 9 mm K2+H2+V2 (1)  

 3,84 PLN / szt. 

60 sek. czasu 
mierzenia

 SAFE & SOUND   56-1801002   WY  
  Termometr z wyświetlaczem LCD SAFE & SOUND , czas 
pomiaru 60 sekund, skala od 32°C do 43°C, dźwiękiem 
informuje o zakończeniu pomiaru, ochronne opakowanie 
z tworzywa sztucznego. |  Opakowanie:   25/100 szt.  | 
 Wymiar:   13,3 x 2,3 x 1,5 cm  |  Materiał:   Plastik  | 
  Znakowanie:   t 10 x 15 mm K1+H2 (4)  

 14,91 PLN / szt. 

10 sek. czasu 
mierzenia

 RECOVERY   56-1801001   WY  
  Termometr z wyświetlaczem LCD RECOVERY , 
czas pomiaru 10 sekund, skala od 32°C do 43°C, 
dźwiękiem informuje o zakończeniu pomiaru, 
ochronne opakowanie z tworzywa sztucznego. | 
 Opakowanie:   25/100 szt.  |  Wymiar:   13,3 x 2,7 x 1,5 cm  | 
 Materiał:   Plastik  |   Znakowanie:   t 10 x 15 mm K1+H2 (4)  

 18,75 PLN / szt. 
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 PERFECT   56-0499003  
  Zestaw do manicure PERFECT , 6-elementowy zestaw z 2 obcinakami do paznokci, 
nożyczkami, pęsetą, pilniczkiem, nożyczkami do skórek, pakowany w zamykane 
na zamek etui z kolorowym szwem i metalową płytką do grawerowania. | 
 Opakowanie:   25/50 szt.  |  Wymiar:   14,8 x 8,9 x 3 cm  |  Materiał:   Stal / PU  | 
  Znakowanie:   l 30 x 10 mm L1+H3 (1)  

 28,88 PLN / szt. 

 LYON   56-0499012  
  Zestaw do manicure LYON  z 4 elementami: pilniczek do paznokci, obcinaczka 
do paznokci, nożyczki do paznokci i popychacz do skórek. W przezroczystym 
opakowaniu. |  Opakowanie:   50/200 szt.  |  Wymiar:   9,5 x 4,7 x 2,9 cm  |  Materiał:   Plastik / 
Stal / Silikon  |   Znakowanie:   t 18 x 65 mm K1+H2 (4)  

 7,80 PLN / szt. 

NOWOŚĆ
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 56-0499092 
 czarny
 

 56-0499096 
 beżowy
 

 DENISE  
  Elegancki zestaw do manicure DENISE  zawiera nożyczki, pilniczek, pincetę, obcinacz, 
2 patyczki do manicure, zapakowany w owalne pudełko otwierane przyciskiem. | 
 Opakowanie:   20/100 szt.  |  Wymiar:   12,4 x 7,5 x 2,1 cm  |  Materiał:   Stal / PVC  | 
  Znakowanie:   t 60 x 30 mm K1+H4 (1)  

 13,28 PLN / szt. 

 AMELIE   56-0499094  
  Elegancki zestaw do manicure AMELIE  zawiera nożyczki, pilniczek, pęsetę, obcinacz, 
2 patyczki do manicure, zapakowany w owalne pudełko otwierane przyciskiem. | 
 Opakowanie:   20/80 szt.  |  Wymiar:   15,3 x 7,5 x 2,3 cm  |  Materiał:   Stal / PVC  | 
  Znakowanie:   t 70 x 30 mm K1+H3 (1)  

 19,80 PLN / szt. 

 56-0499095 
 czarny
 

 56-0499093 
 czerwony
 

 ELAINE  
  Zestaw do manicure ELAINE  zawierający parę nożyczek do paznokci, pilnik, pęsetę, 
obcinacz do paznokci i 2 patyczki do manicure, pakowany w etui z zatrzaskiem. | 
 Opakowanie:   50/200 szt.  |  Wymiar:   11 x 6 x 1,8 cm  |  Materiał:   Stal / PVC  | 
  Znakowanie:   t 30 x 30 mm K1+H2 (4)  

 8,15 PLN / szt. 
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 56-0402334 
 magenta
 

 56-0402333 
 zielony
 

 56-0402332 
 czerwony
 

 56-0402331 
 niebieski
 

 56-0402330 
 biały
 

 MODEL  
  Lusterko MODEL  doskonale pasuje do damskiej torebki: otwarte i rozłożone wieczko 
służy jako podstawka, z dobrze wyeksponowaną powierzchnią na nadruk. | 
 Opakowanie:   100/500 szt.  |  Wymiar:   6,3 x 7 x 0,5 cm  |  Materiał:   Plastik / Szkło  | 
  Znakowanie:   t 40 x 40 mm K1+H2 (4)  

 1,51 PLN / szt. 

 DONNA   56-0402335  
  Małe lusterko aluminiowe DONNA  w rozmiarze wizytówki. | 
 Opakowanie:   50/500 szt.  |  Wymiar:   6 x 7 x 0,5 cm  |  Materiał:   Aluminium / Szkło  | 
  Znakowanie:   t 40 x 10 mm K2+H2+V1 (4)  

 3,96 PLN / szt. 
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 56-0402334 
 magenta
 

 56-0402333 
 zielony
 

Z lusterkiem 
powiększającym

 MAGNIFY   56-0402338  
  Lusterko podręczne do makijażu MAGNIFY  z dwoma lustrami 
- zwykłym i powiększającym oraz gumowaną pokrywką. | 
 Opakowanie:   50/300 szt.  |  Wymiar:   Ø6,6 x 1,5 cm  |  Materiał:   Plastik / Szkło  | 
  Znakowanie:   t Ø30 mm K2+H2+V2 (4)  

 3,84 PLN / szt. 

Z diodą LED

 DIVA   56-0402336   y  
  Lusterko kosmetyczne DIVA , podręczne składane lusterko z lampką LED. | 
 Opakowanie:   50/200 szt.  |  Wymiar:   Ø7 x 1,6 cm  |  Materiał:   Plastik / Szkło  | 
  Znakowanie:   t Ø23 mm K2+H2+V2 (4)  

 6,99 PLN / szt. 

 ELVIS   56-0402316  
  Składana szczotka do włosów ELVIS  z lusterkiem. | 
 Opakowanie:   30/300 szt.  |  Wymiar:   21 x 4 x 2,5 cm  |  Materiał:   Plastik / Szkło  | 
  Znakowanie:   t 40 x 15 mm K1+H2 (4)  

 3,03 PLN / szt. 
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RADOŚĆ W KĄPIELI

Nie zawiera 
szkodliwych ftalanów

 BABETT   56-0503028  
  Gumowa kaczuszka BABETT  do zabawy w kąpieli, nie zawiera ftalanów, 
odpowiednia dla dzieci poniżej 3 roku życia. |  Opakowanie:   300/600 szt.  | 
 Wymiar:   5,7 x 5,9 x 4,5 cm  |  Materiał:   PVC, Nie zawiera szkodliwych ftalanów  | 
  Znakowanie:   t 17 x 5 mm K1+H2+V1 (1)  

 2,33 PLN / szt. 

Nie zawiera 
szkodliwych ftalanów

 BOB   56-0503025  
  Gumowa kaczka BOB  w niebieskim ubranku i czapeczce. |  Opakowanie:   50/200 szt.  | 
 Wymiar:   7 x 9 x 9 cm  |  Materiał:   PVC, Nie zawiera szkodliwych ftalanów  | 
  Znakowanie:   t 20 x 10 mm K1+H2+V2 (1)  

 7,45 PLN / szt. 

Nie zawiera 
szkodliwych ftalanów

 BETTY   56-0503021  
  Gumowa kaczka BETTY , żółta kaczka do zabawy w kąpieli. |  Opakowanie:   60/240 szt.  | 
 Wymiar:   8 x 10 x 10 cm  |  Materiał:   PVC, Nie zawiera szkodliwych ftalanów  | 
  Znakowanie:   t 20 x 10 mm K1+H1+V2 (1)  

 7,22 PLN / szt. 
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 HANG-UP   58-8090001  
  Stojak na biżuterię HANG-UP , figurka wykonana 
z Poliresingu z metalowym ramieniem do 
zawieszenia naszyjników, pierścionków 
i kolczyków, waga ok. 79 g. |  Opakowanie:   36 szt.  | 
 Wymiar:   Ø4,5 x 15 cm  |  Materiał:   Poliresing / Metal  | 
  Znakowanie:   t 5 x 5 mm K2+H4+V1 (1)  

 14,21 PLN / szt. 

 SAFE   58-8090000  
  Stojak na okulary SAFE  wykonany z Poliresingu, w kształcie nosa, waga ok. 185 g 
– idealny do bezpiecznego przechowywania okularów. |  Opakowanie:   36 szt.  | 
 Wymiar:   5,1 x 5,7 x 12,1 cm  |  Materiał:   Poliresing  |   Znakowanie:   l 12 x 6 mm L4+H4 (1)  

 15,49 PLN / szt. 

 CLEAN UP   56-0407711  
  Ściereczka z mikrofibry CLEAN UP  do czyszczenia okularów, soczewek aparatu 
lub ekranu smartfona czy tabletu. |  Opakowanie:   2000 szt.  |  Wymiar:   18 x 15 cm  | 
 Materiał:   Poliester / Akryl  |   Znakowanie:   u 180 x 150 mm TS4+H2 (fc)  

 1,51 PLN / szt. 

 VIEW   56-0407710  
  Zestaw do czyszczenia okularów VIEW  zawiera spray z detergentem (około 20 ml), 
ściereczkę do czyszczenia szkła, mini śrubokręt z breloczkiem, pakowane w torbę 
PVC na zatrzask. |  Opakowanie:   100/200 szt.  |  Wymiar:   3,5 x 3 x 10 cm  |  Materiał:   PVC / 
Poliester / Stal  |   Znakowanie:   t 10 x 40 mm K1+H6 (1)  

 7,57 PLN / szt. 
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 DAY BY DAY   56-0402861  
  Pudełko na tabletki DAY BY DAY  z 7 przedziałkami, obraca się przez 
naciśnięcie przycisku, przezroczysta szufladka do wyjmowania tabletek. | 
 Opakowanie:   50/200 szt.  |  Wymiar:   Ø8,8 x 3,8 cm  |  Materiał:   Plastik  | 
  Znakowanie:   t 30 x 20 mm K1+H2 (4)  

 6,99 PLN / szt. 

 TAILOR   56-0405296  
  Podróżny przybornik do szycia TAILOR  wielkość wizytówki. | 
 Opakowanie:   50/500 szt.  |  Wymiar:   8,5 x 5,5 x 0,5 cm  |  Materiał:   Plastik / Stal  | 
  Znakowanie:   t 70 x 10 mm K1+H2 (4)  

 2,33 PLN / szt. 

 56-0405220 
 niebieski
 

 56-0405219 
 biały
 

 NICE  
  Zestaw do szycia NICE  składa się z 2 guzików do koszuli, 2 guzików z zatrzaskami, 
3 igieł do szycia, 3 szpilek, agrafki, pęsety, nożyczek, nawlekacza i 6 kolorowych 
bawełnianych nici. |  Opakowanie:   50/300 szt.  |  Wymiar:   7 x 6,6 x 1,7 cm  | 
 Materiał:   Plastik  |   Znakowanie:   t 45 x 40 mm K1+H2 (4)  

 6,17 PLN / szt. 
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 VIVIENNE   56-0405281  
  Podróżny przybornik VIVIENNE  do szycia i manicure. | 
 Opakowanie:   50/250 szt.  |  Wymiar:   10 x 6,5 x 1,5 cm  |  Materiał:   70D Nylon / Stal  | 
  Znakowanie:   u 40 x 15 mm T1 (10)  

 7,69 PLN / szt. 

Rurka wydłużana teleskopowo

 56-0909013 
 różowy
 

 56-0909012 
 niebieski
 

 MOP UP  
  Zmiotka MOP UP  z lekką wysuwaną rurką teleskopową ze stali nierdzewnej, gumowym 
uchwytem i tkaniną z włókien elektrostatycznych do optymalnego usuwania kurzu. | 
 Opakowanie:   25/100 szt.  |  Wymiar:   27-74 cm  |  Materiał:   Stal nierdzewna / Poliester  | 
  Znakowanie:   t 30 x 5 mm K1+H2+V2 (4)  

 11,65 PLN / szt. 
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2 w 1

 56-0405101 
 czarny
 

 56-0405100 
 biały
 

 SHINE  
  Łyżka do butów SHINE  z wbudowaną gąbką do polerowania – nasączona olejkiem 
silikonowym gąbka zabezpieczona jest przykrywką. |  Opakowanie:   50/300 szt.  | 
 Wymiar:   15,5 x 3,9 x 2,5 cm  |  Materiał:   Plastik  |   Znakowanie:   t Ø30 mm K1+H2 (4)  

 2,79 PLN / szt. 

 POLISH   56-0405185  
  Zestaw do czyszczenia obuwia POLISH , 7-częściowy zestaw zawierający 3 drewniane 
szczotki, szczotkę do zbierania kurzu z obuwia, ściereczkę do czyszczenia, gąbkę 
i bezbarwną pastę do butów, pakowany w etui z zamkiem błyskawicznym. | 
 Opakowanie:   25/50 szt.  |  Wymiar:   17 x 10 x 6 cm  |  Materiał:   Nylon / Drewno / Plastik  | 
  Znakowanie:   u 140 x 70 mm T2+H5 (10)  

 21,20 PLN / szt. 
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 SLIP IN   56-0402475  
  Łyżka do butów SLIP IN  z wbudowanym otworem do zawieszania i dużą powierzchnią 
na reklamę. |  Opakowanie:   100/600 szt.  |  Wymiar:   18,9 x 4,2 x 1 cm  |  Materiał:   Plastik  | 
  Znakowanie:   t 40 x 20 mm K2+H2+V1 (4)  

 1,40 PLN / szt. 

 BIG SHINE   56-0405193  
  Zestaw do czyszczenia obuwia BIG SHINE  składający się z drewnianej szczotki, 
bezbarwnej pasty do butów, ściereczki do polerowania (ok. 23 x 10 cm), 
bezbarwnego oleju z gąbką do aplikowania, gąbki z bezbarwnym olejem 
silikonowym, wewnątrz przezroczystego opakowania z zamkiem i uchwytem. | 
 Opakowanie:   25/50 szt.  |  Wymiar:   17 x 8 x 6 cm  |  Materiał:   Drewno / Plastik / Poliester  | 
  Znakowanie:   t 60 x 20 mm K1+H4 (1)  

 10,13 PLN / szt. 

 SMALL SHINE   56-0405192  
  Zestaw do czyszczenia obuwia SMALL SHINE  składający się z drewnianej szczotki, 
ściereczki do polerowania (ok. 23 x 10 cm), bezbarwnego oleju z gąbką do aplikowania, 
gąbki z bezbarwnym olejem silikonowym, wewnątrz przezroczystego opakowania 
z zamkiem. |  Opakowanie:   25/50 szt.  |  Wymiar:   16 x 12 x 3,9 cm  |  Materiał:   Drewno / 
Plastik / Poliester  |   Znakowanie:   t 60 x 20 mm K1+H4 (1)  

 8,62 PLN / szt. 

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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252 Lampy i latarki

263 Akcesoria samochodowe, pierwsza pomoc, bezpieczeństwo

280 Narzędzia i taśmy miernicze
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 Latarka LED POWERFUL  
znajdziesz na stronie 258

 Torba z narzędziami na pasku DO IT  
znajdziesz na stronie 282

„MIARA SUKCESU: 
PRACA 
ZESPOŁOWA“

 Czas na działanie. 

Wybór odpowiedniego narzędzia to 
podstawa. Gdy trzeba wymierzyć szafę 
lub przykręcić śrubkę, praktyczne miary 
i multinarzędzia są niezastąpione. 
Zawsze pod ręką i gotowe do pracy, 
której efekty ujrzysz w świetle naszych 
lamp.
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 ON/OFF   56-0403089   WP  
  Nocna lampka ON/OFF  z przyciskiem włączania/
wyłączania po lewej stronie. Lampka włącza się 
i wyłącza poprzez dotknięcie przełącznika. 3 baterie x AA 
(brak w zestawie). |  Opakowanie:   25/50 szt.  | 
 Wymiar:   15 x 7,5 x 6 cm  |  Materiał:   Plastik  |  Bateria:   AA/LR6/
AM3  |   Znakowanie:   t 50 x 30 mm K1+H4 (4)  

 17,93 PLN / szt. 

Włączanie/
wyłączanie za 
pomocą dotknięcia

 FRESH LIGHT   58-8116004  
  Lampa z wentylatorem FRESH LIGHT , z giętką 
szyjką, z 16 diodami LED, dotykowym włącznikiem 
i wyłącznikiem, funkcją ściemniania po dłuższym 
dotknięciu, zintegrowanym wentylatorem z oddzielnym 
czujnikiem dotyku, zasilanie przez przewód USB 
(długość ok. 100 cm), uniwersalne zastosowanie 
ze względu na zintegrowany akumulator o 
pojemności 1,200 mAh. |  Opakowanie:   6/12 szt.  | 
 Wymiar:   13,5 x 12 x 24,5-48 cm  |  Materiał:   Plastik  | 
  Znakowanie:   t 30 x 16 mm K2+H6+V1 (4)  

 69,99 PLN / szt. 

 SWAN   58-8116003   W  
  Lampka biurkowa SWAN , elastyczne, obrotowe 
ramię z 14 diodami LED, funkcja przyciemniania, 
3 poziomy jasności światła, dotykowy włącznik/
wyłącznik, zasilana przez kabel USB (długość 
ok. 120 cm), wszechstronna w pracy dzięki 
wbudowanemu akumulatorowi, zużycie energii do 
1,5 W, podstawa gumowana dla lepszej przyczepności, 
pakowana w pudełko. |  Opakowanie:   15/30 szt.  | 
 Wymiar:   11 x 10 x 28 cm  |  Materiał:   Plastik  | 
  Znakowanie:   t 30 x 16 mm K2+H6+V1 (4)  

 37,62 PLN / szt. 

NOWOŚĆ
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Zintegrowana 
i wyjmowana latarka.

 DIFFUSOR   58-8116005   P  
  Lampka nocna DIFFUSER  3 diody LED w kolorze ciepłej bieli, 
biały abażur, zintegrowana i wyjmowana latarka, przycisk 
włączania/wyłączania, zasilana bateriami 3 x AAA (brak 
w zestawie). |  Opakowanie:   40 szt.  |  Wymiar:   Ø8,4 x 14 cm  | 
 Materiał:   Plastik / Aluminium  |  Bateria:   AAA/LR03/AM4  | 
  Znakowanie:   t 25 x 70 mm K2+H4+V1 (4)  

 17,93 PLN / szt. 

Włączanie/wyłączanie za 
pomocą dotknięcia

 TOUCH ME   56-0903069   W  
  Lampa TOUCH ME  z panelem dotykowym 
i 3-stopniową regulacją jasności światła, biały 
klosz, zasilanie 230 V. |  Opakowanie:   20 szt.  | 
 Wymiar:   Ø12,4 x 29,5 cm  |  Materiał:   Stal nierdzewna  | 
  Znakowanie:   l 15 x 10 mm L1+H7 (1)  

 56,60 PLN / szt. 
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3 tryby 
świecenia

 56-0403120 
 pomarańczowy
 

 56-0403118 
 czerwony
 

 56-0403119 
 zielone jabłko
 

 56-0403117 
 niebieski
 

 CORONA   Z  
  Latarka CORONA  z 6 mocnymi diodami LED i 3 trybami świecenia – stałe mocne 
(100% mocy), normalne (50% mocy) i miganie (100% mocy), z aluminiowym, 
dopasowanym kolorystycznie karabińczykiem i magnesem z tyłu, w plastikowej 
obudowie. |  Opakowanie:   50/200 szt.  |  Wymiar:   7 x 3,4 x 2,3 cm  |  Materiał:   Plastik / 
Aluminium  |   Znakowanie:   t 25 x 7 mm K1+H4 (4)  

 8,62 PLN / szt. 

 56-0403148 
 zielony/biały
 

 56-0403146 
 czarny/biały
 

 56-0403147 
 niebieski/biały
 

 TIEBACK   P  
  Lampa LED TIEBACK  w kształcie tradycyjnej żarówki, posiada białe światło 
LED (1 Watt), wystarczy pociągnąć kabel, aby włączyć/wyłączyć – idealna do 
garażu, garderoby czy namiotu. |  Opakowanie:   40/80 szt.  |  Wymiar:   Ø5,5 x 16 cm  | 
 Materiał:   Plastik  |  Bateria:   AAA/LR03/AM4  |   Znakowanie:   t 45 x 15 mm K1+H2 (4)  

 10,13 PLN / szt. 
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 56-0403120 
 pomarańczowy
 

 56-0403118 
 czerwony
 

 56-0403117 
 niebieski
 

10 zapasowych 
torebek

 56-0403153 
 biały/zielone jabłko
 

 56-0403152 
 biały/czerwony
 

 56-0403151 
 biały/niebieski
 

 56-0403150 
 biały/czarny
 

 DOGS HELPER   _  
  Latarka DOGS HELPER  z workiem na odpady: biała dioda LED, przekręcany 
mechanizm włączania/wyłączania, plastikowa obudowa z otworem 
w kształcie kości do wyciągania worków, nakrętka z karabińczykiem na końcu 
latarki. |  Opakowanie:   100/200 szt.  |  Wymiar:   Ø4 x 14,7 cm  |  Materiał:   Plastik  | 
  Znakowanie:   t 40 x 15 mm K1+H2 (4)  

 6,99 PLN / szt. 

 56-0403158 
 czerwony/srebrny
 

 56-0403157 
 niebieski/srebrny
 

 56-0403156 
 czarny/srebrny
 

 CHARGE LIGHT  
  Latarka LED CHARGE LIGHT  ładowana przez USB, wewnątrz zintegrowana 
bateria 40 mAh – końcówka z paskiem na rękę to jednocześnie zaślepka 
wtyczki USB, obudowa dobrze leży w dłoni, z eksponowaną powierzchnią 
znakowania. |  Opakowanie:   50/200 szt.  |  Wymiar:   Ø3,2 x 12,7 cm  |  Materiał:   Plastik  | 
  Znakowanie:   t 30 x 8 mm K1+H4 (4)  

 15,61 PLN / szt. 
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 56-0699982 
 czerwony
 

 56-0699981 
 niebieski
 

 56-0699980 
 czarny
 

 FLASH ON   P  
  Lampa COB FLASH ON  składa się z 3 listew świetlnych COB, światło włącza się 
przez wysunięcie lampy, 2 składane uchwyty przeznaczone do zawieszenia. | 
 Opakowanie:   30/60 szt.  |  Wymiar:   Ø6,8 x 9,7-13,7 cm  |  Materiał:   Plastik / Metal  |  Bateria:   AAA/
LR03/AM4  |   Znakowanie:   t Ø40 mm K1+H4+V1 (4)  

 15,61 PLN / szt. 
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DOBRZE OŚWIETLONE

Z magnesem 
pierścieniowym

 58-0600611 
 czarny
 

 58-0600610 
 niebieski
 

 REFLECT   y  
  Latarka LED REFLECT , teleskopowa, z możliwością przedłużenia do ok. 55 cm, 
światło obrotowe, 3 białe diody LED, magnetyczny pierścień, praktyczny klips, 
gumowany włącznik/wyłącznik, aluminiowa obudowa. |  Opakowanie:   25/100 szt.  | 
 Wymiar:   Ø2 x 16,8 cm  |  Materiał:   Aluminium  |   Znakowanie:   l 50 x 8 mm L1+H3 (1)  

 26,67 PLN / szt. 

Ze wskaźnikiem 
laserowym

 SPOT DOT   56-0403103   P  
  Latarka LED SPOT DOT  z 8 białymi diodami LED i czerwoną wiązką lasera, 
gumowany przycisk ON/OFF, wytrzymała obudowa. |  Opakowanie:   25/100 szt.  | 
 Wymiar:   Ø2,5 x 11 cm  |  Materiał:   Aluminium  |  Bateria:   AAA/LR03/AM4  | 
  Znakowanie:   l 30 x 10 mm L1+H4 (1)  

 22,71 PLN / szt. 
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Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

3 tryby świecenia

 YANKEE   56-0403088   s  
  Latarka YANKEE  w kształcie kija do baseballa: białe światło LED z 3 trybami świecenia 
(stałe mocne, stałe 50% mocy i miganie), gumowany włącznik, solidna metalowa 
obudowa z nacinaną powierzchnią dla pewnego chwytu, z paskiem na nadgarstek. | 
 Opakowanie:   20/40 szt.  |  Wymiar:   Ø3,2 x 36 cm  |  Materiał:   Aluminium  |  Bateria:   AA/LR6/
AM3  |   Znakowanie:   l 80 x 15 mm L2+H4 (1)  

 70,34 PLN / szt. 

Latarki-breloki można znaleźć 
na stronach 157-159.

 56-0403100 
 niebieski/srebrny
 

 56-0403101 
 czerwony/srebrny
 

 DARK NIGHT   P  
  Latarka DARK NIGHT , 9 białych diod LED, mocna obudowa aluminiowa, 
srebrny pierścień na nadruk, gumowany przycisk ON/OFF, pętelka na rękę. | 
 Opakowanie:   20/80 szt.  |  Wymiar:   11 x 3,4 cm  |  Materiał:   Aluminium  |  Bateria:   AAA/
LR03/AM4  |   Znakowanie:   t 30 x 10 mm K2+H4+V1 (4)  

 10,13 PLN / szt. 

 56-0699913 
 srebrny
 

 56-0699910 
 zielony
 

 56-0699909 
 niebieski
 

 56-0699903 
 czarny
 

 56-0699908 
 czerwony
 

 POWERFUL   Ws  
  Latarka LED POWERFUL  z 9 jasnymi diodami, przycisk ON/OFF i pętelka do 
zawieszenia. |  Opakowanie:   20/120 szt.  |  Wymiar:   Ø2,8 x 9,5 cm  |  Materiał:   Aluminium  | 
 Bateria:   AAA/LR03/AM4  |   Znakowanie:   t 15 x 8 mm K2+H4+V2 (4)  

 11,76 PLN / szt. 



259259ŚWIATŁO I NARZĘDZIA

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

IDEALNE OŚWIETLENIE

Z praktycznym magnesem

 BRIGHT LIGHT   56-0403109   WG  
  Latarka BRIGHT LIGHT  z 2 trybami świecenia, mocne światło LED oraz płynnym 
światłem 20 COB-LED dla komfortu jednolitej jakości światła, gumowany 
przycisk ON/OFF, z magnesem i paskiem na nadgarstek na końcu uchwytu. | 
 Opakowanie:   50/100 szt.  |  Wymiar:   Ø3,3 x 19 cm  |  Materiał:   Plastik  |  Bateria:   AAA/LR03/
AM4  |   Znakowanie:   t 60 x 10 mm K1+H4+V1 (4)  

 19,56 PLN / szt. 

Regulowany stożek światła o 
szerokim lub skoncentrowanym 
promieniu

 58-8064002 
 czerwony/czarny
 

 58-8064001 
 niebieski/czarny
 

 ZOOM   P  
  Latarka LED ZOOM , regulowany stożek światła (szeroki kąt i ostrość), z 2 trybami 
świecenia, światło stałe i migające, z błyszczącego metalu, przełącznik On/
O� . Latarka wymaga 3 x AAA (brak w zestawie). |  Opakowanie:   25/50 szt.  | 
 Wymiar:   Ø3 x 10,5-11,5 cm  |  Materiał:   Aluminium  |  Bateria:   AAA/LR03/AM4  | 
  Znakowanie:   l 30 x 10 mm L1+H4 (1)  

 25,04 PLN / szt. 
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Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

Odpowiednie baterie znajdziesz 
na stronie 523.

Stojak 
z magnesem

 WORKSHOP   56-0403083   WP  
  Robocza lampa WORKSHOP  z 20 bardzo jasnymi białymi diodami LED i 3 diodami 
z boku, gumowana obudowa, do zamocowania za pomocą magnetycznego stojaka lub 
haczyka na odwrocie artykułu. |  Opakowanie:   25/100 szt.  |  Wymiar:   9,7 x 6,9 x 3,4 cm  | 
 Materiał:   Plastik  |  Bateria:   AAA/LR03/AM4  |   Znakowanie:   t 20 x 5 mm K1+H2 (4)  

 16,30 PLN / szt. 

Z praktycznym 
magnesem

 FLASH   58-8063002   P  
  Latarka LED FLASH , 7 białych i 3 czerwone diody LED w głowicy, 18 białych 
i 6 czerwonych diod LED w uchwycie, 3 tryby świecenia, z magnesem na końcu, 
gumowany przycisk on/o� , obudowa z lekkiego i wytrzymałego aluminium, nylonowy 
pasek. |  Opakowanie:   25/50 szt.  |  Wymiar:   Ø3,6 x 19,5 cm  |  Materiał:   Aluminium  | 
 Bateria:   AAA/LR03/AM4  |   Znakowanie:   l 100 x 10 mm L2+H4 (1)  

 62,77 PLN / szt. 

Z magnesem

 WORKFLOW   56-0403090   P  
  Robocza lampa LED WORKFLOW , 24 bardzo jasne diody, przycisk do włączania, 
metalowa tabliczka na logo, gumowana obudowa, z tyłu magnes i składany haczyk do 
zamocowania. |  Opakowanie:   10/50 szt.  |  Wymiar:   21 x 5,8 x 2,3 cm  |  Materiał:   Plastik  | 
 Bateria:   AA/LR6/AM3  |   Znakowanie:   l 30 x 15 mm L1+H4 (1)  

 25,62 PLN / szt. 
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Magnetyczny

 56-0403187 
 czerwony
 

 56-0403186 
 niebieski
 

 56-0403185 
 czarny
 

 STARLIGHT   P  
  Lampa robocza LED STARLIGHT  z jasnym światłem COB, przyciskiem włączania 
i wyłączania, z magnesem na odwrocie do jej mocowania, zasilanie na baterie 
3 x AAA (brak w zestawie). |  Opakowanie:   100/200 szt.  |  Wymiar:   16 x 2,7 x 1,9 cm  | 
 Materiał:   Plastik  |  Bateria:   AAA/LR03/AM4  |   Znakowanie:   t 15 x 45 mm K1+H2 (4)  

 9,32 PLN / szt. 

Z magnesem

 56-0403082 
 niebieski
 

56-0403081 
 czarny

 BRIGHT HELPER   WP  
  Latarka LED BRIGHT HELPER  z 16 białymi diodami LED, 
obudową z tworzywa sztucznego, dwoma sposobami 
mocowania: składany haczyk i magnes z tyłu, 
boczny włącznik/wyłącznik, pakowana w pudełko. | 
 Opakowanie:   25/100 szt.  |  Wymiar:   10,4 x 5,8 x 1,7 cm  | 
 Materiał:   Plastik / Stal  |  Bateria:   AAA/LR03/AM4  | 
  Znakowanie:   t 30 x 30 mm K1+H4 (4)  

 14,09 PLN / szt. 

Z magnesem
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Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

Z praktycznym magnesem

 SWITCH IT   56-0403123   P  
  Lampka LED SWITCH IT  posiada 12 diod LED COB, kilka możliwości mocowania: za 
pomocą magnesu, 2 nakładek samoprzylepnych lub pętelki do zawieszania 
znajdującej się na odwrocie, zasilane bateryjnie. |  Opakowanie:   50/200 szt.  | 
 Wymiar:   8 x 9 x 2 cm  |  Materiał:   Plastik  |  Bateria:   AAA/LR03/AM4  | 
  Znakowanie:   t 50 x 10 mm K2+H2+V1 (1)  

 8,62 PLN / szt. 

Dwa warianty 
montażu

 56-0403110 
 czarny
 

 56-0403111 
 srebrny
 

 HEXAGON   G  
  Lampka LED HEXAGON  z trzema białymi diodami LED, gumowym 
przyciskiem ON/OFF, łatwo przytwierdza się do różnych powierzchni dzięki 
sześciokątowi z magnesem i taśmą samoprzylepną. |  Opakowanie:   30/60 szt.  | 
 Wymiar:   25 x 6 x 2,2 cm  |  Materiał:   Aluminium / Plastik  |  Bateria:   AAA/LR03/AM4  | 
  Znakowanie:   l 70 x 7 mm L1+H4 (1)  

 15,61 PLN / szt. 

Magnetyczny

 THREE 60   56-0403160   P  
  Oświetlenie LED THREE 60 . Białe światło LED z 3 trybami świecenia (światło 
stałe, światło stałe przy 50%, światło mrugające). Mocowanie na dwa sposoby 
- z magnesem i zawieszką z tyłu. Na baterie 3 x AAA (nie zawiera w zestawie). | 
 Opakowanie:   25/50 szt.  |  Wymiar:   Ø7,2/7,6 x 8 cm  |  Materiał:   Plastik / Metal  | 
 Bateria:   AAA/LR03/AM4  |   Znakowanie:   t 20 x 10 mm K1+H4 (1)  

 15,61 PLN / szt. 

NOWOŚĆ
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Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

3 tryby świecenia

 BACKSTREET   56-0403130   Z  
  Światło ostrzegawcze BACKSTREET  z 8 czerwonymi diodami LED, z 3 różnymi trybami 
świecenia (migoczące światło interwałowe, obrotowe i mrugające światło), przełącznik 
on/o� , transparentna plastikowa obudowa z gumowaną osłoną, mocowanie 
za pomocą karabińczyka. |  Opakowanie:   50/200 szt.  |  Wymiar:   Ø6,4 x 2,4 cm  | 
 Materiał:   Plastik / Aluminium  |   Znakowanie:   t Ø25 mm K1+H2 (4)  

 19,56 PLN / szt. 

Akcesoria rowerowe można znaleźć na stronach 
428-432.

2 tryby świecenia

 56-0403135 
 transparentny
 

 56-0403134 
 czerwony
 

 FLASH CLIP   Z  
  Lampa błyskowa FLASH CLIP , 3 diody LED, 2 tryby świecenia (światło ciągłe 
i migające), z klipsem do mocowania na płaszczu, pasku, lub bagażniku. | 
 Opakowanie:   50/200 szt.  |  Wymiar:   5,9 x 3 x 1,8 cm  |  Materiał:   Plastik  | 
  Znakowanie:   t 25 x 8 mm K1+H2 (4)  

 8,62 PLN / szt. 
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 56-0402904 
 srebrny/zielony
 

 56-0402903 
 srebrny/czerwony
 

 56-0402902 
 srebrny/niebieski
 

 LUMINOUS   Z  
  Lampka z sylikonowym uchwytem LUMINOUS  z 6 jasnymi białymi 
diodami LED, włącznikiem i wyłącznikiem, sylikonowy uchwyt świeci 
w ciemności, lampa może być zamontowana np. na rowerze lub wózku. | 
 Opakowanie:   50/200 szt.  |  Wymiar:   Ø2,7 x 4,9-10 cm  |  Materiał:   Aluminium / Silikon  | 
  Znakowanie:   l 25 x 10 mm L1+H2 (1)  

 13,28 PLN / szt. 

 PANORAMA   56-0699906   P  
  Ultramocna latarka LED PANORAMA  z 9 silnymi diodami LED, włącznik pokryty 
gumą, pętelką na rękę, stelaż mocujący np. do roweru. |  Opakowanie:   50/100 szt.  | 
 Wymiar:   Ø2,9 x 9,5 / 8,4 x 5,5 x 4,7 cm  |  Materiał:   Plastik  |  Bateria:   AAA/LR03/AM4  | 
  Znakowanie:   t 25 x 10 mm K1+H4 (4)  

 12,93 PLN / szt. 

NOWOŚĆ
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 56-0403184 
 czerwony
 

 56-0403183 
 niebieski
 

 56-0403182 
 czarny
 

 CAP CLIP   _  
  Lampka COB z zaczepem CAP CLIP  do czapek z daszkiem lub parasoli, może być 
także zamocowana do pasków lub odzieży, zasilana 3 bateriami LR44 (znajdują się 
w zestawie). |  Opakowanie:   50/250 szt.  |  Wymiar:   5,5 x 5,4 x 1,3 cm  |  Materiał:   Plastik  | 
  Znakowanie:   t 35 x 25 mm K2+H4 (4)  

 7,45 PLN / szt. 

 56-0402480 
 biały
 

 56-0402478 
 pomarańczowy
 

 56-0402479 
 zielony
 

 56-0402443 
 żółty
 

 SEE YOU  
  Samozaciskowy pasek odblaskowy SEE YOU . |  Opakowanie:   100/500 szt.  | 
 Wymiar:   32 x 3,2 cm  |  Materiał:   PVC / Stal  |   Znakowanie:   t 60 x 18 mm K1+H2 (1)  

 1,40 PLN / szt. 

2 tryby świecenia

 SMART LIGHTS   56-0699911   Z  
  Zestaw lamp rowerowych SMART LIGHTS  zawiera czerwoną i białą lampkę, 
świecące w dwóch trybach, ciągłym i migającym, gumowany przycisk On/
O , elastyczne taśmy do zamocowania, pakowane w transparentne pudełko. | 
 Opakowanie:   25/250 szt.  |  Wymiar:   5 x 3,5 x 1,5 / 9,5 x 4,5 x 2 cm  |  Materiał:   Plastik  | 
  Znakowanie:   t 50 x 10 mm K1+H4+V1 (4)  

 13,74 PLN / szt. 
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3 tryby świecenia

 OVERVIEW   56-0699987   WP  
  Latarka czołowa OVERVIEW  z 3 różnymi trybami 
świecenia (standardowe, mocne i migające światło) 
przełączanymi przyciskiem on/o� , zasięg światła 
ok. 8 m, 90-cio stopniowa regulacja kąta padania 
światła i regulowana elastyczna opaska na głowę. | 
 Opakowanie:   25/100 szt.  |  Wymiar:   5,5 x 4 x 2,2 cm  | 
 Materiał:   Plastik / Nylon  |  Bateria:   AAA/LR03/AM4  | 
  Znakowanie:   t 10 x 10 mm K2+H4 (1)  

 22,36 PLN / szt. 

 KILIMANDSCHARO   58-0600127   P  
  Lampa czołowa KILIMANDSCHARO  z 12 diodami LED, żywotność żarówki około 
100 000 godzin, regulowane oświetlenie, obracana na 4, 8 lub 12 żarówek 
wraz z opcją migania, regulowana, wygodna opaska, z tworzywa sztucznego. | 
 Opakowanie:   10/100 szt.  |  Wymiar:   7 x 5,5 x 6,5 cm  |  Materiał:   Plastik / Nylon  | 
 Bateria:   AAA/LR03/AM4  |   Znakowanie:   t 15 x 5 mm K2+H4 (1)  

 18,28 PLN / szt. 

Na wieczór

 EXPEDITION   56-0699992   WP  
  Latarka na głowę EXPEDITION  z 5 silnymi diodami 
LED, strumień światła ciągły lub migający, włącznik/
wyłącznik, nylonowa regulowana taśma na głowę. | 
 Opakowanie:   50/200 szt.  |  Wymiar:   5,5 x 4 x 2,2 cm  | 
 Materiał:   Plastik / Nylon  |  Bateria:   AAA/LR03/AM4  | 
  Znakowanie:   t 10 x 7 mm K1+H4+V1 (1)  

 25,85 PLN / szt. 
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Na wieczór

2 tryby świecenia

 RUNNER   56-0403149   Z  
  Świecąca opaska na buty RUNNER  z 2 trybami światła (migotanie i światło ciągłe), 
2 białe diody LED, pewny chwyt na pięcie, przełącznik on/o�  z boku – idealna 
do joggingu, wycieczek i spacerów po zmroku. |  Opakowanie:   100/400 szt.  | 
 Wymiar:   9 x 6,4 x 3 cm  |  Materiał:   Plastik  |   Znakowanie:   t 10 x 10 mm K1+H2 (1)  

 11,53 PLN / szt. 

2 tryby świecenia

 56-0403138 
 biały/transparentny
 

 56-0403139 
 czerwony/transparentny
 

 JOGGER   Z  
  Lampa błyskowa JOGGER  na ramię: 2 diody LED, 2 tryby świecenia (światło ciągłe 
lub migające), przezroczysta, matowa opaska zapinana na rzep, odblaskowy pasek 
dla lepszej widoczności. |  Opakowanie:   50/200 szt.  |  Wymiar:   19,2 x 3,7 x 1,3 cm  | 
 Materiał:   Plastik / Poliester  |   Znakowanie:   t 20 x 10 mm K1+H2 (1)  

 13,16 PLN / szt. 

Odblaskowe

 56-0404402 
 pomarańczowy/czarny
 

 56-0404401 
 żółty/czarny
 

 56-0404400 
 czarny
 

 SEE ME  
  Pas biegowy z saszetką SEE ME  dla dobrej widoczności w ruchu ulicznym, 
posiada elastyczny pasek na zatrzask z możliwością regulacji, odporny na 
zachlapanie, od środka zamek błyskawiczny, na zewnątrz posiada odblask 
i otwór na słuchawki – idealny do joggingu, wycieczek i spacerów po zmroku. | 
 Opakowanie:   50/200 szt.  |  Wymiar:   24 x 4,2 cm  |  Materiał:   Poliester / Poliamid / Plastik  | 
  Znakowanie:   u 80 x 15 mm T1+H2 (10)  

 14,09 PLN / szt. 
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Dla dzieci EN 
ISO 20471

 MINI HERO   56-0399045  
  Kamizelka odblaskowa dla dzieci MINI HERO 
w kolorach ostrzegawczych  z paskami odblaskowymi. | 
 Opakowanie:   50/100 szt.  |  Wymiar:   47 x 37 cm  | 
 Materiał:   Poliester  |   Znakowanie:   u 300 x 90 mm T2+H2 (10)  

 11,30 PLN / szt. 

Certyfikat EN 13356

 VICTORY   56-0399003  
  Kamizelka odblaskowa VICTORY  dla dzieci. | 
 Opakowanie:   100/300 szt.  |  Materiał:   Poliester  | 
  Znakowanie:   u 40 x 20 mm T1+H2 (10)  

 12,69 PLN / szt. 

Odblaskowe

 56-0402436 
 biały
 

 56-0402431 
 niebieski
 

 TEDDY  
  Brelok odblaskowy TEDDY  w kształcie misia. |  Opakowanie:   250/1000 szt.  | 
 Wymiar:   12 x 5 x 0,5 cm  |  Materiał:   Plastik  |   Znakowanie:   t 30 x 15 mm K1+H2 (4)  

 2,10 PLN / szt. 

BEZPIECZEŃSTWO PRZEDE WSZYSTKIM

NOWOŚĆ
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 JUMP STARTER   58-8105009  
  Powerbank JUMP STARTER , urządzenie do awaryjnego uruchomienia pojazdu, 
do podłączenia do terminala akumulatora pojazdu (12 V), posiada kabel 
z zabezpieczeniem przed odwrotną polaryzacją, czerwone i czarne klemy, mocną 
litową baterię wielokrotnego ładowania, pojemność 6000 mAh, wystarczy na 
ok. 30 rozruchów – można również używać do ładowania smartfonów, tabletów, 
etc. – z włącznikiem, niebieskim wskaźnikiem poziomu naładowania i białym 
światłem LED (4 tryby świecenia), w zestawie kabel ładujący (długość ok. 22 cm) | 
 Opakowanie:   20/40 szt.  |  Wymiar:   14 x 7,8 x 1,7 cm  |  Materiał:   Plastik / Miedź  | 
  Znakowanie:   § 80 x 15 mm DP2+H4 (fc)  

 243,75 PLN / szt. 

Zgodnie z najnowszymi 
standardami 
bezpieczeństwa

Certyfikat: EN ISO 20471

 56-0399010 
 pomarańczowy
 

 56-0399006 
 żółty
 

 HERO  
  Kamizelka odblaskowa HERO  dla dorosłych z zapięciem na rzep z przodu, 
pakowana w etui z uchwytem. |  Opakowanie:   100 szt.  |  Wymiar:   jeden rozmiar  | 
 Materiał:   Poliester  |  EN ISO 20471  |   Znakowanie:   u 80 x 80 mm T1+H6 (10)  

 14,21 PLN / szt. 
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5 trybów świecenia

 MOTORWAY   56-0403136   P  
  Światło ostrzegawcze MOTORWAY , wodoodporne, z diodami LED i pięcioma 
trybami świecenia (światło tylko na górze, obrotowe, migoczące, migające, stałe), 
przełącznik on/o� , w częściowo gumowanej przezroczystej obudowie z magnesem 
i składanymi haczykami na dole. |  Opakowanie:   25/100 szt.  |  Wymiar:   Ø9,9 x 3,5 cm  | 
 Materiał:   Plastik  |  Bateria:   AAA/LR03/AM4  |   Znakowanie:   t 20 x 10 mm K2+H4+V1 (4)  

 35,64 PLN / szt. 

Certyfikat: EN ISO 
20471:2013

 MAN-POWER   56-0399002   D  
  Awaryjny komplet samochodowy MAN-POWER  z kamizelką 
ostrzegawczą, 2 rękawiczkami, linką holowniczą, kablem do 
rozruchu z klemami, latarką, miernikiem ciśnienia w oponach, 
2 śrubokrętami, taśmą izolacyjną, kluczem, śrubokrętem 
z próbówką, cęgami, 10 bezpiecznikami, 20 plastikowymi 
zaciskami, przedłużanym kluczem L i nakładkami. | 
 Opakowanie:   4 szt.  |  Wymiar:   43 x 33 x 9 cm  |  Materiał:   Stal 
węglowa / Poliester / Plastik  |  Bateria:   D/LR20/AM1  | 
  Znakowanie:   u 105 x 105 mm T2+H10 (10)  

 330,16 PLN / szt. 
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Bardzo chłonna i szybkoschnąca

 56-0605003 
 pomarańczowy
 

 56-0605002 
 niebieski
 

 CLEANER  
  Ściereczka z mikrofibry CLEANER , bardzo chłonna i szybkoschnąca, miękka 
struktura powierzchni, w siatkowym woreczku ze sznurkiem i stoperem. | 
 Opakowanie:   50/100 szt.  |  Wymiar:   31,5 x 31 / Ø13,5 x 16,5 cm  |  Materiał:   Poliester / 
Nylon  |   Znakowanie:   u 65 x 35 mm T1+H4 (10)  

 8,27 PLN / szt. 

 ARRIVAL   56-0407096  
  Skrobaczka do szyb ARRIVAL  z wbudowanym parkometrem. | 
 Opakowanie:   100/200 szt.  |  Wymiar:   15,5 x 12 x 0,6 cm  |  Materiał:   Plastik  | 
  Znakowanie:   t 60 x 30 mm K1+H2 (4)  

 3,84 PLN / szt. 

 TRAVEL COMPANION   56-0309047   W  
  Wieszak samochodowy TRAVEL COMPANION , wysokiej jakości, z uniwersalnymi 
zaczepami. |  Opakowanie:   10 szt.  |  Wymiar:   49 x 23 cm  |  Materiał:   Metal  | 
  Znakowanie:   t 50 x 15 mm K1+H6 (1)  

 88,74 PLN / szt. 
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BEZPIECZEŃSTWO NA CO DZIEŃ

Z wbudowaną latarką

 9IN1   56-0382019   D  
  Zestaw śrubokrętów 9W1 z  młotkiem, 7 składanych wałów: śruba torx, 
śrubokręt płaski i krzyżakowy, mała latarka z 3 diodami LED w rączce, włącznik/
wyłącznik na klipie do paska, pakowany w pudełko. |  Opakowanie:   40 szt.  | 
 Wymiar:   15 x 10,5 x 4 cm  |  Materiał:   Stal nierdzewna / Plastik  |  Bateria:   AAA/LR03/AM4  | 
  Znakowanie:   t 15 x 20 mm K2+H4 (4)  

 24,34 PLN / szt. 

 56-0301137 
 pomaránczowy/czarny
 

 56-0301136 
 czerwony/czarny
 

 56-0301135 
 czarny/zielony
 

 56-0301136 
 czerwony/czarny
 

 56-0301134 
 niebieski/czarny
 

 DISTRESS   W  
  Scyzoryk DISTRESS  z wbudowanym przecinakiem do 
pasów bezpieczeństwa, młotkiem awaryjnym, ostrzem 
i klipem, pakowany w pudełko. |  Opakowanie:   12/120 szt.  | 
 Wymiar:   15,3 x 9,5 x 1,1 cm  |  Materiał:   Stal nierdzewna  | 
  Znakowanie:   l 40 x 10 mm L1+H2 (1)  

 26,20 PLN / szt. 

 SAFETY   56-0380009  
  Narzędzie wielofunkcyjne SAFETY  z biala dioda LED, przelacznikiem on/o�  w raczce, 
zintegrowanym przecinakiem do pasów bezpieczenstwa, zabezpieczony gumowa 
nasadka. |  Opakowanie:   20/80 szt.  |  Wymiar:   13,5 x 7,5 x 2 cm  |  Materiał:   Plastik / Metal  | 
  Znakowanie:   t 30 x 15 mm K1+H2 (4)  

 11,76 PLN / szt. 
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 GOT IT   58-8107002  
  Cyfrowa kamera samochodowa GOT IT  do rejestracji obrazu w trakcie jazdy: nagrywa 
w jakości Full HD, rozdzielczość 1080p (1920x1080), czujnik ruchu, gniazdo na kartę 
pamięci TF ( obsługa kart do 32 GB - nie zawiera karty pamięci), posiada uchwyt 
z przyssawką do przymocowania do szyby przedniej, kabel do ładowania z wtyczką 
od zapalniczki, wyświetlacz LCD 2,5", kąta rejestracji 170°. |  Opakowanie:   20/40 szt.  | 
 Wymiar:   7,2 x 6,6 x 3,2 cm  |  Materiał:   Plastik  |   Znakowanie:   t 15 x 7 mm K1+H6 (4)  

 101,32 PLN / szt. 

 ELECTRA   58-0600657  
  Latarka LED ELECTRA , uchwyt można odkręcić, zasilanie poprzez gniazdko 12 V 
(zapalniczka), gumowany uchwyt i włącznik/wyłącznik, solidna obudowa ze stali 
szlachetnej. |  Opakowanie:   50 szt.  |  Wymiar:   16 x 3,2 cm  |  Materiał:   Stal nierdzewna  | 
  Znakowanie:   l 20 x 10 mm L1+H3 (1)  

 58,93 PLN / szt. 

 UNDER PRESSURE   58-0300670   %  
  Urządzenie do mierzenia ciśnienia UNDER PRESSURE  z wyświetlaczem LCD, młotek 
awaryjny, wbudowaną latarkę LED, 5 narzędzi i reflektor, wykonane z plastiku 
i stali nierdzewnej, w pudełku. |  Opakowanie:   20/40 szt.  |  Wymiar:   16 x 7 x 2,7 cm  | 
 Materiał:   Plastik / Stal nierdzewna  |   Znakowanie:   l 35 x 25 mm L2+H3 (1)  

 87,69 PLN / szt. 

NOWOŚĆ
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Magnetyczny

 FLUX   56-0407118  
  Magnetyczny uchwyt do telefonu FLUX , odpowiedni do 
smartfonów i telefonów komórkowych, mocowany do 
nawiewu w samochodzie (przystosowany do różnych 
rozmiarów), okrągła płytka samoprzylepna mocowana do 
telefonu lub obudowy. Telefon może być obracany o 360° 
dzięki magnetycznemu mocowaniu. |  Opakowanie:   300 szt.  | 
 Wymiar:   Ø3,6 x 5,2 cm  |  Materiał:   Plastik / Metal  | 
  Znakowanie:   t Ø25 mm K2+H2 (1)  

 10,02 PLN / szt. 

 SIMPLY HELD   56-0407110  
  Uchwyt do telefonu SIMPLY HELD  do smartfonów i iPhone'ów® o szer. 5,5 - 9 cm, można 
zamontować przy kratce nawiewu w aucie (pasuje do różnych rozstawów żaluzji) 
lub na wózku sklepowym, obracany o 360° uchwyt. |  Opakowanie:   100/200 szt.  | 
 Wymiar:   9,8 x 2,9 x 2,5 cm  |  Materiał:   Plastik  |   Znakowanie:   t 15 x 10 mm K1+H2+V1 (4)  

 4,08 PLN / szt. 

 NAVI   56-0407100   W  
  Podstawka na telefon komórkowy NAVI  do samochodu, z przyssawką do 
mocowania na przedniej szybie, regulowane wsporniki (ok. 10 cm) i regulowany 
przegub dla idealnej pozycji, odpowiednia dla każdego smartfona, pakowana 
w pudełko. |  Opakowanie:   25/75 szt.  |  Wymiar:   14 x Ø5,8 cm  |  Materiał:   Plastik / EVA  | 
  Znakowanie:   t 24 x 4 mm K2+H4 (1)  

 30,63 PLN / szt. 

NOWOŚĆ
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Z funkcją wolnych rąk

 FREE DRIVE   58-8106022  
  Bezprzewodowy zestaw głośnomówiący Bluetooth FREE DRIVE  z Bluetooth 
w wersji 4.0, zasięg pracy ok. 10 m, wysokiej jakości akumulator o pojemności 
ok. 750 mAh, złącze Micro-USB z adapterem do samochodu (długość ok. 49 cm), 
czas ładowania ok. 2,5 h, czas pracy do 17 h, czas czuwania do 1000 h, 
regulacja głośności, magnetyczny zacisk metalowy do mocowania na osłonie 
przeciwsłonecznej, instrukcja obsługi, możliwość jednoczesnego połączenia z dwoma 
urządzeniami. |  Opakowanie:   40/80 szt.  |  Wymiar:   10 x 5,9 x 1,5 cm  |  Materiał:   Plastik  | 
  Znakowanie:   t 45 x 25 mm K2+H6 (4)  

 117,51 PLN / szt. 

Samochodowe akcesoria do 
smartfonów można znaleźć na 
stronie 138.

 EASY TALK   58-8105014  
  Powerbank z zestawem słuchawkowym EASY TALK , powerbank do ładowania zestawu 
słuchawkowego Bluetooth i smartfona, z niebieskim wyświetlaczem pojemności LCD, 
kablem ładującym USB z wtyczką Micro-USB (długość ok. 29 cm), czas ładowania 
ok. 4-6 h – zestaw słuchawkowy ładuje się w stacji dokującej powerbanku lub 
poprzez kabel – wysokowydajna bateria wielokrotnego ładowania, pojemność 
6000 mAh, zasilanie wejściowe i wyjściowe 5V/1A, zawiera 2 zapasowe silikonowe 
nakładki na słuchawkę w różnych wielkościach, pakowany w etui zamykane na 
zamek. |  Opakowanie:   20/40 szt.  |  Wymiar:   10,8 x 6,7 x 2,4 cm  |  Materiał:   Plastik  | 
  Znakowanie:   t 70 x 25 mm K1+H2 (1)  

 140,68 PLN / szt. 
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Składana

 CAR-GADGET   56-0890030  
  Organizer do bagażnika CAR-GADGET,  składany, 2 przegródki z matami na spód, 
1 siatkowa kieszonka, 2 uchwyty do przenoszenia, z rzepem od spodu dla lepszej 
przyczepności do podłoża bagażnika i 4 metalowymi oczkami do dodatkowego 
przymocowania – dzięki elastycznemu paskowi można złożyć, aby zaoszczędzić 
miejsce, gdy nie jest używany. |  Opakowanie:   20 szt.  |  Wymiar:   ok. 51 x 32 x 26 / 
32 x 26 x 4 cm  |  Materiał:   600D Poliester  |   Znakowanie:   u 250 x 110 mm T2+H2 (10)  

 31,33 PLN / szt. 

Z podświetleniem

 56-0407093 
 niebieski
 

 56-0407092 
 biały
 

 LIGHT SIGHT   y  
  Skrobaczka do szyb LIGHT SIGHT  z wbudowanym światłem (3 diody LED), 
szeroki mocny plastikowy uchwyt z dobrze widocznym miejscem na reklamę. | 
 Opakowanie:   50/200 szt.  |  Wymiar:   21 x 9,8 x 1,7 cm  |  Materiał:   Plastik  | 
  Znakowanie:   t 70 x 15 mm K1+H2 (4)  

 6,17 PLN / szt. 

PODRĘCZNY LODOŁAMACZ

 56-0407095 
 szary
 

 56-0407091 
 niebieski
 

 CLEAR SIGHT  
  Skrobaczka do szyb CLEAR SIGHT  z ciepłą rękawicą. |  Opakowanie:   50/100 szt.  | 
 Wymiar:   28 x 16 x 1,5 cm  |  Materiał:   Poliester / Plastik  | 
  Znakowanie:   u 100 x 120 mm T2+H2 (10)  

 6,99 PLN / szt. 
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Składana

Ze światełkiem

 56-0407090 
 czerwony
 

 56-0407089 
 niebieski
 

 56-0407088 
 czarny
 

 56-0407087 
 biały
 

 ICED   y  
  Zintegrowana skrobaczka ICED  ze światłem (3 diody 
LED), nożem do cięcia pasów bezpieczeństwa, 
młotkiem ratunkowym, szerokim i wytrzymałym 
plastikowym uchwytem. |  Opakowanie:   50/100 szt.  | 
 Wymiar:   25,7 x 9,7 x 1,9 cm  |  Materiał:   Plastik / Stal nierdzewna  | 
  Znakowanie:   t 70 x 18 mm K1+H2 (4)  

 15,61 PLN / szt. 

 ARCTIC   58-0600660  
  Skrobaczka ARCTIC , rozsuwany system teleskopowy, skrobaczka 
z jednej strony, miotełka z drugiej strony, gumowane uchwyty. | 
 Opakowanie:   20 szt.  |  Wymiar:   90 x 11 cm  |  Materiał:   Plastik / Aluminium  | 
  Znakowanie:   t 40 x 20 mm K2+H5 (1)  

 33,77 PLN / szt. 

 SO FREE   56-0407097  
  Osłona na szybę samochodową SO FREE  z przyssawkami, pakowana w torbę 
ze sznurkiem wyposażonym w plastikowe stopery. |  Opakowanie:   60/120 szt.  | 
 Wymiar:   200 x 70 cm  |  Materiał:   Poliester  |   Znakowanie:   s 400 x 300 mm S2+H5 (1)  

 15,14 PLN / szt. 
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 COVERING UP   56-0405260  
  Koc termoizolacyjny COVERING UP  z cienkiej poliestrowej 
folii (PET) pokrytej aluminium – przydatny podczas pierwszej 
pomocy – chroni przed utratą ciepła oraz przed gorącem. | 
 Opakowanie:   100/200 szt.  |  Wymiar:   210 x 130 cm  | 
 Materiał:   PET  |   Znakowanie:   n 40 x 20 mm E1 (fc)  

 2,79 PLN / szt. 

 GUARDIAN BOX   56-0405264  
  Apteczka GUARDIAN BOX  zawiera plastry, bandaż, 
ściereczkę, podkłady, plastry w paskach, agrafki, higienicznie 
wilgotne ściereczki, parę małych nożyczek, mini latarkę 
zasilaną na dynamo, zapakowane w plastikowe pudełko. | 
 Opakowanie:   10/40 szt.  |  Wymiar:   18 x 13 x 6,5 cm  | 
 Materiał:   Plastik  |   Znakowanie:   t 60 x 30 mm K2+H2 (4)  

 26,67 PLN /szt. 
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 56-0405271 
 niebieski
 

 56-0405270 
 biały
 

 TIGHT  
  Elastyczna opaska uciskowa TIGHT  do kontroli przepływu 
krwi żylnej i tętniczej, z łatwością można otworzyć 
jedną ręką przez naciśnięcie przycisku – do stosowania 
w praktyce medycznej oraz jako sprzęt pierwszej pomocy. | 
 Opakowanie:   100/500 szt.  |  Wymiar:   40 x 2,3 x 1,5 cm  | 
 Materiał:   Plastik  |   Znakowanie:   t 25 x 15 mm K2+H4+V1 (1)  

 5,47 PLN / szt. 

 GUARDIAN POUCH   56-0405269  
  Apteczka GUARDIAN POUCH  z plastrami, dwoma bandażami, 
ściereczką, opatrunkami, plastrami w paskach, agrafkami, 
higienicznymi wilgotnymi ściereczkami, małą parą nożyczek, 
zapakowane w torbę na zamek. |  Opakowanie:   40/80 szt.  | 
 Wymiar:   15 x 10 x 5 cm  |  Materiał:   Poliester  | 
  Znakowanie:   u 120 x 70 mm T2+H5 (10)  

 16,30 PLN / szt. 

 GUARDIAN CARRY   56-0405266  
  Apteczka GUARDIAN CARRY  zawiera plastry, bandaże, 
ściereczkę, podkłady, plastry w paskach, agrafki, 
higieniczne wilgotne ściereczki, małą parę nożyczek, 
zapakowane w torbę na zamek ze szlufką do 
zamocowania na pasku. |  Opakowanie:   50/100 szt.  | 
 Wymiar:   18,2 x 11,8 x 5 cm  |  Materiał:   Poliester  | 
  Znakowanie:   u 70 x 100 mm T2+H5 (10)  

 11,76 PLN / szt. 

 GUARDIAN PROOF   56-0405263  
  Apteczka GUARDIAN PROOF  zawiera plastry, bandaże, 
podkładki, wilgotne higieniczne ściereczki, małą 
parę nożyczek, zapakowane w wodoodporne 
pudełko z uchwytem. |  Opakowanie:   50/100 szt.  | 
 Wymiar:   13,5 x 9,5 x 3,5 cm  |  Materiał:   Plastik  | 
  Znakowanie:   t 35 x 25 mm K1+H2 (4)  

 10,02 PLN / szt. 
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Magnetyczny

 SMART BIT   56-0399020  
  Mini zestaw narzędzi SMART BIT  zawiera wkrętak 
w plastikowej obudowie z otworem w uchwycie, 
4 różne końcówki (płaskie i krzyżakowe), bity 
mocowane są do rączki. |  Opakowanie:   50/200 szt.  | 
 Wymiar:   9 x 2,2 x 1,5 cm  |  Materiał:   Plastik / Stal węglowa  | 
  Znakowanie:   t 55 x 14 mm K1+H2 (4)  

 3,03 PLN / szt. 

 56-0382017 
 czerwony/czarny
 

 56-0382018 
 żółty/czarny
 

 6 IN 1   WD  
  Zestaw śrubokrętów 6IN1 z  składanymi kluczami Torx, 
śrubokrętem krzyżakowym i płaskim, wbudowaną latarka 
z 4 diodami LED, przełącznik On/O� , klip, zapakowany 
w pudełko. |  Opakowanie:   60/120 szt.  |  Wymiar:   Ø3 x 9 / 
15,5 cm  |  Materiał:   Stal nierdzewna / Plastik  |  Bateria:   AAA/
LR03/AM4  |   Znakowanie:   t 25 x 7 mm K1+H4 (4)  

 14,09 PLN / szt. 

Magnetyczny

 56-0399019 
 czerwony
 

 56-0399018 
 czarny
 

 56-0399017 
 niebieski
 

 MICRO   W  
  Uchwyt na bity MICRO  z 8 różnymi rodzajami 
bitów, bity umieszczone wewnątrz, z odkręcanym 
wieczkiem, magnetyczną końcówką trzymającą bity, 
pakowane w pudełko. |  Opakowanie:   50/200 szt.  | 
 Wymiar:   Ø1,4 x 10,7 cm  |  Materiał:   Metal / Aluminium  | 
  Znakowanie:   l 35 x 6 mm L1+H2 (1)  

 6,52 PLN / szt. 
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 56-0399019 
 czerwony
 

 8 IN 1   56-0382020   WP  
  Zestaw wkrętów 8 IN 1  z  rozkładanymi kluczami torx, 
końcówki śrubokrętów płaskie i krzyżakowe, wbudowana 
latarka z 1 diodą LED, przycisk on/o� , klip do paska, pakowany 
w pudełko. |  Opakowanie:   50 szt.  |  Wymiar:   15,5 x 4,9 x 3 cm  | 
 Materiał:   Stal nierdzewna / Plastik  |  Bateria:   AAA/LR03/AM4  | 
  Znakowanie:   t 15 x 15 mm K2+H4+V1 (4)  

 20,38 PLN / szt. 

 ROLL FORWARD   56-0381038   W  
  Zestaw narzędzi ROLL FORWARD , 24-częściowy 
zestaw pakowany w pudełko w kształcie 
koła samochodowego. |  Opakowanie:   20 szt.  | 
 Wymiar:   Ø16 x 5,8 cm  |  Materiał:   Stal węglowa / Plastik  | 
  Znakowanie:   t 30 x 35 mm K2+H4+V2 (1)  

 41,58 PLN / szt. 

 HINGED   56-0382021   WZ  
  Narzędzie wielofunkcyjne HINGED , 17 możliwych 
zastosowań, wbudowana poziomica, rozkładany śrubokręt 
z 12 różnymi końcówkami, światło LED, taśma miernicza 1 m, 
młotek, pakowane w pudełko. |  Opakowanie:   25/50 szt.  | 
 Wymiar:   13,5 x 3 x 4,5 cm  |  Materiał:   Stal nierdzewna / Plastik  | 
  Znakowanie:   t 40 x 3 mm K1+H2 (4)  

 37,73 PLN / szt. 
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 COMPACT   56-0381050  
  Zestaw narzędzi COMPACT  składający się z 24 elementów, 
pakowany w pokrowiec zamykany na zamek. | 
 Opakowanie:   30 szt.  |  Wymiar:   17,5 x 9,8 x 3,7 cm  | 
 Materiał:   Poliester / Stal węglowa / Plastik  | 
  Znakowanie:   u 80 x 55 mm T1+H3 (10)  

 34,01 PLN / szt. 

 DO IT   56-0399014  
  Torba z narzędziami na pasku DO IT  z regulowaną długością, 
3 śrubokręty, 3 metrowa taśma miernicza, przycinacz, ołówek 
stolarski, czarny marker, zestaw pakowany w pudełko. | 
 Opakowanie:   20 szt.  |  Wymiar:   25 x 30 x 7 cm  |  Materiał:   Metal / 
Plastik / Poliester  |   Znakowanie:   u 80 x 50 mm T1+H2 (10)  

 72,09 PLN / szt. 

Z magnesem

 SCREW FINDER   56-0381016  
  19-częściowy zestaw śrubokrętów SCREW FINDER  
z teleskopową końcówką z magnesem na nakładki 
umieszczone w rączce. |  Opakowanie:   25/50 szt.  | 
 Wymiar:   18,5 x 3,5 x 3 cm  |  Materiał:   Metal / Plastik  | 
  Znakowanie:   t 30 x 7 mm K1+H2+V1 (4)  

 11,65 PLN / szt. 
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Z magnesem

 MAGIC TOOL   56-0381051   D  
  Pudełko z narzędziami MAGIC TOOL  z uchwytem do przenoszenia, zawiera latarkę, 
taśmę mierniczą (1 m), imbus, śrubokręt z przedłużką, różne końcówki wkrętaka 
(płaski, Phillips, Torx, adapter) i nasadki w 4 rozmiarach. |  Opakowanie:   30 szt.  | 
 Wymiar:   21,8 x 15,8 x 2,7 cm  |  Materiał:   Plastik / Stal  |  Bateria:   AAA/LR03/AM4  | 
  Znakowanie:   t 70 x 25 mm K1+H2+V1 (4)  

 37,62 PLN / szt. 

 WORK HELPER   56-0381052  
  Zestaw z narzędziami WORK HELPER  z 19 elementami: śrubokręt, 
10 różnych bitów, 3 klucze imbusowe, zapadka, 4 nasadki, w poręcznym 
opakowaniu zamykanym na rzep, z karabinkiem. |  Opakowanie:   50 szt.  | 
 Wymiar:   15 x 9,5 x 1,5 cm  |  Materiał:   Plastik / Stal / Poliester / Aluminium  | 
  Znakowanie:   t 50 x 10 mm K1+H2 (1)  

 23,18 PLN / szt. 

PRAKTYCZNI POMOCNICY

NOWOŚĆ
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MŁOTY W DŁOŃ

2 w 1

 CLOCK OFF   56-0382016   W  
  Młotek CLOCK OFF  z młotkiem po jednej i otwieraczem 
do butelek po drugiej stronie, z plastikową rączką. | 
 Opakowanie:   24 szt.  |  Wymiar:   24,8 x 11,4 x 3,6 cm  | 
 Materiał:   Stal węglowa / Plastik  | 
  Znakowanie:   l 60 x 5 mm L1+H3 (1)  

 22,71 PLN / szt. 

 MULTI TALENT   56-0381043   W  
  Młotek wielofunkcyjny MULTI TALENT  z 6 różnymi 
narzędziami, połyskująca metalizowana rączka częściowo 
pokryta gumą, pakowany w nylonowy pokrowiec. | 
 Opakowanie:   25/50 szt.  |  Wymiar:   13,5 x 7,5 x 1,7 cm  | 
 Materiał:   Stal nierdzewna / Aluminium / Nylon  | 
  Znakowanie:   l 50 x 10 mm L1+H4 (1)  

 47,63 PLN / szt. 

 MASTERKIT   56-0399013  
  42-częściowy zestaw narzędzi MASTERKIT  w solidnej, szarej walizce, kolorystyka 
narzędzi czarno-czerwona. |  Opakowanie:   5 szt.  |  Wymiar:   33 x 25,5 x 7 cm  | 
 Materiał:   Stal węglowa / Aluminium / Plastik  |   Znakowanie:   n 90 x 35 mm E3+H2 (fc)  

 148,37 PLN / szt. 
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 56-0381058 
 czerwony
 

 56-0381057 
 niebieski
 

 56-0381056 
 srebrny
 

 BIG PLIERS  
  Narzędzie wielofunkcyjne BIG PLIERS , składane 
kombinerki, uchwyty pokryte aluminium, narzędzia ze stali 
nierdzewnej, piła, pilnik, skrobak do ryb z miarką w calach, 
otwieracze do puszek i butelek, śrubokręt Phillips i płaski 
w dwóch rozmiarach oraz ostrze noża, w nylonowym 
etui zamykanym na rzep, ze szlufką do zamocowania na 
pasku. |  Opakowanie:   25/50 szt.  |  Wymiar:   10 x 4,2 x 2 cm  | 
 Materiał:   Stal nierdzewna / Aluminium / Plastik / Nylon  | 
  Znakowanie:   t 35 x 5 mm K2+H4+V1 (1)  

 36,80 PLN / szt. 

 56-0381048 
 czerwony
 

 56-0381047 
 niebieski
 

 56-0381046 
 srebrny
 

 SMALL PLIERS  
  Narzędzie wielofunkcyjne SMALL PLIERS , składane kombinerki, 
uchwyty pokryte aluminium, narzędzia ze stali nierdzewnej, 
pilnik, otwieracze do puszek i butelek, śrubokręt Phillips 
i płaski w dwóch rozmiarach oraz ostrze noża, w nylonowym 
etui zamykanym na rzep, ze szlufką do zamocowania na 
pasku. |  Opakowanie:   25/100 szt.  |  Wymiar:   6,5 x 3,1 x 1,6 cm  | 
 Materiał:   Stal nierdzewna / Aluminium / Plastik / Nylon  | 
  Znakowanie:   t 30 x 3 mm K2+H4+V1 (1)  

 25,85 PLN / szt. 
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 56-0399044 
 żółty
 

 56-0399043 
 pomarańczowy
 

 56-0399042 
 czerwony
 

 56-0399041 
 zielony
 

 56-0399040 
 niebieski
 

 SLIDE IT  
  Nóż do cięcia SLIDE IT , ostrze wysuwane dzięki mechanizmowi sprężynowemu, 
możliwość wymiany ostrza, kolorowa plastikowa obudowa z oczkiem do zawieszenia 
na końcu uchwytu. |  Opakowanie:   60/600 szt.  |  Wymiar:   12,5 x 2,5 x 1,3 cm  | 
 Materiał:   Plastik / Stal  |   Znakowanie:   t 30 x 4 mm K1+H2 (4)  

 1,51 PLN / szt. 

 56-0381042 
 srebrny
 

 56-0381041 
 czerwony
 

 56-0381040 
 niebieski
 

 ASSISTANT   W  
  Narzędzie wielofunkcyjne ASSISTANT  z 8 narzędziami, młotek, szczypce, śrubokręt 
płaski i krzyżakowy, otwieracz do butelek, pilnik, nóż i piłka, błyszczący metalowy 
uchwyt z gumowaną powierzchnią z jednej strony, w nylonowym pokrowcu ze szlufką 
do zamocowania na pasku. |  Opakowanie:   10/40 szt.  |  Wymiar:   13,5 x 7 x 2,4 cm  | 
 Materiał:   Stal nierdzewna / Aluminium / Nylon  |   Znakowanie:   l 70 x 5 mm L1+H4 (1)  

 31,09 PLN / szt. 
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 56-0399044 
 żółty
 

 MA-BU   58-0300542  
  Nóż do cięcia MA-BU , składany, łatwe do wymienienia ostrza, zawiera 5 ostrzy 
w transparentnym pudełku, ergonomiczny uchwyt, zaczep do paska, waga całkowita, 
ok. 86 g. |  Opakowanie:   25/100 szt.  |  Wymiar:   10 x 3,8 x 1,7 / 15,8 x 2,9 x 1,6 cm  | 
 Materiał:   Metal  |   Znakowanie:   l 50 x 15 mm L1+H4 (1)  

 32,61 PLN / szt. 

Miara 2 m

 NOTY   56-0403050  
  Miara NOTY  z poziomicą, notatnikiem i ołówkiem - 2 m. |  Opakowanie:   30/120 szt.  | 
 Wymiar:   7,9 x 6 x 2,4 cm  |  Materiał:   Plastik / Stal  |   Znakowanie:   t 30 x 30 mm K1+H2 (4)  

 4,66 PLN / szt. 

Miara 
1,5 m

 FLIPFLOP   56-0403060  
  Miarka FLIPFLOP , okrągła, z kontrolą zwijania - 1,5 m. |  Opakowanie:   50/250 szt.  | 
 Wymiar:   Ø5 x 1,8 cm  |  Materiał:   Plastik / PVC  |   Znakowanie:   t Ø30 mm K1+H2 (4)  

 1,63 PLN / szt. 
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Miara 5 m

 BUILDER   56-0403213  
  Taśma pomiarowa BUILDER  z funkcją zwijania, automatyczną 
blokadą, klipem z tyłu, gumowana powierzchnia, 5 m. | 
 Opakowanie:   12/120 szt.  |  Wymiar:   8 x 7,3 x 3 cm  | 
 Materiał:   Plastik / Stal  |   Znakowanie:   t Ø25 mm K1+H2 (4)  

 9,20 PLN / szt. 

Miara 3 m

 BUILDER   56-0403212  
  Taśma pomiarowa BUILDER  z funkcją zwijania, automatyczną 
blokadą, klipem z tyłu, gumowana powierzchnia, 
3 m. |  Opakowanie:   12/120 szt.  |  Wymiar:   7 x 7 x 3 cm  | 
 Materiał:   Plastik / Stal  |   Znakowanie:   t Ø25 mm K1+H2 (4)  

 6,64 PLN / szt. 

Miara 5 m

 56-0403255 
 srebrny/czarny
 

 56-0403251 
 srebrny/niebieski
 

 WORKER  
  Miara WORKER  z klipem i uchwytem, obudowa 
gumowana - 5 m. |  Opakowanie:   30/60 szt.  | 
 Wymiar:   7,5 x 6,5 x 3 cm  |  Materiał:   Plastik / Stal  | 
  Znakowanie:   t 30 x 15 mm K1+H2+V1 (4)  

 12,46 PLN / szt. 

Miara 3 m

 56-0403245 
 srebrny/czarny
 

 56-0403241 
 srebrny/niebieski
 

 LABOUR  
  Miara LABOUR  z klipem i uchwytem, obudowa 
gumowana - 3 m. |  Opakowanie:   30/120 szt.  | 
 Wymiar:   6,5 x 6 x 2,5 cm  |  Materiał:   Plastik / Stal  | 
  Znakowanie:   t 25 x 15 mm K1+H2+V1 (4)  

 7,80 PLN / szt. 
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Miara 5 m

Miara 5 m

Miara 5 m

 56-0403275 
 czerwony
 

 56-0403273 
 niebieski
 

 56-0403271 
 szary
 

 HOME IMPROVEMENT  
  Taśma pomiarowa HOME IMPROVEMENT  z wysuwaną, automatyczną blokadą, 
zaczep do paska na odwrocie, długość ok. 5 m. |  Opakowanie:   20/80 szt.  | 
 Wymiar:   6,8 x 6,4 x 2,4 cm  |  Materiał:   Plastik / Stal  |   Znakowanie:   t Ø45 mm K1+H4 (4)  

 9,32 PLN / szt. 

Miara 3 m

 56-0403272 
 niebieski
 

 56-0403274 
 czerwony
 

 56-0403270 
 szary
 

 HOME IMPROVEMENT  
  Taśma pomiarowa HOME IMPROVEMENT  z wysuwaną, automatyczną blokadą, 
zaczep do paska na odwrocie, długość ok. 3 m. |  Opakowanie:   20/120 szt.  | 
 Wymiar:   6,2 x 5,8 x 2,1 cm  |  Materiał:   Plastik / Stal  |   Znakowanie:   t Ø45 mm K1+H4 (4)  

 5,47 PLN / szt. 

MĘSKA ROBOTA
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Miara 5 m

 56-0403265 
 czarny/czerwony
 

 56-0403263 
 szary/biały
 

 56-0403261 
 czarny/żółty
 

 ELEMENTAL  
  Taśma pomiarowa ELEMENTAL , żółta taśma ze stali, 
automatyczna ze stoperem, klipem do paska i pętelką, 
5 m. |  Opakowanie:   20/60 szt.  |  Wymiar:   7,2 x 7 x 3,8 cm  | 
 Materiał:   Plastik / Stal  |   Znakowanie:   t Ø40 mm K1+H2 (4)  

 12,00 PLN / szt. 

Miara 3 m

 56-0403264 
 czarny/czerwony
 

 56-0403262 
 szary/biały
 

 56-0403260 
 czarny/żółty
 

 ELEMENTAL  
  Taśma pomiarowa ELEMENTAL , żółta taśma ze stali, 
automatyczna ze stoperem, klipem do paska i pętelką, 
3 m. |  Opakowanie:   50/100 szt.  |  Wymiar:   6,5 x 6,4 x 3,2 cm  | 
 Materiał:   Plastik / Stal  |   Znakowanie:   t Ø35 mm K1+H2 (4)  

 6,87 PLN / szt. 

Miara 5 m

 56-0403235 
 czarny/żółty
 

 56-0403231 
 szary/niebieski
 

 EMPLOYEE  
  Miara EMPLOYEE  z klipem i uchwytem, obudowa gumowana z automatyczną 
blokadą długości - 5 m. |  Opakowanie:   30/120 szt.  |  Wymiar:   Ø8,5 x 3,5 cm  | 
 Materiał:   Plastik / Stal  |   Znakowanie:   t 25 x 15 mm K1+H2 (4)  

 11,76 PLN / szt. 

Miara 3 m

 56-0403225 
 żółty/czarny
 

 56-0403221 
 szary/niebieski
 

 WORKMAN  
  Miara WORKMAN  z klipem i uchwytem, obudowa gumowana z automatyczną 
blokadą długości - 3 m. |  Opakowanie:   30/120 szt.  |  Wymiar:   Ø7,5 x 3 cm  | 
 Materiał:   Plastik / Stal  |   Znakowanie:   t 15 x 15 mm K1+H2 (4)  

 7,80 PLN / szt. 



291291ŚWIATŁO I NARZĘDZIA

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 56-0403263 
 szary/biały
 

Miara 5 m

 56-0403235 
 czarny/żółty
 

PRAKTYCZNE I PROSTE

Miara 5 m

 BASIC II   56-0403203  
  Taśma miernicza BASIC II , żółta skala w cm, z klipsem, pętelką na 
rękę, powierzchnia obudowy gumowana, automatyczny stoper, 5 m. | 
 Opakowanie:   20/80 szt.  |  Wymiar:   7,4 x 6,9 x 2,8 cm  |  Materiał:   Plastik / Stal  | 
  Znakowanie:   t 20 x 20 mm K1+H2+V1 (4)  

 11,76 PLN / szt. 

Miara 3 m

 BASIC I   56-0403202  
  Taśma miernicza BASIC I , żółta skala w cm, z klipsem, pętelką na rękę, 
powierzchnia obudowy gumowana, automatyczny stoper, 3 m. | 
 Opakowanie:   20/120 szt.  |  Wymiar:   6,4 x 6,1 x 3,8 cm  |  Materiał:   Plastik / Stal  | 
  Znakowanie:   t 20 x 20 mm K1+H2+V1 (4)  

 7,80 PLN / szt. 
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294 Parasole przeciwdeszczowe

322 Parasole słoneczne

PARASOLE I PARASOLKI
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PARASOLE I PARASOLKI

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 Parasol BELLEVUE  
znajdziesz na 
stronie 315

 Parasol automatyczny 
LAMBARDA  znajdziesz 
na stronie 307

„CZY ŚWIECI 
SŁOŃCE, CZY 
PADA DESZCZ“

 Czas dla 
pogodoodpornych. 

Jaka będzie dziś pogoda? W tym rozdziale 
znajdziesz rozwiązania na każde warunki. 
Nasze znakomite parasole z Twoją reklamą 
zapewnią ochronę przed deszczem lub 
dadzą przyjemny cień w upalne dni.
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 56-0101240 
 turkusowy
 

 56-0101239 
 jasnofioletowy
 

 56-0101237 
 jasnozielony
 

 56-0101235 
 szary
 

 56-0101238 
 ciemnoróżowy
 

 56-0101236 
 żółty
 

 56-0101234 
 czerwony
 

 56-0101233 
 niebieski
 

 56-0101232 
 biały
 

 56-0101231 
 czarny
 

 56-0101230 
 granatowy
 

 PICOBELLO   j  
  Składany parasol PICOBELLO  z 3-częściową metalową laską, metalowymi szynami, 
czarnym uchwytem z tworzywa sztucznego, poszycie poliestrowe, zamknięcie na 
rzep Velcro. |  Opakowanie:   12/60 szt.  |  Wymiar:   Ø96 cm  |  Materiał:   Metal / Poliester  | 
  Znakowanie:   s 230/170 x 140 mm S1+H6 (6)  

 14,09 PLN / szt. 

 56-0101120 
 granatowy
 

 56-0101115 
 wielokolorowy
 

 56-0101116 
 błękitny
 

 56-0101113 
 zielony/biały
 

 56-0101111 
 czerwony/biały
 

 56-0101109 
 czerwony
 

 56-0101112 
 niebieski/biały
 

 56-0101110 
 biały
 

 56-0101108 
 niebieski
 

 56-0101106 
 żółty
 

 56-0101102 
 czarny
 

 56-0101104 
 pomarańczowy
 

 56-0101101 
 zielony
 

 REGULAR   g  
  Parasol składany bez automatu REGULAR , poszycie poliester, 2 x składana 
metalowa laska, metalowe szyny, czarny, plastikowy uchwyt ze sznureczkiem. | 
 Opakowanie:   12/60 szt.  |  Wymiar:   Ø85 cm  |  Materiał:   Metal / Poliester  | 
  Znakowanie:   s 230/170 x 140 mm S1+H6 (6)  

 12,46 PLN / szt. 
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 56-0101239 
 jasnofioletowy
 

 56-0101120 
 granatowy
 

 56-0101115 
 wielokolorowy
 

 56-0101113 
 zielony/biały
 

 56-0101111 
 czerwony/biały
 

 56-0101112 
 niebieski/biały
 

 56-0101216 
 bordowy
 

 56-0101217 
 wielokolorowy
 

 56-0101215 
 żółty
 

 56-0101214 
 niebieski
 

 56-0101213 
 czarny
 

 56-0101211 
 ciemnozielony
 

 56-0101212 
 biały
 

 56-0101210 
 granatowy
 

 PRIMA   j  
  Automatyczny parasol kieszonkowy PRIMA , pokrowiec 
w kolorze poszycia: 3-częściowa metalowa laska, szyny 
i kolce, czarny, plastikowy uchwyt z automatycznym 
przyciskiem i pętelką, poszycie: poliester, zapinany na rzep. | 
 Opakowanie:   12/48 szt.  |  Wymiar:   Ø96 cm  |  Materiał:   Metal / 
Poliester  |   Znakowanie:   s 230/170 x 140 mm S1+H6 (6)  

 27,48 PLN / szt. 

Superpłaski i bardzo lekki

 56-0101144 
 ciemnoczerwony
 

 56-0101145 
 brązowy
 

 56-0101143 
 czarny
 

 56-0101142 
 jasnoniebieski
 

 56-0101141 
 jasnozielony
 

 56-0101140 
 granatowy
 

 FLAT   -h  
  FLAT, super płaski parasol składany , lekki aluminiowy i odporny 
na wiatr stelaż 164 g, wysokiej jakości poszycie i pokrowiec 
poliester-pongee, aluminiowe szyny z segmentami z włókna 
szklanego, metalowe kolce, uchwyt metalizowany z czarnym 
paskiem. |  Opakowanie:   12/60 szt.  |  Wymiar:   Ø88 cm  | 
 Materiał:   164g Aluminium / Włókno szklane / Poliester  | 
  Znakowanie:   s 230/170 x 140 mm S1+H6 (6)  

 27,48 PLN / szt. 



296296 PARASOLE I PARASOLKI PARASOLE I PARASOLKI

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 56-0101165 
 czarny
 

 56-0101163 
 różowy
 

 56-0101166 
 biały
 

 56-0101164 
 wrzosowy
 

 56-0101161 
 błękitny
 

 56-0101162 
 łososiowy
 

 56-0101160 
 granatowy
 

 COVER   j  
  COVER, automatyczny parasol mini , poszycie poliester-pongee190 T, metalowe 
szyny, 3 x składana laska, uchwyt, przycisk i sznureczek w kolorze poszycia. | 
 Opakowanie:   12/60 szt.  |  Wymiar:   Ø96 cm  |  Materiał:   Metal / Poliester  | 
  Znakowanie:   s 230/170 x 140 mm S1+H6 (6)  

 30,63 PLN / szt. 

 56-0101151 
 czarny
 

 56-0101150 
 granatowy
 

 MISTER   -k  
  MISTER, automatyczny parasol męski , mini, poszycie poliester-pongee, pokrowiec 
z jasną lamówką, metalowe szyny, 2 x składana metalowa laska, plastikowy 
uchwyt. |  Opakowanie:   12/36 szt.  |  Wymiar:   Ø 95 cm  |  Materiał:   Metal / Poliester  | 
  Znakowanie:   s 230/170 x 140 mm S1+H6 (6)  

 33,07 PLN / szt. 

POGODOODPORNI
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Jeremy Morgan

Jean Pierre Vitrac

PARASOLE I PARASOLKI

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

KRATYWNOŚĆ 
TWORZY 
RÓŻNICĘ!

Z efektem perlenia kropli wody

 56-0101192 
 ciemny brąz
 

 56-0101191 
 czarny
 

 56-0101190 
 granatowy
 

 LORD   §  
  Męski parasol automatyczny LORD , 3 x składana metalowa laska, szyny z metalu/
włókna szklanego, drewniany, zaokrąglony uchwyt, poszycie: poliester-pongee ze 
specjalną wodoodporną powłoką, pasek spinający na rzep. |  Opakowanie:   12/36 szt.  | 
 Wymiar:   Ø101 cm  |  Materiał:   Metal / Włókno szklane / Poliester  | 
  Znakowanie:   s 210/160 x 140 mm S1+H6 (6)  

 36,10 PLN / szt. 

 56-0101208 
 ciemnozielony
 

 56-0101204 
 pomarańczowy
 

 56-0101209 
 jasnozielony
 

 56-0101205 
 różowy
 

 56-0101203 
 żółty
 

 56-0101202 
 czerwony
 

 56-0101200 
 niebieski
 

 56-0101201 
 turkusowy
 

 56-0101206 
 czarny
 

 TWIST   1  
  TWIST, parasol mini , poszycie: poliester-pongee, aluminiowe szyny, stelaż 204 g, 
wiatroodporny, 3 x składana laska, uchwyt z ruchomym elementem służącym jako 
zaczep. |  Opakowanie:   12/36 szt.  |  Wymiar:   Ø98 cm  |  Materiał:   Aluminium / Włókno 
szklane / Poliester  |   Znakowanie:   s 230/170 x 140 mm S1+H6 (6)  

 35,40 PLN / szt. 
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Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

Podwójny automat

 56-0101134 
 szary
 

 56-0101133 
 czarny
 

 56-0101132 
 bordowy
 

 56-0101131 
 ciemnozielony
 

 56-0101130 
 granatowy
 

 EXPRESS   k  
  EXPRESS, mały parasol otwierany i składany automatycznie , 3 razy składana 
laska, poszycie i pokrowiec poliester-pongee, pasek spinający na rzep, 
aluminiowe szyny z końcówkami z włókna szklanego i metalowymi kolcami, 
uchwyt z tworzywa sztucznego srebrno-czarny. |  Opakowanie:   12/48 szt.  | 
 Wymiar:   Ø100 cm  |  Materiał:   Metal / Włókno szklane / Poliester  | 
  Znakowanie:   s 230/170 x 140 mm S1+H6 (6)  

 37,62 PLN / szt. 

Twardy pokrowiec

 56-0101053 
 zielony
 

 56-0101054 
 szary
 

 56-0101052 
 czerwony
 

 56-0101056 
 czarny
 

 56-0101051 
 niebieski
 

 56-0101055 
 granatowy
 

 POCKET   g  
  Lekki, super-mini parasol POCKET z etui EVA , poszycie poliester-pongee, długość po 
złożeniu: 16 cm, aluminiowe szyny z segmentami z włókna szklanego, aluminiowy 
stelaż, tylko 164 g, 5 x składana aluminiowa laska, 6 klinów. |  Opakowanie:   12/48 szt.  | 
 Wymiar:   Ø85 cm  |  Materiał:   164g Aluminium / Włókno szklane / Poliester  | 
  Znakowanie:   s 230/170 x 140 mm S1+H6 (6)  

 37,62 PLN / szt. 
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Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

Podwójny automat

 56-0101186 
 czerwony
 

 56-0101185 
 żółty
 

 56-0101184 
 niebieski
 

 56-0101183 
 czarny
 

 56-0101181 
 ciemnozielony
 

 56-0101182 
 biały
 

 56-0101180 
 granatowy
 

 BORA   -j  
  Automatyczny, wiatroodporny, kieszonkowy parasol BORA , trzyczęściowy, metalowy 
trzon, szkielet z aluminium, plastiku i włókna szklanego, metalowe końcówki, rączka 
z gumową powłoką, poliestrowe poszycie ze specjalną wodoodporną powłoką, 
zapinany na rzep. |  Opakowanie:   12/48 szt.  |  Wymiar:   Ø97 cm  |  Materiał:   Metal / 
Aluminium / Poliester  |   Znakowanie:   s 230/170 x 140 mm S1+H6 (6)  

 42,39 PLN / szt. 

Pokrowiec z PVC 
w kształcie puszki

 56-0101173 
 czarny
 

 56-0101174 
 czerwony
 

 56-0101172 
 biały
 

 56-0101171 
 ciemnozielony
 

 56-0101170 
 ciemnoniebieski
 

 SHORTY   j  
  Aluminiowy parasol mini SHORTY  z kolorystycznie pasującym pokrowcem z PVC 
w kształcie puszki (Ø 17 x 7 cm) i karabińczykiem, lekki stelaż 215 g, pięciokrotnie 
składana laska aluminiowa, szyny z aluminium/włókna szklanego i metalowe 
kolce, plastikowy uchwyt, poszycie poliester-pongee, pasek spinający na rzep. | 
 Opakowanie:   12/48 szt.  |  Wymiar:   Ø 88 cm  |  Materiał:   Aluminium / Włókno szklane / 
Poliester  |   Znakowanie:   s 230/170 x 140 mm S1+H6 (6)  

 38,90 PLN / szt. 

ZAWSZE POD RĘKĄ

Z efektem perlenia
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Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

Dopasowane 
kolorystycznie 
przeszycia

 56-0101254 
 czarny/jasnozielony
 

 56-0101253 
 czarny/żółty
 

 56-0101252 
 czarny/biały
 

 56-0101251 
 czarny/czerwony
 

 56-0101250 
 czarny/niebieski
 

 STREETLIFE   -j  
  Automatyczny, wiatroodporny, kieszonkowy parasol STREETLIFE . Szwy dopasowane 
kolorystycznie do uchwytu, 3-częściowa metalowa laska, szyny z włókna szklanego 
i metalu, metalowe kolce, gumowany uchwyt z pętlą, poszycie poliester-pongee, 
zapinany na rzep pokrowiec dopasowany kolorystycznie do szwu i zapięcia na rzep . | 
 Opakowanie:   12/48 szt.  |  Wymiar:   Ø97 cm  |  Materiał:   Metal / Włókno szklane / Poliester  | 
  Znakowanie:   s 230/170 x 140 mm S1+H6 (6)  

 44,37 PLN / szt. 

NOWOŚĆ
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Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

Nowe kolory

 56-0103344 
 szary
 

 56-0103342 
 jasnobeżowy
 

 56-0103343 
 ciemnoczerwony
 

 56-0103341 
 czarny
 

 56-0103340 
 granatowy
 

 56-0103345 
 perłowy szary
 

 JUBILEE   -m  
  Automatyczny parasol JUBILEE , aluminiowa laska, szyny z włókna szklanego, 
metalowe kolce, dopasowany kolorystycznie, gumowany, zaokrąglony uchwyt, 
poszycie: poliester z pokrowcem o strukturze plastrów miodu, pasek spinający 
z zapięciem na zatrzask i metalową płytka na logo. |  Opakowanie:   12/36 szt.  | 
 Wymiar:   Ø103 cm  |  Materiał:   Aluminium / Włókno szklane / Poliester  | 
  Znakowanie:   s 270/160 x 200 mm S1+H6 (6)  

 50,31 PLN / szt. 

Nowe kolory

 56-0101224 
 szary
 

 56-0101223 
 ciemnoczerwony
 

 56-0101221 
 czarny
 

 56-0101222 
 jasnobeżowy
 

 56-0101220 
 granatowy
 

 ORIANA   -§  
  Automatyczny, wiatroodporny, składany parasol ORIANA  z dopasowanym 
kolorystycznie pokrowcem: 3 częściową metalową laską, z szynami z metalu, plastiku 
i włókna szklanego, gumowany uchwyt z dopasowanym kolorystycznie paskiem na 
nadgarstek, poszycie z poliestru pongee z pokrowcem o strukturze plastrów miodu, 
z zapięciem na zatrzask. |  Opakowanie:   12/48 szt.  |  Wymiar:   Ø101 cm  |  Materiał:   Metal / 
Włókno szklane / Poliester  |   Znakowanie:   s 230/170 x 140 mm S1+H6 (6)  

 46,00 PLN / szt. 

Podwójny automat
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Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 56-0103368 
 jasnozielony
 

 56-0103366 
 pomarańczowy
 

 56-0103369 
 wielokolorowy
 

 56-0103367 
 żółty
 

 56-0103365 
 zielony
 

 56-0103364 
 czerwony
 

 56-0103363 
 niebieski
 

 56-0103361 
 czarny
 

 56-0103362 
 biały
 

 56-0103360 
 granatowy
 

 LIMBO   m  
  Automatyczny parasol LIMBO  z metalową laską i szynami oraz plastikowymi 
kolcami dopasowanymi kolorystycznie, uchwyt z drewnopodobnym 
wykończeniem, poszycie poliestrowe, zamknięcie na rzep Velcro. | 
 Opakowanie:   12/48 szt.  |  Wymiar:   Ø103 cm  |  Materiał:   Metal / Poliester  | 
  Znakowanie:   s 270/180 x 170 mm S1+H2 (6)  

 16,42 PLN / szt. 

 56-0103020 
 granatowy
 

 56-0103018 
 czarny/czerwony
 

 56-0103019 
 czarny/żółty
 

 56-0103015 
 wielokolorowy
 

 56-0103013 
 zielony/biały
 

 56-0103010 
 biały
 

 56-0103014 
 czarny/biały
 

 56-0103011 
 czerwony/biały
 

 56-0103009 
 czerwony
 

 56-0103008 
 niebieski
 

 56-0103006 
 żółty
 

 56-0103002 
 czarny
 

 56-0103005 
 niebieski/żółty
 

 56-0103012 
 niebieski/biały
 

 DISCO & DANCE   3  
  Automatyczny parasol DANCE , poszycie: poliester 170 T, metalowa 
laska i szyny, zaokrąglony, plastikowy uchwyt w kolorze poszycia. | 
 Opakowanie:   10/50 szt.  |  Wymiar:   Ø103 cm  |  Materiał:   Metal / Poliester  | 
  Znakowanie:   s 270/160 x 200 mm S1+H2 (6)  

 17,24 PLN / szt. 



303303PARASOLE I PARASOLKI

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 56-0103012 
 niebieski/biały
 

 56-0103147 
 ciemnoróżowy
 

 56-0103145 
 niebieski
 

 56-0103149 
 wielokolorowy
 

 56-0103146 
 jasnozielony
 

 56-0103142 
 beżowy
 

 56-0103140 
 szary
 

 56-0103136 
 czerwony
 

 56-0103141 
 ciemnobrązowy
 

 56-0103138 
 bordowy
 

 56-0103135 
 żółty
 

 56-0103134 
 pomarańczowy
 

 56-0103133 
 czarny
 

 56-0103131 
 ciemnozielony
 

 56-0103132 
 biały
 

 56-0103130 
 granatowy
 

 TANGO   m  
  Automatyczny parasol TANGO , poszycie: poliester 190 T, czarne, metalowe 
szyny, drewniana laska i uchwyt w kolorze orzecha włoskiego. | 
 Opakowanie:   12/36 szt.  |  Wymiar:   Ø103 cm  |  Materiał:   Drewno / Metal / 
Poliester  |   Znakowanie:   s 280/170 x 210 mm S1+H2 (6)  

 18,89 PLN / szt. 
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Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

Dwukolorowy baldachim

 56-0103074 
 czarny/pomarańczowy
 

 56-0103075 
 czarny/szary
 

 56-0103073 
 czarny/żółty
 

 56-0103072 
 czarny/czerwony
 

 56-0103071 
 czarny/zielony
 

 56-0103070 
 czarny/niebieski
 

 DOUBLY   3  
  Parasol automatyczny DOUBLY  z metalową laską, plastikowymi kolcami i uchwytem, dwuwarstwowym poszyciem 
z poliestru w dwóch kolorach, zapięciem na rzep. |  Opakowanie:   12/36 szt.  |  Wymiar:   Ø103 cm  |  Materiał:   Metal / 
Poliester  |   Znakowanie:   s 270/160 x 200 mm S1+H2 (6)  

 25,50 PLN / szt. 

 56-0103184 
 czerwony/srebrny
 

 56-0103181 
 czarny/srebrny
 

 56-0103180 
 granatowo/srebrny
 

 JOKER   -m  
  Lekki parasol JOKER , poszycie: poliester-pongee, czarne szyny z włókna 
szklanego, aluminiowa laska, czarny uchwyt z EVA. |  Opakowanie:   10/50 szt.  | 
 Wymiar:   Ø106 cm  |  Materiał:   290g Aluminium / Włókno szklane / Poliester  | 
  Znakowanie:   s 270/160 x 200 mm S1+H2 (6)  

 25,85 PLN / szt. 
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Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 56-0103269 
 wielokolorowy
 

 56-0103267 
 jasnozielony
 

 56-0103265 
 ciemnozielony
 

 56-0103268 
 żółty
 

 56-0103266 
 różowy
 

56-0103264 
 pomarańczowy
 

 56-0103263 
 błękitny
 

 56-0103262 
 czerwony
 

 56-0103260 
 granatowy
 

 56-0103261 
 czarny
 

 WIND   -m  
  WIND, automatyczny parasol sztormowy  z gumowanym uchwytem, 
poszycie - wysokiej jakości poliester-pongee, mocny automatyczny 
stelaż, odporny na wiatr, metalowa laska lakierowana na kolor czarny. | 
 Opakowanie:   12/36 szt.  |  Wymiar:   Ø103 cm  |  Materiał:   Metal / Włókno 
szklane / Poliester  |   Znakowanie:   s 270/160 x 200 mm S1+H2 (6)  

 29,00 PLN / szt. 

Kolorowa lamówka

 56-0103094 
 beżowy/brązowy
 

 56-0103091 
 ciemnozielony/beżowy
 

 56-0103093 
 czarny/szary
 

 56-0103090 
 granatowy/beżowy
 

 WALTZ   m  
  Automatyczny parasol WALTZ , poszycie poliester 190 T, kontrastująca lamówka, 
czarne metalowe szyny, laska i uchwyt z drewna w kolorze orzecha włoskiego. | 
 Opakowanie:   12/36 szt.  |  Wymiar:   Ø103 cm  |  Materiał:   Drewno / Metal / Poliester  | 
  Znakowanie:   s 260/170 x 150 mm S1+H2 (6)  

 27,48 PLN / szt. 

Z PARASOLEM CI DO TWARZY
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Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

Premium

 56-0103238 
 bordowy
 

 56-0103236 
 czerwony
 

 56-0103239 
 beżowy
 

 56-0103237 
 szary
 

 56-0103235 
 żółty
 

 56-0103234 
 pomarańczowy
 

 56-0103233 
 czarny
 

 56-0103231 
 ciemnozielony
 

 56-0103232 
 biały
 

 56-0103230 
 granatowy
 

 BOOGIE   m  
  BOOGIE, automatyczny parasol z drewnianym uchwytem  i wysokiej jakości nylonowym 
poszyciem, drewniana laska z zaokrąglonym, drewnianym uchwytem, drewniane 
kolce. |  Opakowanie:   12/36 szt.  |  Wymiar:   Ø103 cm  |  Materiał:   Drewno / Metal / Nylon  | 
  Znakowanie:   s 280/170 x 210 mm S1+H2 (6)  

 29,00 PLN / szt. 
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Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 56-0103239 
 beżowy
 

Z efektem 
perlenia kropli 
wody

 56-0103327 
 ciemnoróżowy
 

 56-0103325 
 jasnozielony
 

56-0103326 
 niebieski

 56-0103324 
 turkusowy
 

 56-0103323 
 fioletowy
 

 56-0103322 
 czerwony
 

 56-0103320 
 granatowy
 

 56-0103321 
 czarny
 

 LAMBARDA   -m  
  Parasol automatyczny LAMBARDA  z metalową laską, szynami z włókna szklanego, 
metalowymi kolcami, uchwytem pokrytym gumą, z wbudowanym przyciskiem, 
poszycie: poliester-pongee ze specjalną wodoodporną powłoką, zapięcie na rzep. | 
 Opakowanie:   12/36 szt.  |  Wymiar:   Ø103 cm  |  Materiał:   Metal / Włókno szklane / 
Poliester  |   Znakowanie:   s 280/150 x 190 mm S1+H2 (6)  

 33,66 PLN / szt. 
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Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 56-0103334 
 pomarańczowy/srebrny
 

 56-0103333 
 jasnozielony/srebrny
 

 56-0103331 
 czarny/srebrny
 

 56-0103332 
 czerwony/srebrny
 

 56-0103330 
 niebieski/srebrny
 

 JIVE   -m  
  Automatyczny parasol JIVE , metalowa laska, szyny z włókna szklanego i piankowy 
uchwyt pasują kolorystycznie, metalowe kolce, dwukolorowe poszycie: poliester-
pongee – na zewnątrz srebrne, wewnątrz kolorowe, zapinany na rzep. | 
 Opakowanie:   12/36 szt.  |  Wymiar:   Ø103 cm  |  Materiał:   Metal / Włókno szklane / 
Poliester  |   Znakowanie:   s 240/160 x 160 mm S1+H2 (6)  

 33,42 PLN / szt. 

 56-0103295 
 brzoskwiniowy
 

 56-0103296 
 wrzosowy
 

 56-0103294 
 czerwony
 

 56-0103293 
 czarny
 

 56-0103292 
 biały
 

 56-0103291 
 jasnoniebieski
 

 56-0103290 
 granatowy
 

 RUMBA   m  
  RUMBA, automatyczny parasol  z aluminiową laską, poszycie: poliester-pongee, szyny 
z włókna szklanego, aluminiowa laska, uchwyt z EVA. |  Opakowanie:   12/36 szt.  | 
 Wymiar:   Ø103 cm  |  Materiał:   Aluminium / Włókno szklane / Poliester  | 
  Znakowanie:   s 270/160 x 200 mm S1+H6 (6)  

 33,77 PLN / szt. 
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Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 56-0103354 
 czarny/jasnozielony
 

 56-0103353 
 czarny/żółty
 

 56-0103352 
 czarny/biały
 

 56-0103351 
 czarny/czerwony
 

 56-0103350 
 czarny/niebieski
 

 CANCAN   -3  
  Automatyczny parasol CANCAN  z metalową laską oraz kolorowymi szynami 
z segmentami z włókna szklanego, metalowymi kolcami, wykończona gumą laska 
z wbudowanym kolorowym automatycznym przyciskiem, poszycie z poliestru 
pongee i paskiem spinającym zapinanym na rzep. |  Opakowanie:   12/36 szt.  | 
 Wymiar:   Ø103 cm  |  Materiał:   Metal / Włókno szklane / Poliester  | 
  Znakowanie:   s 270/160 x 200 mm S1+H2 (6)  

 33,77 PLN / szt. 

Wyjątkowo trwały

 56-0103254 
 ciemnoczerwony
 

 56-0103253 
 fioletowy
 

 56-0103251 
 czarny
 

 56-0103250 
 granatowy
 

 FLORA   -3  
  FLORA, parasol z włókna szklanego  z pokrowcem na ramię, poszycie: nylon 
190T, czarne szyny z włókna szklanego, kolce z tworzywa sztucznego, 
super lekka laska z włókna szklanego, prosty uchwyt z gumowej pianki. | 
 Opakowanie:   12/36 szt.  |  Wymiar:   Ø103 cm  |  Materiał:   Włókno szklane / Nylon  | 
  Znakowanie:   s 270/160 x 200 mm S1+H6 (6)  

 50,43 PLN / szt. 



310310 PARASOLE I PARASOLKI PARASOLE I PARASOLKI

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

z uchwytem 
w kształcie C

 56-0103373 
 jasnoszary/czarny
 

 56-0103372 
 jasnozielony/czarny
 

 56-0103371 
 czerwony/czarny
 

 56-0103370 
 niebieski/czarny
 

 FLIPPED   -m  
  Parasol FLIPPED  odwrotnie otwierany, z automatycznym mechanizmem zamykającym, 
z zabezpieczeniem, z uchwytem w kształcie C, dzięki któremu dłonie pozostają 
wolne, z podwójną, wentylowaną powłoką, metalową laską, szynami z włókna 
szklanego, metalowymi kolcami. Pokrycie z poliestru-pongee, zapinany na rzep. | 
 Opakowanie:   12/36 szt.  |  Wymiar:   Ø109 cm  |  Materiał:   Metal / Włókno szklane / 
Poliester  |   Znakowanie:   s 270/160 x 200 mm S1+H2 (6)  

 45,53 PLN / szt. 

NOWOŚĆ



311311PARASOLE I PARASOLKI

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

Odwrotnie otwierany

 56-0103381 
 ciemnoszary/czarny
 

 56-0103380 
 ciemnoniebieski/czarny
 

 OPPOSITE   -m  
  Parasol automatyczny OPPOSITE  odwrotnie otwierany, z automatycznym 
mechanizmem zamykającym, z zabezpieczeniem, z podwójną, wentylowaną 
powłoką, metalową laską, szynami z włókna szklanego, metalowymi kolcami 
i plastikowym uchwytem. Pokrycie z poliestru-pongee, zapinany na rzep. | 
 Opakowanie:   12/36 szt.  |  Wymiar:   Ø105 cm  |  Materiał:   Metal / Włókno szklane / Poliester  | 
  Znakowanie:   s 270/160 x 200 mm S1+H2 (6)  

 70,34 PLN / szt. 

KAŻDA POGODA JEST PIĘKNA

NOWOŚĆ



312312 PARASOLE I PARASOLKI PARASOLE I PARASOLKI

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

Odblaskowe

 REFLECTIVE   56-0107002   Uü  
  Parasol typu golf REFLECTIVE  z odblaskową powłoką zapewniającą lepszą widoczność, 
z metalową laską, szynami z włókna szklanego oraz gumowanym, plastikowym 
uchwytem. Pokrycie z poliestru, zapinany na rzep. |  Opakowanie:   12/24 szt.  | 
 Wymiar:   Ø120 cm  |  Materiał:   Metal / Włókno szklane / Poliester  | 
  Znakowanie:   s 350/170 x 310 mm S1+H2 (6)  

 76,63 PLN / szt. 

NOWOŚĆ



313313PARASOLE I PARASOLKI

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

Odblaskowe

 SHINY   56-0107001   m  
  Parasol SHINY  z odblaskową powłoką zapewniającą 
lepszą widoczność, metalową laską, szynami 
z włókna szklanego i metalowymi kolcami. Uchwyt 
EVA, pokrycie z poliestru, zapinany na rzep. | 
 Opakowanie:   12/36 szt.  |  Wymiar:   Ø100 cm  | 
 Materiał:   Metal / Włókno szklane / Poliester  | 
  Znakowanie:   s 280/170 x 210 mm S1+H2 (6)  

 54,62 PLN / szt. 

NOWOŚĆ



314314 PARASOLE I PARASOLKI PARASOLE I PARASOLKI

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 PANORAMIX   56-0103035   l  
  PANORAMIX transparentny parasol  z zaokrąglonym uchwytem; poszycie: folia 
POE, srebrna lamówka, metalowe szyny, kolce z tworzywa sztucznego. | 
 Opakowanie:   12/36 sztuk  |  Wymiar:   Ø101 cm  |  Materiał:   Aluminium / Metal / POE  | 
  Znakowanie:   s 270/160 x 200 mm S0+H2+V3 (1)  

 25,85 PLN / szt. 

 56-0102085 
 trasparentny/czarny
 

 56-0102083 
 transparentny/żółty
 

 56-0102081 
 transparentny/czerwony
 

 56-0102082 
 transparentny/biały
 

 56-0102080 
 transparentny/niebieski
 

 PANORAMIC   1  
  PANORAMIC, parasol automatyczny  z paskiem na ramię, poszycie: folia 
POE, kolorowa lamówka, czub, kolce, pasek na ramię i uchwyt. | 
 Opakowanie:   12/60 szt.  |  Wymiar:   Ø96 cm  |  Materiał:   Metal / POE  | 
  Znakowanie:   s 230/170 x 140 mm S0+H2+V3 (1)  

 20,38 PLN / szt. 

I WSZYSTKO WIDAĆ



315315PARASOLE I PARASOLKI

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

Dzięki folii POE parasole 
nie sklejają się i łatwo się 
otwierają!

 OBSERVER   56-0104036   U5  
  Duży aluminiowy parasol OBSERVER  z wygodnym czarnym uchwytem piankowym, 
poszycie: transparentna folia POE, szyny i kolce metalowe, czarna lamówka 
i zatrzask w pasku spinającym. |  Opakowanie:   12/24 szt.  |  Wymiar:   Ø110 cm  | 
 Materiał:   Aluminium / Metal / POE  |   Znakowanie:   s 280/170 x 210 mm S0+H2+V3 (1)  

 32,96 PLN / szt. 

Uchwyt z zatopionymi pęcherzykami powietrza

 BELLEVUE   56-0104034   n  
  Parasol BELLEVUE  z czaszą w kształcie dzwonu, z transparentnym uchwytem 
z tworzywa z zatopionymi pęcherzykami powietrza, poszycie: transparentna 
folia POE, laska i szyny metalowe, srebrna lamówka i zatrzask w pasku 
spinającym. |  Opakowanie:   12/24 szt.  |  Wymiar:   Ø101 cm  |  Materiał:   Metal / POE  | 
  Znakowanie:   s 240/140 x 200 mm S0+H2+V3 (1)  

 36,57 PLN / szt. 



316316 PARASOLE I PARASOLKI PARASOLE I PARASOLKI

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 56-0104147 
 jasnozielony
 

 56-0104145 
 pomarańczowy
 

 56-0104146 
 żółty
 

 56-0104144 
 czerwony
 

 56-0104143 
 czarny
 

 56-0104141 
 ciemnozielony
 

 56-0104142 
 niebieski
 

 56-0104140 
 granatowy
 

 MOBILE   Uü  
  MOBILE, parasol typu golf  z pokrowcem do noszenia, metalowa laska i szyny, 
uchwyt EVA. |  Opakowanie:   24 szt.  |  Wymiar:   Ø125 cm  |  Materiał:   Metal / Poliester  | 
  Znakowanie:   s 300/170 x 310 mm S1+H6 (6)  

 27,48 PLN / szt. 

 56-0104228 
 zielony/biały
 

 56-0104226 
 niebieski/biały
 

 56-0104229 
 czarny/biały
 

 56-0104227 
 czerwony/biały
 

 56-0104225 
 granatowy
 

 56-0104224 
 żółty
 

 56-0104223 
 czerwony
 

 56-0104221 
 czarny
 

 56-0104222 
 niebieski
 

 56-0104220 
 biały
 

 RAINDROPS   U4  
  Parasol typu golf RAINDROPS  z metalową laską i podwójnymi metalowymi szynami, 
plastikowe kolce, uchwyt o drewnianym wyglądzie, poszycie poliestrowe, zapinany 
na rzep. |  Opakowanie:   12/24 szt.  |  Wymiar:   Ø129 cm  |  Materiał:   Metal / Poliester  | 
  Znakowanie:   s 330/160 x 300 mm S1+H2 (6)  

 26,67 PLN / szt. NOWOŚĆ



317317PARASOLE I PARASOLKI

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 56-0104147 
 jasnozielony
 

Parasol sztormowy: Parasole zazwyczaj łamią się 
wtedy, gdy wiatr wygnie czaszę parasola na zewnątrz. 
Parasole sztormowe mają specjalną elastyczną ramę, 
która pozwala na wygięcie czaszy bez żadnej szkody.

nowe kolory

 56-0104043 
 czarny
 

 56-0104044 
 szary
 

 56-0104041 
 ciemnozielony
 

 56-0104040 
 granatowy
 

 56-0104048 
 biały
 

 56-0104047 
 czerwony
 

 56-0104046 
 niebieski
 

 TORNADO   -Up  
  Parasol bez automatu TORNADO , poszycie: poliester, czarne, podwójne, 
metalowe szyny, laska z włókna szklanego, czarny uchwyt z EVA, odporny 
na wiatr, specjalna sprężynowa konstrukcja. |  Opakowanie:   12/24 szt.i  | 
 Wymiar:   Ø131 cm  |  Materiał:   Metal / Włókno szklane / Poliester  | 
  Znakowanie:   s 350/170 x 310 mm S1+H2 (6)  

 29,93 PLN / szt. 

Z efektem 
perlenia kropli 
wody

 56-0104196 
 pomarańczowy
 

 56-0104197 
 fioletowy
 

 56-0104195 
 ciemnoróżowy
 

 56-0104194 
 jasnozielony
 

 56-0104193 
 błękitny
 

 56-0104191 
 czarny
 

 56-0104192 
 biały
 

 56-0104190 
 granatowy
 

 SUBWAY   U6  
  Parasol automatyczny typu golf SUBWAY  z czarną metalową laską, szynami 
i kolcami, czarny, zaokrąglony uchwyt z EVA z przyciskiem w kolorze srebrnym, 
poszycie: poliester-pongee ze specjalną wodoodporną powłoką, pasek spinający 
na rzep. |  Opakowanie:   12/24 szt.  |  Wymiar:   Ø119 cm  |  Materiał:   Metal / Poliester  | 
  Znakowanie:   s 280/170 x 210 mm S1+H2 (6)  

 29,93 PLN / szt. 



318318 PARASOLE I PARASOLKI PARASOLE I PARASOLKI

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 RAINBOW LIGHT   56-0104054   Uü  
  Automatyczny parasol RAINBOW LIGHT , parasol typu golf, 12 paneli, laska 
i szyny z włókna szklanego, metalowe kolce, drewniany zaokrąglony 
uchwyt, poszycie z poliestru pongee, pasek spinający na rzep. | 
 Opakowanie:   12/24 szt.  |  Wymiar:   Ø125 cm  |  Materiał:   Włókno szklane / Poliester  | 
  Znakowanie:   s 170/150 x 140 mm S1+H2 (6)  

 37,38 PLN / szt. 

16 panelowy

 RAINBOW SKY   56-0104053   Up  
  Parasol typu golf RAINBOW SKY , 16 panelowy, z metalową laską, szynami i kolcami, 
drewnianym uchwytem, poliestrowym poszyciem i paskiem spinającym zapinanym 
na rzep. |  Opakowanie:   12/24 szt.  |  Wymiar:   Ø131 cm  |  Materiał:   Metal / Poliester  | 
  Znakowanie:   s 170 x 150 x 140 mm S1+H2 (6)  

 31,33 PLN / szt. 



319319PARASOLE I PARASOLKI

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 56-0104183 
 szary
 

 56-0104181 
 czarny
 

 56-0104182 
 czerwony
 

 56-0104180 
 granatowy
 

 PASSAT   -U6  
  Parasol automatyczny, wiatroodporny PASSAT  z metalową laską, szynami 
z włókna szklanego, uchwytem z EVA, eleganckim czubem, poszyciem 
z poliestru pongee, zapięciem na rzep. |  Opakowanie:   12/24 szt.  | 
 Wymiar:   Ø120 cm  |  Materiał:   Metal / Włókno szklane / Poliester  | 
  Znakowanie:   s 350/170 x 250 mm S1+H2 (6)  

 38,08 PLN / szt. 

Srebrna czasza na zewnątrz 
i kolorowa wewnątrz

 56-0104111 
 srebrny/niebieski
 

 56-0104112 
 srebrny/czerwony
 

 56-0104110 
 srebrny/czarny
 

 SOLARIS   -Un  
  Lekki parasol SOLARIS typu golf , poszycie poliester-pongee, metalowa laska, szyny 
aluminiowe i z włókna szklanego, gumowany uchwyt. |  Opakowanie:   12/24 szt.i  | 
 Wymiar:   Ø120 cm  |  Materiał:   Aluminium / Włókno szklane / Poliester  | 
  Znakowanie:   s 350/170 x 310 mm S1+H2 (6)  

 43,90 PLN / szt. 

W DESZCZU RAŹNIEJ 
WE DWOJE



320320 PARASOLE I PARASOLKI PARASOLE I PARASOLKI

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

Wyjątkowo duży Ø= ok. 18 cm

 56-0104211 
 czarny
 

 56-0104212 
 jasnoszary
 

 56-0104210 
 granatowy
 

 CONCIERGE   9-  
  Olbrzymi parasol typu golf CONCIERGE , bardzo duża średnica - 180 cm, na ok. 7 osób, 
laska i szyny z włókna szklanego, z zaworem bezpieczeństwa, plastikowe kolce, 
uchwyt pokryty gumową powłoką, poszycie i pokrowiec: poliester-pongee, zapięcie na 
rzep. |  Opakowanie:   6/12 szt.  |  Wymiar:   Ø180 cm  |  Materiał:   Włókno szklane / Poliester  | 
  Znakowanie:   s 400/300 x 350 mm S1+H6 (6)  

 66,85 PLN / szt. 

Specjalny 
system pozwala 
na swobodny 
przepływ wiatru 
przez czaszę

 56-0104174 
 czarny/pomarańczowy
 

 56-0104173 
 czarny/szary
 

 56-0104171 
 czarny/ciemnozielony
 

 56-0104172 
 czarny/czerwony
 

 56-0104170 
 czarny/niebieski
 

 MONSUN   -Up  
  MONSUN, parasol typu golf , poszycie: nylon 190 T z systemem wentylacyjnym, 
szyny i laska z włókna szklanego, kolce z tworzywa sztucznego i uchwyt. | 
 Opakowanie:   12/24 szt.  |  Wymiar:   Ø132 cm  |  Materiał:   Włókno szklane / Nylon  | 
  Znakowanie:   s 350/170 x 310 mm S1+H2 (6)  

 48,80 PLN / szt. 



321321PARASOLE I PARASOLKI

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 LOLLIPOP   56-0105009   f  
  Parasol dziecięcy LOLLIPOP  z systemem bezpiecznego otwierania, poszycie: poliester, 
metalowa laska i szyny, zaokrąglony plastikowy czub, kolce i uchwyt w kolorze 
poszycia. |  Opakowanie:   12/60 szt.  |  Wymiar:   Ø69 cm  |  Materiał:   Metal / Poliester  | 
  Znakowanie:   s 120/80 x 100 mm S1+H2 (6)  

 15,61 PLN / szt. 

NIEZAWODNE OTWIERANIE I ZAMYKANIE



322322 PARASOLE I PARASOLKI PARASOLE I PARASOLKI

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 56-0106003 
 żółty
 

 56-0106004 
 jasnozielony
 

 56-0106002 
 czerwony
 

 56-0106001 
 niebieski
 

 56-0106000 
 biały
 

 SUNFLOWER  
  Parasol plażowy SUNFLOWER  z dwuczęściową laską, metalowymi szynami, 
plastikowymi kolcami, poliestrowym poszyciem, pakowany w przezroczystą 
torbę z PVC. |  Opakowanie:   12 szt.  |  Wymiar:   Ø145 cm  |  Materiał:   Metal / Poliester  | 
  Znakowanie:   s 350/200 x 250 mm S1+H2 (6)  

 34,24 PLN / szt. 



323323PARASOLE I PARASOLKI

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

UV 30+

Ze spiralnym stożkiem do 
wkręcenia w podłoże

 56-0106035 
 jasnozielony
 

 56-0106032 
 czerwony
 

 56-0106033 
 żółty
 

 56-0106031 
 błękitny
 

 BEACHCLUB  
  Parasol słoneczny i plażowy BEACHCLUB , 2-częściowa metalowa laska z ruchomym przegubem do dostosowania kąta 
nachylenia czaszy do położenia słońca, metalowe szyny, plastikowe kolce i czub, laska z wbudowanymi uchwytami 
i plastikowym spiralnym stożkiem, uchwyty do łatwego wkręcenia spiralnie zakończonej laski w podłoże, poliestrowe 
poszycie z systemem wentylacji u góry i warstwą chroniąca przed promieniowaniem UV, dopasowana kolorystycznie 
poliestrowa torba z paskiem na ramię. |  Opakowanie:   12 szt.  |  Wymiar:   Ø156 cm  |  Materiał:   Metal / Poliester  | 
  Znakowanie:   s 340/190 x 240 mm S1+H4 (6)  

 70,34 PLN / szt. 



324324 TEKSTYLIA TEKSTYLIA

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

326 Nakrycia głowy i odzież

336 Odzież przeciwdeszczowa

TEKSTYLIA



325325

325

TEKSTYLIA

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 Rękawiczki 
dotykowe 
OPERATE  
znajdziesz na 
stronie 335

 6-panelowa czapka 
DETECTION  znajdziesz 
na stronie 331

„KREACJĘ MASZ 
JUŻ Z GŁOWY“

 Czas na dobrą stylizację. 

Bejsbolówki z daszkiem ochronią 
w gorące dni. Ciepłe, zimowe czapki 
ogrzewają zmarznięte uszy. Nasze 
kolorowe tekstylia pozostają w bliskim 
kontakcie z użytkownikiem przez cały 
rok. Czy znasz lepsze nośniki Twojego 
przekazu?



326326 TEKSTYLIA TEKSTYLIA

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 56-0702006 
 biały
 

 56-0702004 
 zielony
 

 56-0702002 
 czerwony
 

 56-0702003 
 żółty
 

 56-0702001 
 niebieski
 

 SHADOW  
  Kapelusz przeciwsłoneczny SHADOW  wykonany z delikatnej bawełny. | 
 Opakowanie:   50/300 szt.  |  Wymiar:   jeden rozmiar  |  Materiał:   100% Bawełna  | 
  Znakowanie:   u 90 x 40 mm T3 (10)  

 4,66 PLN / szt. 

 56-0701977 
 niebieski
 

 56-0701976 
 magenta
 

 56-0701975 
 pomarańczowy
 

 56-0701974 
 zielone jabłko
 

 56-0701973 
 żółty
 

 56-0701972 
 czerwony
 

 56-0701970 
 biały
 

 56-0701971 
 czarny
 

 COOL DANCE  
  Kapelusz COOL DANCE  wykonany z materiału oddychającego (wstążka nie 
wchodzi w skład zestawu). Do kapelusza pasuje wstążka PUT AROUND, art. nr 
56-0701968-69. |  Opakowanie:   50/200 szt.  |  Wymiar:   58  |  Materiał:   Poliester  | 
  Znakowanie:   u 60 x 35 mm T1 (10)  

 5,47 PLN / szt. 

 56-0701969 
 czarny
 

 56-0701968 
 biały
 

 PUT AROUND  
  Wstążka do kapelusza PUT AROUND  wykonana z elastycznego poliestru o 
długości około 63 cm. Pasuje do kapelusza COOL DANCE, art. nr 56-0701970-
77. Koszt rozpakowania/pakowania H8 dotyczy umieszczenia wstążki na 
kapeluszu. |  Opakowanie:   500/2000 szt.  |  Wymiar:   63 x 2,5 cm  |  Materiał:   Poliester  | 
  Znakowanie:   u 80 x 18 mm T1+H8 (10)  

 1,16 PLN / szt. 



327327TEKSTYLIA

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 56-0701969 
 czarny
 

 56-0702059 
 różowy
 

 56-0702056 
 biały
 

 56-0702058 
 pomarańczowy
 

 56-0702057 
 jasnoniebieski
 

 56-0702055 
 czarny
 

 56-0702051 
 ciemnoniebieski
 

 56-0702050 
 jasnozielony
 

 56-0702053 
 żółty
 

 56-0702054 
 ciemnozielony
 

 56-0702052 
 czerwony
 

 FAVOURITE  
  5-segmentowa czapka FAVOURITE  z wzmocnionym przodem, 2 haftowane 
otwory wentylacyjne, guzik, rozmiar regulowany zapięciem na rzep z tyłu. | 
 Opakowanie:   50/200 szt.  |  Wymiar:   jeden rozmiar  |  Materiał:   100% Bawełna  | 
  Znakowanie:   u 95 x 60 mm T3 (10)  

 5,47 PLN / szt. 

 56-0702048 
 pomarańczowy
 

 56-0702047 
 granatowy
 

 56-0702046 
 biały
 

 56-0702045 
 czarny
 

 56-0702043 
 żółty
 

 56-0702044 
 zielony
 

 56-0702042 
 czerwony
 

 RACING  
  Czapka baseballowa RACING , bawełniana, 5-segmentowa z plastikowym zapięciem 
i metalowymi wywietrznikami u góry. |  Opakowanie:   50/200 szt.  |  Wymiar:   jeden 
rozmiar  |  Materiał:   100% Bawełna  |   Znakowanie:   u 80 x 30 mm T3 (10)  

 6,29 PLN / szt. 



328328 TEKSTYLIA TEKSTYLIA

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

W neonowych kolorach

 56-0702066 
 żółty/czarny
 

 56-0702065 
 zielony/czarny
 

 56-0702061 
 pomarańczowy/czarny
 

 SPORTSMAN  
  5 segmentowa czapka baseballowa SPORTSMAN , wzmocniony przedni segment 
doskonały na nadruk – daszek, 4 haftowane otwory wentylacyjne, szwy 
i guzik w neonowych kolorach, rozmiar regulowany zapięciem na rzep z tyłu. | 
 Opakowanie:   50/200 szt.  |  Wymiar:   jeden rozmiar  |  Materiał:   90% Bawełna / 10% 
Poliester  |   Znakowanie:   u 90 x 50 mm T3 (10)  

 7,22 PLN / szt. 

W neonowych kolorach

 56-0701803 
 różowy/biały
  56-0701801 

 żółty/biały
 

 56-0701802 
 zielony/biały
 

 56-0701800 
 pomarańczowy/biały
 

 SHINY  
  5 segmentowa czapka SHINY , 2-kolorowa z łatwym do nadrukowania wzmocnionym 
panelem przednim, 4 obszywane wywietrzniki, regulowana zapięciem na rzep 
z tyłu. |  Opakowanie:   50/200 szt.  |  Wymiar:   jeden rozmiar  |  Materiał:   100% Poliester  | 
  Znakowanie:   u 30 x 50 mm T3 (10)  

 6,99 PLN / szt. 

MODNIE I WYGODNIE



329329TEKSTYLIA

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 56-0701753 
 ciemnozielony/biały
 

 56-0701751 
 granatowy/biały
 

 56-0701752 
 czerwony/biały
 

 56-0701750 
 czarny/biały
 

 BREEZY  
  5 segmentowa czapka baseballowa BREEZY , 2-kolorowa, wzmocniony przedni 
segment doskonały na nadruk, pozostałe segmenty z siatki, rozmiar regulowany 
zapięciem na rzep z tyłu. |  Opakowanie:   50/200 szt.  |  Wymiar:   jeden rozmiar  | 
 Materiał:   Poliester  |   Znakowanie:   u 90 x 50 mm T3 (10)  

 6,99 PLN / szt. 

 56-0701706 
 zielone jabłko
 

 56-0701705 
 pomarańczowy
 

 56-0701704 
 niebieski
 

 56-0701703 
 czerwony
 

 56-0701701 
 czarny
 

 56-0701702 
 ciemnoniebieski
 

 56-0701700 
 biały
 

 PITCHER  
  6 segmentowa czapka PITCHER , wzmocniony przedni segment o płóciennym 
wyglądzie, pozostałe segmenty z siatki, 2 obszywane wywietrzniki, regulowana 
zapięciem na rzep z tyłu. |  Opakowanie:   50/200 szt.  |  Wymiar:   jeden rozmiar  | 
 Materiał:   100% Poliester  |   Znakowanie:   u 60 x 50 mm T3 (10)  

 7,80 PLN / szt. 



330330 TEKSTYLIA TEKSTYLIA

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

KOLOROWO NAM

 56-0702098 
 ciemnoniebieski
 

 56-0702096 
 czerwony
 

 56-0702097 
 pomarańczowy
 

 56-0702095 
 różowy
 

 56-0702094 
 żółty
 

 56-0702093 
 niebieski
 

 56-0702091 
 czarny
 

 56-0702092 
 jasnozielony
 

 56-0702090 
 biały
 

 WALK  
  Czapka baseballowa WALK  wykonana z grubej szczotkowanej bawełny, 
5-segmentowa, wzmocniony przedni segment, 4 haftowane otwory wentylacyjne, 
regulowana paskiem na rzep z tyłu, 100% bawełna. |  Opakowanie:   50/200 szt.  | 
 Wymiar:   jeden rozmiar  |  Materiał:   100% Bawełna  |   Znakowanie:   u 90 x 50 mm T3 (10)  

 8,62 PLN / szt. 

 56-0702177 
 niebieski
 

 56-0702178 
 beżowy
 

 56-0702183 
 granatowy
 

 56-0702176 
 jasnozielony
 

 56-0702184 
 czarny
 

 56-0702182 
 pomarańczowy
 

 56-0702181 
 czerwony
 

 56-0702180 
 biały
 

 56-0702175 
 żółty
 

 56-0702174 
 różowy
 

 LIBERTY  
  Czapka baseballowa LIBERTY , 6-segmentowa, wykonana z grubej szczotkowanej 
bawełny, z zapięciem na rzep i wyszywanymi wywietrznikami, wykończenia 
w kolorze trójwarstwowego daszka, wzmocniony segment przedni, 100% bawełna. | 
 Opakowanie:   50/200 szt.  |  Wymiar:   jeden rozmiar  |  Materiał:   100% Bawełna  | 
  Znakowanie:   u 60 x 40 mm T3 (10)  

 8,62 PLN / szt. 



331331TEKSTYLIA

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 56-0702098 
 ciemnoniebieski
 

 56-0702184 
 czarny
 

 56-0701605 
 ciemnozielony/szary
 

 56-0701604 
 niebieski/szary
 

 56-0701603 
 czarny/szary
 

 56-0701602 
 ciemnoniebieski/szary
 

 56-0701601 
 czerwony/szary
 

 56-0701600 
 biały/szary
 

 UP TO DATE  
  5 segmentowa czapka baseballowa UP TO DATE , daszek i wzmocniony przedni 
segment o płóciennym wyglądzie, pozostałe segmenty z dżerseju, 4 haftowane 
otwory wentylacyjne, rozmiar regulowany kolorowym zapięciem na rzep z tyłu. | 
 Opakowanie:   50/200 szt.  |  Wymiar:   jeden rozmiar  |  Materiał:   Poliester / Bawełna  | 
  Znakowanie:   u 90 x 50 mm T3 (10)  

 9,08 PLN / szt. 

Odblaskowe

 56-0702165 
 czerwony
 

 56-0702164 
 niebieski
 

 56-0702163 
 szary
 

 56-0702162 
 czarny
 

 56-0702161 
 pomarańczowy
 

 56-0702160 
 biały
 

 DETECTION  
  6-panelowa czapka DETECTION  z taśmą odblaskową na daszku i zapięciu na rzep 
z tyłu, haftowane otwory, mocny daszek, 100% bawełna. |  Opakowanie:   50/200 szt.  | 
 Wymiar:   jeden rozmiar  |  Materiał:   100% Bawełna  |   Znakowanie:   u 60 x 40 mm T3 (10)  

 9,32 PLN / szt. 



332332 TEKSTYLIA TEKSTYLIA

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 56-0702326 
 pomarańczowy
 

 56-0702327 
 szary
 

 56-0702325 
 różowy
 

 56-0702324 
 jasnoniebieski
 

 56-0702323 
 niebieski
 

 56-0702321 
 czarny
 

 56-0702322 
 jasnozielony
 

 56-0702320 
 czerwony
 

 TRENDY  
  Wielofunkcyjne nakrycie głowy TRENDY  z możliwością noszenia na 
9 sposobów – zapewnia ochronę przed ciepłem, zimnem i wiatrem. | 
 Opakowanie:   150/300 szt.  |  Wymiar:   24,5 x 47 cm  |  Materiał:   100% Poliester  | 
  Znakowanie:   u 80 x 50 mm T1+H2 (10)  

 4,89 PLN / szt. 

 56-0702103 
 mocca
 

 56-0702100 
 beżowy
 

 56-0702102 
 ciemnozielony
 

 56-0702104 
 antracyt
 

 SOLDIER  
  Czapka wojskowa SOLDIER  z mocnej bawełny, z 4 metalowymi wywietrznikami po 
bokach i metalowym zapięciem. |  Opakowanie:   50/200 szt.  |  Wymiar:   jeden rozmiar  | 
 Materiał:   100% Bawełna  |   Znakowanie:   u 60 x 20 mm T3 (10)  

 11,41 PLN / szt. 



333333TEKSTYLIA

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 56-0702326 
 pomarańczowy
 

Dla dzieci

 56-0702118 
 czerwony
 

 56-0702119 
 jasnozielony
 

 56-0702117 
 niebieski
 

 56-0702116 
 biały
 

 KIDDY WEAR  
  Czapka dla dzieci KIDDY WEAR  5-segmentowa, ze wzmocnionym przednim 
segmentem, 2 haftowanymi otworami wentylacyjnymi, guzikiem, regulowanym 
zapięciem na rzep z tyłu. |  Opakowanie:   50/200 szt.  |  Wymiar:   jeden rozmiar  | 
 Materiał:   100% Bawełna  |   Znakowanie:   u 60 x 30 mm T3 (10)  

 5,94 PLN / szt. 

 56-0702112 
 ciemnoniebieski
 

 56-0702113 
 czerwony
 

 56-0702111 
 biały
 

 WICKIE  
  Dziecięca czapka WICKIE , wzmocniony daszek, długa osłona szyi, 4 haftowane 
otwory wentylacyjne, regulowana elastyczną taśma z plastikowym stoperem 
– najlepsza ochrona przed słońcem podczas aktywnego wypoczynku. | 
 Opakowanie:   50/200 szt.  |  Wymiar:   jeden rozmiar  |  Materiał:   100% Bawełna  | 
  Znakowanie:   u 90 x 40 mm T3 (10)  

 15,84 PLN / szt. 

 56-0702125 
 żółty/pomarańczowy
 

 56-0702126 
 czerwony/niebieski
 

 CALIMERO  
  Dziecięca czapka baseballowa CALIMERO , bawełniana, 5-segmentowa z zapięciem 
na rzep i wyszywanymi wywietrznikami, wzmocniony segment przedni. | 
 Opakowanie:   50/200 szt.  |  Wymiar:   jeden rozmiar  |  Materiał:   100% Bawełna  | 
  Znakowanie:   u 60 x 30 mm T3 (10)  

 6,99 PLN / szt. 

NOWOŚĆ



334334 TEKSTYLIA TEKSTYLIA

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 56-0702800 
 czarny
 

 56-0702801 
 niebieski
 

 TRIPLE  
  Zestaw z mięciutkiego polaru TRIPLE  z miejscem 
na nadruk, zawiera czapkę, szalik z frędzelkami 
i rękawiczki z plastikowymi zaczepami do ich 
złączenia. |  Opakowanie:   50/100 kompletów  | 
 Wymiar:   jeden rozmiar  |  Materiał:   100% Poliester  | 
  Znakowanie:   u 40 x 20 mm T1+H2 (10)  

 25,97 PLN / zestaw 

 56-0702400 
 granatowy
 

 56-0702405 
 czarny
 

 ANTARCTIC  
  Rękawiczki z włókna polarowego ANTARCTIC  
z plastikowym haczykiem łączącym obie rękawiczki. | 
 Opakowanie:   50/100 par  |  Wymiar:   jeden rozmiar  | 
 Materiał:   100% Poliester  |   Znakowanie:   u 60 x 20 mm T1 (10)  

 7,92 PLN / zestaw 

 56-0702305 
 czarny
 

 56-0702300 
 granatowy
 

 ICEBREAKER  
  Szalik z włókna polarowego ICEBREAKER  z frędzelkami. |  Opakowanie:   50/100 szt.  | 
 Wymiar:   145 x 24 cm  |  Materiał:   100% Poliester  |   Znakowanie:   u 80 x 80 mm T1 (10)  

 8,62 PLN / szt. 

 BLIZZARD   56-0702700  
  Opaska z włókna polarowego BLIZZARD  z nausznikami. |  Opakowanie:   50/100 szt.  | 
 Wymiar:   jeden rozmiar  |  Materiał:   100% Poliester  |   Znakowanie:   u 100 x 20 mm T2 (10)  

 4,89 PLN / szt. 



335335TEKSTYLIA

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 56-0702800 
 czarny
 

 56-0702405 
 czarny
 

 56-0702412 
 czerwony
 

 56-0702411 
 niebieski
 

 56-0702410 
 czarny
 

 OPERATE  
  Rękawiczki dotykowe OPERATE , metalowe włókna 
przewodzące na koniuszkach palców (środkowego, 
wskazującego i kciuka) umożliwiają obsługę smartfona 
i innych urządzeń z ekranem dotykowym, nawet 
podczas mroźnej pogody. |  Opakowanie:   50/200 szt.  | 
 Wymiar:   jeden rozmiar  |  Materiał:   95% Akryl / 5% Elastan  | 
  Znakowanie:   $ 50 x 40 mm F1+H2 (fc)  

 5,94 PLN / komplet 

2 w 1

 56-0702723 
 niebieski
 

 56-0702721 
 czarny
 

 56-0702722 
 granatowy
 

 56-0702720 
 biały
 

 VARIOUS  
  Polarowy szalik-czapka VARIOUS , 2 warianty noszenia – szalik 
można zmienić w czapkę pociągając za elastyczny sznurek 
z blokadą. |  Opakowanie:   50/100 szt.  |  Wymiar:   27,5 x 27,5 cm  | 
 Materiał:   100% Poliester  |   Znakowanie:   u 220 x 220 mm T2 (10)  

 7,80 PLN / szt. 

Dwustronna czapka

 56-0702603 
 srebrny/czarny
 

 56-0702602 
 czarny/czerwony
 

 56-0702601 
 granatowy
 

 NORDIC  
  Dwustronna czapka NORDIC  w 2 kolorach. | 
 Opakowanie:   100/200 szt.  |  Wymiar:   jeden rozmiar  | 
 Materiał:   100% Akryl  |   Znakowanie:   u 90 x 30 mm T2 (10)  

 8,62 PLN / szt. 



336336 TEKSTYLIA TEKSTYLIA

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 56-0603114 
 niebieski
 

 56-0603113 
 żółty
 

 56-0603112 
 czerwony
 

 ALWAYS PROTECT  
  Ponczo przeciwdeszczowe ALWAYS PROTECT  z kapturem, do szerokiego zastosowania, 
w torbie z PCV z przezroczystym frontem i dopasowanym kolorystycznie spodem, 
zawiera papierową wkładkę. |  Opakowanie:   50 szt.  |  Wymiar:   127 x 102 / 23 x 19 cm  | 
 Materiał:   0,10 mm PVC  |   Znakowanie:   s 80 x 100 mm S1+H4 (10)  

 10,95 PLN / szt. 

 56-0603111 
 zielony
 

 56-0603110 
 niebieski
 

 56-0603108 
 czerwony
 

 56-0603109 
 żółty
 

 NEVER WET  
  Ponczo przeciwdeszczowe NEVER WET  w uniwersalnym rozmiarze, z kapturem, 
w dopasowanej kolorystycznie torbie z czarną siatką, pętelką do noszenia 
i ściągaczem. |  Opakowanie:   50/100 szt.  |  Wymiar:   127 x 102 / Ø7 x 19 cm  | 
 Materiał:   Plastik  |   Znakowanie:   u 30 x 60 mm T1+H6 (10)  

 12,23 PLN / szt. 

 SWITCH   56-0702037  
  Dwustronny kapelusz SWITCH , rozciągliwy, na zewnątrz nylon, 
wewnątrz delikatna włóczka. |  Opakowanie:   50/300 szt.  | 
 Wymiar:   jeden rozmiar  |  Materiał:   50% Nylon / 50% Poliester  | 
  Znakowanie:   u 80 x 40 mm T1 (10)  

 10,13 PLN / szt. 

W KAŻDĄ POGODĘ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ



337337TEKSTYLIA

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 56-0603111 
 zielony
 

Woreczek 
ok. 95 x 127 mm  56-0603106 

 niebieski
 

 56-0603103 
 biały
 

 AUTUMN  
  Poncho AUTUMN  z kapturem, rozmiar uniwersalny. |  Opakowanie:   200 szt.  | 
 Wymiar:   130 x 124 cm  |  Materiał:   Plastik  |   Znakowanie:   t 20 x 40 mm K1+H3 (1)  

 2,33 PLN / szt. 

Odblaskowe

 DRY AND SAVE   56-0609038  
  Poncho DRY AND SAVE  z paskami odblaskowymi. |  Opakowanie:   25 szt.  | 
 Wymiar:   133 x 114 cm  |  Materiał:   Plastik  |   Znakowanie:   s 150 x 150 mm S3+H8+V2 (1)  

 28,07 PLN / szt. 

 KEEP DRY   56-0603107  
  Rowerowe poncho KEEP DRY  z kapturem i ściąganym sznurkiem wokół twarzy, rozmiar 
uniwersalny. |  Opakowanie:   25/50 szt.  |  Wymiar:   131 / 93 cm  |  Materiał:   0,13 mm PVC  | 
  Znakowanie:   s 350 x 420 mm S2+H6+V2 (1)  

 13,39 PLN / szt. 



338338 PODRÓŻE I WAKACJE PODRÓŻE I WAKACJE

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

340 Torby, torby izotermiczne, walizki i plecaki

398 Kosmetyczki i kuferki kosmetyczne

402 Przydatne w podróży

PODRÓŻE I WAKACJE



339339

339

PODRÓŻE I WAKACJE

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 Walizka na 
kółkach VERONA  
znajdziesz na 
stronie 393

 Plecak HYPE  
znajdziesz na 
stronie 374

„CAŁY ŚWIAT 
U MOICH STÓP“

 Czas wyruszyć w drogę. 

Czy masz swoją listę miejsc, do których 
chcesz pojechać? Jest tyle do zobaczenia, 
że trudno się zdecydować. Szkoda 
czasu na namysły! Gdy tylko nadarzy się 
okazja, spakuj plecak, wybierz niezbędne 
akcesoria i ruszaj odkrywać świat.



340340 PODRÓŻE I WAKACJE PODRÓŻE I WAKACJE

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 STAR DUST   56-0820707  
  Filcowa torba na zakupy STAR DUST  zamykana na rzep, posiada 
2 długie uchwyty, z przodu aplikacja z motywem gwiazdy. | 
 Opakowanie:   40 szt.  |  Wymiar:   ok. 30 x 8,5 x 41 cm  |  Materiał:   Poliester  | 
  Znakowanie:   u 300 x 100 mm T2+H2 (10)  

 22,36 PLN / szt. 

 STAR DUST   56-0820708  
  Filcowa torebka-organizer STAR DUST  zamykana na zamek, wszechstronna, może 
służyć m.in. jako etui na długopisy, akcesoria lub jako kosmetyczka, z przodu 
aplikacja z motywem gwiazdy. |  Opakowanie:   120 szt.  |  Wymiar:   ok. 25 x 17 cm  | 
 Materiał:   Poliester  |   Znakowanie:   u 60 x 25 mm T1+H2 (10)  

 8,62 PLN / szt. 



341341PODRÓŻE I WAKACJE

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 COSY   56-0820715  
  Filcowa torba COSY  posiada szeroki pasek, dzięki czemu udźwignie do 15 kg 
ładunku, przeznaczona jest do przenoszenia i przechowywania drewna opałowego 
do kominka, ale może również służyć jako pojemnik do przechowywania wełny 
lub gazet. |  Opakowanie:   20 szt.  |  Wymiar:   ok. 36 x 40 x 40 cm  |  Materiał:   Poliester  | 
  Znakowanie:   u 200 x 150 mm T2+H2 (10)  

 43,21 PLN / szt. 

 HOMY   56-0820716  
  Filcowa torba HOMY  posiada 2 bardzo solidne paski, przeznaczona jest 
do przenoszenia i przechowywania drewna opałowego do kominka, ale 
może również służyć jako pojemnik do przechowywania wełny lub gazet. | 
 Opakowanie:   20 szt.  |  Wymiar:   ok. 50 x 25 x 25 cm  |  Materiał:   Poliester  | 
  Znakowanie:   u 300 x 100 mm T2+H2 (10)  

 25,97 PLN / szt. 



342342 PODRÓŻE I WAKACJE PODRÓŻE I WAKACJE

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 SUBURB   56-0819596  
  Plecak SUBURB  z 2 sznurkowymi szelkami, może być noszony na ramieniu lub 
jako plecak, ok. 100 g/m2. |  Opakowanie:   100/200 szt.  |  Wymiar:   ok. 37 x 41 cm  | 
 Materiał:   Bawełna  |   Znakowanie:   s 300 x 350 mm S9+H2 (6)  

 5,47 PLN / szt. 

 SAILOR   56-0808020  
  Worek marynarski SAILOR , można nosić na ramieniu lub na plecach, 
ok. 200 g/m2. |  Opakowanie:   200 szt.  |  Wymiar:   45 x Ø25 cm  | 
 Materiał:   Bawełna  |   Znakowanie:   s 250 x 250 mm S9+H2 (6)  

 12,46 PLN / szt. 

 LITTLE   56-0808005  
  Mała torba bawełniana LITTLE  na zakupy z krótkimi uchwytami, 
ok. 110 g/m2. |  Opakowanie:   1000 szt.  |  Wymiar:   23 x 26 cm  | 
 Materiał:   Bawełna  |   Znakowanie:   s 160 x 160 mm S9 (6)  

 2,21 PLN / szt. 

 JAMIE   56-0808023  
  Fartuch JAMIE  z kieszenią z przodu, ok. 120 g/m2. |  Opakowanie:   300 szt.  | 
 Wymiar:   80 x 49 cm  |  Materiał:   Bawełna  |   Znakowanie:   s 120 x 120 mm S9+H2 (6)  

 7,80 PLN / szt. 



343343PODRÓŻE I WAKACJE

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

Około 140 g/m2

 BIG PURE   56-0808008  
  Torba bawełniana BIG PURE  z długimi uchwytami do 
przenoszenia, ok. 140 g/m2. |  Opakowanie:   250 szt.  | 
 Wymiar:   ok. 38 x 42 cm  |  Materiał:   Bawełna  | 
  Znakowanie:   s 300 x 350 mm S9 (6)  

 4,43 PLN / szt. 

Około 140 g/m2

 BIG PURE   56-0808002  
  Torba bawełniana BIG PURE  z krótkimi uchwytami do 
przenoszenia, ok. 140 g/m2. |  Opakowanie:   250 szt.  | 
 Wymiar:   ok. 38 x 42 cm  |  Materiał:   Bawełna  | 
  Znakowanie:   s 300 x 350 mm S9 (6)  

 4,19 PLN / szt. 

Długie uchwyty

 PURE   56-0808003  
  Torba bawełniana PURE  na zakupy z długimi uchwytami, 
ok. 110 g/m2. |  Opakowanie:   300 szt.  |  Wymiar:   38 x 42 cm  | 
 Materiał:   Bawełna  |   Znakowanie:   s 300 x 350 mm S9 (6)  

 3,96 PLN / szt. 

 PURE   56-0808001  
  Torba bawełniana PURE  na zakupy z krótkimi 
uchwytami, ok. 110 g/m2. |  Opakowanie:   300 szt.  | 
 Wymiar:   38 x 42 cm  |  Materiał:   Bawełna  | 
  Znakowanie:   s 300 x 350 mm S9 (6)  

 3,73 PLN / szt. 

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ



344344 PODRÓŻE I WAKACJE PODRÓŻE I WAKACJE

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

Około 140 g/m2

 56-0808017 
 biały
 

 56-0808015 
 zielony
 

 56-0808010 
 niebieski
 

 56-0808014 
 czerwony
 

 56-0808009 
 czarny
 

 BIG PURE  
  Torba bawełniana BIG PURE  z długimi uchwytami do przenoszenia, 
ok. 140 g/m2. |  Opakowanie:   250 szt.  |  Wymiar:   ok. 38 x 42 cm  | 
 Materiał:   Bawełna  |   Znakowanie:   s 300 x 350 mm S9 (6)  

 5,47 PLN / szt. 

 56-0808019 
 czarny
 

 56-0808012 
 czerwony
 

 56-0808016 
 biały
 

 56-0808011 
 niebieski
 

 PURE  
  Torba bawełniana PURE  na zakupy z krótkimi uchwytami, 
ok. 110 g/m2. |  Opakowanie:   300 szt.  |  Wymiar:   38 x 42 cm  | 
 Materiał:   Bawełna  |   Znakowanie:   s 300 x 350 mm S9 (6)  

 5,01 PLN / szt. 

NOWOŚĆ



345345PODRÓŻE I WAKACJE

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 56-0808019 
 czarny
 

 56-0808082 
 biały
 

 56-0808081 
 czerwony
 

 56-0808079 
 niebieski
 

 56-0808080 
 zielony
 

 56-0808078 
 czarny
 

 STORE  
  Mała torba na zakupy STORE  z wyciętym uchwytem. |  Opakowanie:   500 szt.  | 
 Wymiar:   ok. 25 x 35 cm  |  Materiał:   Polipropylen  |  non-woven  | 
  Znakowanie:   s 130 x180 mm S1 (1)  

 1,28 PLN / szt. 

 56-0808074 
 biały
 

 56-0808073 
 czerwony
 

 56-0808071 
 niebieski
 

 56-0808072 
 zielony
 

 56-0808070 
 czarny
 

 LITTLE MARKET  
  Mała torba na zakupy LITTLE MARKET  z 2 krótkimi uchwytami. | 
 Opakowanie:   500 szt.  |  Wymiar:   ok. 22 x 26 cm  |  Materiał:   Polipropylen  |  non-woven  | 
  Znakowanie:   s 130 x 180 mm S1 (1)  

 1,75 PLN / szt. 

PRZYJEMNOŚĆ Z ZAKUPÓW

 56-0819598 
 czarny
 

 56-0819597 
 biały
 

 SUBURB  
  Plecak SUBURB  z 2 sznurkowymi szelkami, może być noszony na ramieniu lub 
jako plecak, ok. 100 g/m2. |  Opakowanie:   100/200 szt.  |  Wymiar:   ok. 37 x 41 cm  | 
 Materiał:   Bawełna  |   Znakowanie:   s 300 x 350 mm S9+H2 (6)  

 6,99 PLN / szt. 

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ



346346 PODRÓŻE I WAKACJE PODRÓŻE I WAKACJE

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

W SAM RAZ DLA AKTYWNYCH

 56-0820507 
 beżowy
 

 56-0820505 
 pomarańczowy
 

 56-0820506 
 żółty
 

 56-0820504 
 różowy
 

 56-0820503 
 turkusowy
 

 56-0820501 
 niebieski
 

 56-0820502 
 czerwony
 

 56-0820500 
 czarny
 

 SHOPPY  
  Torba na zakupy SHOPPY  z długimi uchwytami, składana w zapinany na rzep 
pokrowiec z karabińczykiem. |  Opakowanie:   100/300 szt.  |  Wymiar:   ok. 38 x 42 cm  | 
 Materiał:   190T Poliester  |   Znakowanie:   u 50 x 40 mm T1+H4 (10)  

 6,64 PLN / szt. 



347347PODRÓŻE I WAKACJE

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 56-0808060 
 biały
 

 56-0808059 
 pomarańczowy
 

 56-0808058 
 zielony
 

 56-0808057 
 fioletowy
 

 56-0808055 
 niebieski
 

 56-0808056 
 czerwony
 

 PALMA  
  Torba na zakupy PALMA , składana, z zapięciem na zatrzask, uchwyty z metalowymi 
oczkami, wzmocniony spód dla lepszej stabilności. |  Opakowanie:   100 szt.  | 
 Wymiar:   ok. 21,5 x 20,5 x 2 / 40 x 34 x 20 cm  |  Materiał:   Polipropylen  |  non-woven  | 
  Znakowanie:   u 240 x 220 mm T2+H4 (10)  

 7,10 PLN / szt. 

Można złożyć, aby 
oszczędzić miejsce

 56-0808066 
 żółty
 

 56-0808065 
 jasnozielony
 

 56-0808064 
 jasnoniebieski
 

 56-0808062 
 niebieski
 

 56-0808063 
 czerwony
 

 56-0808061 
 czarny
 

 PORTO  
  Torba na zakupy PORTO  z 2 uchwytami, składana i zapinana na 
zatrzask, złożona zajmuje niewiele miejsca. |  Opakowanie:   150 szt.  | 
 Wymiar:   ok. 20 x 12 x 2 / 40 x 47,5 cm  |  Materiał:   Polipropylen  |  non-woven  | 
  Znakowanie:   u 160 x 30 mm T2+H2 (10)  

 3,03 PLN / szt. 



348348

  56-0820315

PODRÓŻE I WAKACJE PODRÓŻE I WAKACJE

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 56-0808038 
 biały
 

 56-0808037 
 żółty
 

 56-0808035 
 niebieski
 

 56-0808036 
 czerwony
 

 56-0808034 
 czarny
 

 MALL  
  Torba na zakupy MALL  z długim i szerokim paskiem na ramię. |  Opakowanie:   200 szt.  | 
 Wymiar:   ok. 36 x 30 x 9 cm  |  Materiał:   Polipropylen  |  non-woven  | 
  Znakowanie:   u 220 x 220 mm T2 (10)  

 2,79 PLN / szt. 

 56-0808028 
 żółty
 

 56-0808029 
 jasnozielony
 

 56-0808027 
 różowy
 

 56-0808026 
 jasnoniebieski
 

 56-0808025 
 czerwony
 

 56-0808031 
 czarny
 

 56-0808032 
 biały
 

 56-0808030 
 niebieski
 

 MARKET  
  Torba na zakupy MARKET  z długimi uchwytami. |  Opakowanie:   300 szt.  | 
 Wymiar:   45 x 37 cm  |  Materiał:   Polipropylen  |  non-woven  | 
  Znakowanie:   u 280 x 280 mm T2 (10)  

 2,21 PLN / szt. 

WŁASNA REKLAMÓWKA
Zaprojektuj torbę według indywidualnych potrzeb Klienta.

Oferujemy Ci praktyczną wiedzę, dzięki której sam możesz wybrać i zdecydować.
Wybierz kolor.
Wybierz rozmiar.
Wybierz swoje ulubione zdjęcie.

Efekt:
Tak wyjątkowy, że każdy będzie chciał 
mieć taką torbę.

Materiał: Polipropylen

Minimalna ilość zamówienia:
zależy od rozmiaru torby 
(od 5.000 do 10.000 sztuk)

Z TWOIM 
ULUBIONYM 
MOTYWEM

Przykłady



349349PODRÓŻE I WAKACJE

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 56-0801136 
 biały
 

 56-0801135 
 żółty
 

 56-0801134 
 jasnozielony
 

 56-0801133 
 jasnoniebieski
 

 56-0801131 
 czerwony
 

 56-0801132 
 różowy
 

 56-0801130 
 niebieski
 

 CELSIUS   X  
  Torba izotermiczna CELSIUS  z izolowaną kieszenią na suwak i rączką 
do noszenia. |  Opakowanie:   50 szt.  |  Wymiar:   ok. 20,5 x 13,5 x 17 cm  | 
 Materiał:   Polipropylen  |  non-woven  |   Znakowanie:   u 140 x 70 mm T2+H2 (10)  

 6,99 PLN / szt. 

 56-0802019 
 pomarańczowy
 

 56-0802022 
 żółty
 

 56-0802018 
 zielony
 

 56-0802017 
 biały
 

 56-0802016 
 czerwony
 

 56-0802020 
 jasnoniebieski
 

 56-0802021 
 różowy
 

 56-0802015 
 niebieski
 

 EASYCOOL   X  
  Torba izotermiczna na ramię EASYCOOL  na 0,5-litrową butelkę, z rzepem, 
regulowanym paskiem oraz otworem do picia bez wyciągania butelki z pokrowca. | 
 Opakowanie:   50/200 szt.  |  Wymiar:   ok. 20 x 7 cm  |  Materiał:   420D Nylon  | 
  Znakowanie:   u 70 x 80 mm T1+H2 (10)  

 10,13 PLN / szt. 

 FREEZE   56-0606159  
  Opakowanie do lodu FREEZE  wypełnione płynem chłodzącym (ok. 150ml). Wytrzymała 
obudowa z tworzywa sztucznego. |  Opakowanie:   40/80 szt.  |  Wymiar:   10,5 x 7 x 2,5 cm  | 
 Materiał:   PET / SAP  |   Znakowanie:   t 35 x 35 mm K2+H2+V1 (1)  

 3,73 PLN / szt. 

NOWOŚĆ



350350 PODRÓŻE I WAKACJE PODRÓŻE I WAKACJE

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 56-0801158 
 biały
 

 56-0801157 
 żółty
 

 56-0801156 
 jasnozielony
 

 56-0801154 
 czerwony
 

 56-0801155 
 jasnoniebieski
 

 56-0801153 
 niebieski
 

 DEGREE   X  
  Torba izotermiczna DEGREE  w formie torby na zakupy, komora główna 
z izolacyjnym zamkiem błyskawicznym, 2 uchwyty. |  Opakowanie:   40 szt.  | 
 Wymiar:   ok. 35,5 x 25 x 38 cm  |  Materiał:   Polipropylen  |  non-woven  | 
  Znakowanie:   u 140 x 200 mm T2+H2 (10)  

 11,65 PLN / szt. 

 56-0801175 
 biały
 

 56-0801174 
 jasnoniebieski
 

 56-0801173 
 jasnozielony
 

 56-0801171 
 niebieski
 

 56-0801172 
 czerwony
 

 56-0801170 
 czarny
 

 ISO COOL   X  
  Plecak chłodzący ISO COOL  w stylu torby gimnastycznej. Izolowana komora główna 
z zamkiem błyskawicznym, z 2 sznurkami do ściągania. Może być noszony na ramieniu 
lub na plecach. |  Opakowanie:   100 szt.  |  Wymiar:   ok. 32 x 42 cm  |  Materiał:   210D 
Poliester  |   Znakowanie:   u 80 x 80 mm T1+H2 (10)  

 5,59 PLN / szt. 

NOWOŚĆ



351351PODRÓŻE I WAKACJE

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 56-0801158 
 biały
 

 56-0801175 
 biały
 

 56-0801146 
 żółty
 

 56-0801145 
 jasnozielony
 

 56-0801144 
 jasnoniebieski
 

 56-0801143 
 pomarańczowy
 

 56-0801141 
 czerwony
 

 56-0801142 
 różowy
 

 56-0801140 
 niebieski
 

 GLACIAL   X  
  Torba izotermiczna GLACIAL  z izolowaną komorą główną na suwak, 1 wsuwaną 
kieszenią z przodu, 1 kieszenią z siatki z boku, regulowany pasek na ramię. | 
 Opakowanie:   25 szt.  |  Wymiar:   ok. 23 x 16 x 26 cm  |  Materiał:   420D Poliester  | 
  Znakowanie:   u 150 x 110 mm T2+H2 (10)  

 18,75 PLN / szt. 

 56-0801125 
 jasnoniebieski
 

 56-0801124 
 szary
 

 ICE   X  
  Torba izotermiczna ICE , kwadratowa, z izolacyjnym zamkiem błyskawicznym, 
zapinaną na zamek kieszenią z przodu, regulowanym paskiem na ramię. | 
 Opakowanie:   25 szt.  |  Wymiar:   ok. 28,5 x 25 x 25/30 cm  |  Materiał:   420D Poliester  | 
  Znakowanie:   u 200 x 110 mm T2+H2 (10)  

 32,72 PLN / szt. 



352352 PODRÓŻE I WAKACJE PODRÓŻE I WAKACJE

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 56-0801162 
 zielony/szary
 

 56-0801161 
 czerwony/szary
 

 56-0801160 
 niebieski/szary
 

 FROSTY   X  
  Torba izotermiczna FROSTY , 1 wsuwana kieszeń z przodu, izolowana komora główna 
zamykana na zamek, 2 siatkowe kieszonki po bokach, uchwyty do przenoszenia 
z paskiem wzmacniającym na rzep, regulowany, odpinany pasek na ramię – idealna 
na piknik, grill i podróże. |  Opakowanie:   25 szt.  |  Wymiar:   ok. 32 x 23 x 37 cm  | 
 Materiał:   600D Poliester  |   Znakowanie:   u 190 x 180 mm T2+H2 (10)  

 31,09 PLN / szt. 

 BASKET   56-0801167   X  
  Torba chłodząca BASKET  z izolowaną przegrodą główną zamykaną na 
zamek błyskawiczny, w koszu wiklinowym, z 2 uchwytami do przenoszenia. | 
 Opakowanie:   20 szt.  |  Wymiar:   ok. 35 x 34 x 13 cm  |  Materiał:   300D Poliester  | 
  Znakowanie:   u 80 x 65 mm T1+H2 (10)  

 31,79 PLN / szt. NOWOŚĆ



353353PODRÓŻE I WAKACJE

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 56-0801162 
 zielony/szary
 

 56-0820532 
 pomarańczowy/biały
 

 56-0820531 
 czerwony/biały
 

 56-0820530 
 jasnozielony/biały
 

 56-0820529 
 niebieski/biały
 

 56-0820528 
 czarny/biały
 

 TWIN  
  Torba na zakupy TWIN  z przegrodą główną z suwakiem, 2 kieszeniami 
bocznymi z paskami, dwoma długimi uchwytami do przenoszenia. | 
 Opakowanie:   50 szt.  |  Wymiar:   ok. 44 x 31,5 x 8,5 cm  |  Materiał:   600D Poliester  | 
  Znakowanie:   u 230 x 140 mm T2+H2 (10)  

 15,61 PLN / szt. 

 56-0805311 
 niebieski
 

 56-0805312 
 czerwony
 

 56-0805310 
 czarny
 

 EASY  
  Torba na zakupy EASY  zamykana na zamek błyskawiczny z małą kieszenią wewnętrzną 
i mocnym uchwytem do noszenia. |  Opakowanie:   40 szt.  |  Wymiar:   ok. 56 x 15 x 36 cm  | 
 Materiał:   600D Poliester  |   Znakowanie:   u 300 x 200 mm T2+H2 (10)  

 17,35 PLN / szt. 

NOWOŚĆ



354354 PODRÓŻE I WAKACJE PODRÓŻE I WAKACJE

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

nowe kolory

 56-0820559 
 łososiowy
 

 56-0820565 
 biały
 

 56-0820558 
 beżowy
 

 56-0820564 
 czerwony
 

 56-0820557 
 żółty
 

 56-0820556 
 pomarańczowy
 

 56-0820555 
 jasnozielony
 

 56-0820553 
 fioletowy
 

 56-0820554 
 różowy
 

 56-0820552 
 niebieski
 

 CAPRI  
  Torba plażowa CAPRI  zamykana na rzep, miłe w dotyku bawełniane uchwyty, 
z metalowymi oczkami. |  Opakowanie:   30 szt.  |  Wymiar:   ok. 45 x 18 x 35 cm  | 
 Materiał:   300D Poliester  |   Znakowanie:   u 300 x 170 mm T2+H2 (10)  

 20,38 PLN / szt. 

Wodoodporne 
dno

 MARLENE   56-0820545  
  Torba plażowa MARLENE  z główna komorą oraz dodatkową 
wewnętrzną kieszenią na zamek, kieszenią z przodu, 
paskiem na ramię z dekoracyjnymi metalowymi oczkami, 
odpornym na plamy spodem. |  Opakowanie:   30 szt.  | 
 Wymiar:   ok. 49 x 34,5 x 9,5 cm  |  Materiał:   300D Poliester  | 
  Znakowanie:   u 90 x 90 mm T2+H2 (10)  

 35,40 PLN / szt. 

 FUSION   56-0820546  
  Torba na zakupy FUSION  z kieszenią zapinaną na 
zatrzask, przednią kieszenią zapinaną na zamek, 
dwoma paskami na ramię. |  Opakowanie:   40 szt.  | 
 Wymiar:   ok. 47/42 x 34 x 9,5 cm  |  Materiał:   600D / 1680D 
Poliester  |   Znakowanie:   u 190 x 180 mm T2+H2 (10)  

 19,68 PLN / szt. 



355355PODRÓŻE I WAKACJE

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 56-0820570 
 beżowy/żółty
 

 56-0820569 
 beżowy/szary
 

 56-0820568 
 beżowy/czerwony
 

 56-0820567 
 beżowy/niebieski
 

 56-0820566 
 beżowy/czarny
 

 JUIST  
  Torba plażowa JUIST  z przestronną główną komorą na zamek, posiada, 2 wygodne 
uchwyty do przenoszenia, regulowany i odpinany pasek na ramię, rozkładana 
dodatkowo dzięki guzikom magnetycznym (pojemność torby można zwiększyć lub 
zmniejszyć o około 25%). |  Opakowanie:   30 szt.  |  Wymiar:   ok. 36 / 43 x 19 x 53,5 cm  | 
 Materiał:   300D Poliester  |   Znakowanie:   u 300 x 60 mm T2+H2 (10)  

 38,55 PLN / szt. 

 56-0820563 
 czerwony/biały
 

 56-0820561 
 niebieski/biały
 

 56-0820562 
 zielony/biały
 

 56-0820560 
 czarny/biały
 

 SYLT  
  Torba plażowa SYLT  w paski w marynistycznym stylu, przestronna komora główna 
zamykana na rzep, wewnątrz dodatkowa kieszonka na zamek błyskawiczny, 
2 sznurkowe uchwyty wykonane z bawełny z metalowymi oczkami. | 
 Opakowanie:   30 szt.  |  Wymiar:   ok. 47 x 17 x 34 cm  |  Materiał:   300D Poliester  | 
  Znakowanie:   u 300 x 50 mm T2+H2 (10)  

 25,50 PLN / szt. 



356356 PODRÓŻE I WAKACJE PODRÓŻE I WAKACJE

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

UWIELBIAM MORSKIE WZORY

 MARINA   56-0290510   X  
  Torba izotermiczna MARINA  w marynistycznym stylu, z izolacyjnym 
zamkiem błyskawicznym i 2 uchwytami do przenoszenia. | 
 Opakowanie:   20 szt.  |  Wymiar:   ok. 25 x 25 x 28 cm  |  Materiał:   600D Poliester  | 
  Znakowanie:   u 60 x 60 mm T1+H2 (10)  

 31,33 PLN / szt. 

 MARINA   56-0220518  
  Torba plażowa MARINA  z zamkiem błyskawicznym, przednia, 
główna i wewnętrzna kieszeń zamykana na zamek, 
z długim uchwytem do noszenia. |  Opakowanie:   20 szt.  | 
 Wymiar:   ok. 47 x 35 x 13 cm  |  Materiał:   600D Poliester  | 
  Znakowanie:   u 70 x 70 mm T1+H2 (10)  

 30,28 PLN / szt. 

 MARINA   56-0210530  
  Kosmetyczka MARINA  z 2 równoległymi zamkami 
błyskawicznymi na górze i dodatkowym zapięciem 
na rzep, 6 kieszonek wewnątrz i dekoracyjną 
taśmą pomiędzy zamkami. |  Opakowanie:   50 szt.  | 
 Wymiar:   ok. 27 x 16 x 14,5 cm  |  Materiał:   600D Poliester  | 
  Znakowanie:   u 80 x 40 mm T1+H2 (10)  

 21,66 PLN / szt. 



357357PODRÓŻE I WAKACJE

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 MARINA   56-0208513  
  Torba sportowa MARINA  z komorą główną i dwiema 
bocznymi kieszeniami zapinanymi na zamek, 
wzmocnionymi uchwytami do przenoszenia, regulowanym 
i odpinanym paskiem na ramię. |  Opakowanie:   15 szt.  | 
 Wymiar:   ok. 64 x 27 x 26 cm  |  Materiał:   600D Poliester  | 
  Znakowanie:   u 180 x 45 mm T2+H3 (10)  

 62,54 PLN / szt. 

 MARINA   56-0219528  
  Worek marynarski MARINA  ze sznurkiem zamykającym 
komorę główną, przednią kieszenią na zamek błyskawiczny, 
mocną rączką i regulowanym paskiem na ramię. | 
 Opakowanie:   20 szt.  |  Wymiar:   ok. Ø30 x 50 cm  |  Materiał:   600D 
Poliester  |   Znakowanie:   u 90 x 100 mm T2+H2 (10)  

 36,57 PLN / szt. 

 MARINA   56-0219546  
  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.  |  Wymiar:   ok. 44 x 32 x 18 cm  |  Materiał:   600D 
Poliester  |   Znakowanie:   u 100 x 100 mm T2+H3 (10)  

 48,33 PLN / szt. 



358358 PODRÓŻE I WAKACJE PODRÓŻE I WAKACJE

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

nowe kolory

 56-0819544 
 pomarańczowy
 

 56-0819542 
 żółty
 

 56-0819543 
 biały
 

 56-0819539 
 różowy
 

 56-0819541 
 jasnoniebieski
 

 56-0819540 
 jasnozielony
 

 56-0819537 
 niebieski
 

 56-0819538 
 czerwony
 

 56-0819536 
 czarny
 

 TOWN  
  Plecak-worek na sznurek TOWN  z 2 sznurkowymi szelkami - świetnie sprawdzi się 
jako worek na zajęcia sportowe. |  Opakowanie:   100/200 szt.  |  Wymiar:   ok. 30 x 42 cm  | 
 Materiał:   210D Poliester  |   Znakowanie:   u 220 x 250 mm T2 (10)  

 4,77 PLN / szt. 

 56-0819592 
 żółty
 

 56-0819593 
 biały
 

 56-0819591 
 jasnoniebieski
 

 56-0819590 
 jasnozielony
 

 56-0819589 
 różowy
 

 56-0819587 
 niebieski
 

 56-0819588 
 czerwony
 

 56-0819586 
 czarny
 

 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.  |  Wymiar:   ok. 30 x 42 cm  |  Materiał:   Polipropylen  |  non-
woven  |   Znakowanie:   u 220 x 250 mm T2 (10)  

 2,91 PLN / szt. 



359359PODRÓŻE I WAKACJE

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 56-0819566 
 biały
 

 56-0819564 
 pomarańczowy
 

 56-0819562 
 jasnoniebieski
 

 56-0819565 
 żółty
 

 56-0819563 
 szary
 

 56-0819561 
 różowy
 

 56-0819560 
 zielone jabłko
 

 56-0819559 
 ciemnozielony
 

 56-0819557 
 niebieski
 

 56-0819558 
 czerwony
 

 56-0819556 
 czarny
 

 CHAP  
  Plecak CHAP  z kieszenią przednią i komorą główna na zamek, 
regulowane i wzmacniane paski na ramiona, uchwyt do noszenia. | 
 Opakowanie:   50 szt.  |  Wymiar:   ok. 30 x 10,5 x 39,5 cm  |  Materiał:   600D Poliester  | 
  Znakowanie:   u 160 x 90 mm T2+H2 (10)  

 14,91 PLN / szt. 

 56-0819554 
 różowy
 

 56-0819553 
 jasnozielony
 

 56-0819551 
 ciemnoniebieski
 

 56-0819552 
 jasnoniebieski
 

 56-0819550 
 czarny
 

 RIMINI  
  Plecak marynarski RIMINI  z pojemną komorą główną 
na sznurek i regulowanym paskiem na ramię. | 
 Opakowanie:   20 szt.  |  Wymiar:   ok. Ø30 x 50 cm  |  Materiał:   600D 
Poliester  |   Znakowanie:   u 200 x 200 mm T2+H2 (10)  

 17,70 PLN / szt. 



360360 PODRÓŻE I WAKACJE PODRÓŻE I WAKACJE

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 56-0819585 
 szary/biały
 

 56-0819584 
 szary/pomarańczowy
 

 56-0819583 
 szary/zielone jabłko
 

 56-0819581 
 szary/niebieski
 

 56-0819582 
 szary/czerwony
 

 56-0819580 
 szary/czarny
 

 POP  
  Plecak POP , przednia kieszeń zapinana 
pionowo na suwak, główna komora na 
suwak, jedna kieszeń z siatki z boku, uchwyt, 
wyściełane szelki i tył. |  Opakowanie:   40 szt.  | 
 Wymiar:   ok. 28,5 x 15 x 39,5 cm  |  Materiał:   600D 
Poliester  |   Znakowanie:   u 80 x 80 mm T1+H2 (10)  

 22,71 PLN / szt. 

Wyściełane plecy

 56-0819594 
 zielone jabłko
 

 56-0819515 
 żółty
 

 56-0819509 
 niebieski
 

 56-0819510 
 czerwony
 

 56-0819508 
 czarny
 

 TOP  
  Plecak TOP  z frontową oraz główną kieszenią zapinanymi na zamek, 
regulacją długości szelek oraz wyściełanym tyłem dla wygodnego noszenia. | 
 Opakowanie:   20 szt.  |  Wymiar:   ok. 40 x 28 x 14 cm  |  Materiał:   600D Poliester  | 
  Znakowanie:   u 100 x 60 mm T2+H2 (10)  

 22,01 PLN / szt. 



361361PODRÓŻE I WAKACJE

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

56-0819594 
 zielone jabłko

Z otworem na słuchawki

 56-0819574 
 czarny
 

 56-0819579 
 pomarańczowy
 

 56-0819578 
 jasnozielony
 

 56-0819576 
 czerwony
 

 56-0819577 
 niebieski
 

 56-0819575 
 ciemnoniebieski
 

 TEC  
  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.  |  Wymiar:   ok. 28,5 x 17 x 40 cm  |  Materiał:   600D Poliester  | 
  Znakowanie:   u 80 x 80 mm T1+H2 (10)  

 17,00 PLN / szt. 

 56-0819531 
 jasnozielony/czarny
 

 56-0819529 
 niebieski/czarny
 

 56-0819530 
 czerwony/czarny
 

 CURVE  
  Plecak CURVE  z zapinanymi na zamek kieszeniami główną i przednią, uchwytem 
do noszenia oraz wzmocnionymi paskami na ramiona i wykładanymi plecami. | 
 Opakowanie:   20 szt.  |  Wymiar:   ok. 46 x 34 x 19 cm  |  Materiał:   600D Poliester  | 
  Znakowanie:   u 130 x 120 mm T2+H3 (10)  

 29,70 PLN / szt. 



362362 PODRÓŻE I WAKACJE PODRÓŻE I WAKACJE

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 56-0890025 
 jasnozielony
 

 56-0890026 
 pomarańczowy
 

 56-0890024 
 różowy
 

 56-0890023 
 czerwony
 

 56-0890022 
 niebieski
 

 56-0890021 
 szary
 

 56-0890020 
 czarny
 

 BELLY  
  Saszetka BELLY , przestronna komora główna zamykana na zamek błyskawiczny, mała 
kieszonka wewnątrz, regulowany pas z klamrą – idealna na drobiazgi i cenne rzeczy. | 
 Opakowanie:   100/200 szt.  |  Wymiar:   ok. 35,5 x 5,5 x 15 cm  |  Materiał:   600D Poliester  | 
  Znakowanie:   u 150 x 50 mm T2+H2 (10)  

 7,69 PLN / szt. 

 56-0819625 
 pomarańczowy
 

 56-0819624 
 zielone jabłko
 

 56-0819623 
 niebieski
 

 56-0819622 
 czerwony
 

 56-0819621 
 ciemnoniebieski
 

 56-0819622 
 czerwony
 

 56-0819620 
 czarny
 

 DANNY  
  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.  | 
 Wymiar:   ok. 24 x 13,5 x 40,5 cm  |  Materiał:   600D / 600D 
Poliester  |   Znakowanie:   u 80 x 180 mm T2+H2 (10)  

 19,56 PLN / szt. 



363363PODRÓŻE I WAKACJE

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 56-0890022 
 niebieski
 

PAKOWANIE Z GŁOWY
 VINTAGE   56-0819595  
  Plecak VINTAGE , kieszeń z przodu, pojemna komora główna, 
uchwyt, usztywniane ramiączka i tył. |  Opakowanie:   20 szt.  | 
 Wymiar:   ok. 30 x 14 x 41 cm  |  Materiał:   Poliester  | 
  Znakowanie:   u 170 x 120 mm T2+H2 (10)  

 62,77 PLN / szt. 

 VINTAGE   56-0814560  
  Torba na ramię VINTAGE , kieszeń wewnętrzna z przodu, 
pojemna komora główna, 2 uchwyty, regulowany pasek na 
ramię. |  Opakowanie:   20 szt.  |  Wymiar:   ok. 28 x 11 x 34 cm  | 
 Materiał:   Poliester  |   Znakowanie:   u 220 x 160 mm T2+H2 (10)  

 46,82 PLN / szt. 

 VINTAGE   56-0808550  
  Torba sportowa VINTAGE , kieszeń wewnętrzna z przodu, 
pojemna komora główna, 2 uchwyty, regulowany pasek na 
ramię. |  Opakowanie:   20 szt.  |  Wymiar:   ok. 45 x 17 x 28 cm  | 
 Materiał:   Poliester  |   Znakowanie:   u 300 x 100 mm T2+H2 (10)  

 56,95 PLN / szt. 



364364 PODRÓŻE I WAKACJE PODRÓŻE I WAKACJE

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

Z otworem na słuchawki

 56-0219517 
 czarny/czerwony
 

 56-0219516 
 czarny/niebieski
 

 NEW CLASSIC  
  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.  |  Wymiar:   ok. 42 x 31 x 24 cm  |  Materiał:   600D Poliester  | 
  Znakowanie:   u 100 x 90 mm T2+H2 (10)  

 46,82 PLN / szt. 

LED 
z 3 trybami 
świecenia

 56-0819615 
 szary/czarny
 

 56-0819615 
 szary/czarny
 

 56-0819614 
 czerwony/czarny
 

 56-0819613 
 niebieski/czarny
 

 LED RUN  
  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/o�  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 
szelki i wzmocnione plecy, elastyczny pasek na mostku 
– idealny podczas biegania. |  Opakowanie:   25 szt.  | 
 Wymiar:   ok. 37 x 42 x 7 cm  |  Materiał:   1680D Poliester  | 
  Znakowanie:   u 80 x 30 mm T1+H2 (10)  

 77,10 PLN / szt. 



365365PODRÓŻE I WAKACJE

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

Z otworem na słuchawki

 56-0819569 
 niebieski/szary
 

 56-0819604 
 bordowy/szary
 

 56-0819568 
 szary/szary
 

 HIGH-CLASS  
  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.  |  Wymiar:   ok. 48 x 32 x 18 cm  |  Materiał:   1680D Poliester  | 
  Znakowanie:   u 100 x 100 mm T2+H3 (10)  

 64,98 PLN / szt. 

Z osłoną przeciwdeszczową

 56-0219540 
 niebieski
 

 56-0219539 
 czarny
 

 CROSS  
  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. | 
 Opakowanie:   10 szt.  |  Wymiar:   ok. 53 x 35 x 18 cm  |  Materiał:   600D Poliester  | 
  Znakowanie:   u 80 x 25 mm T1+H2 (10)  

 101,78 PLN / szt. 



366366 PODRÓŻE I WAKACJE PODRÓŻE I WAKACJE

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

Miękki przedział na 
laptop

 NARVIK   56-0805338  
  Torba na laptopa NARVIK,  z przodu kieszeń na suwak, komora główna na 
suwak, z 4 wsuwanymi kieszonkami i wyściełaną przegrodą na laptopa, 
uchwyt na rzep, regulowany i odpinany pasek na ramię z podkładką. | 
 Opakowanie:   20 szt.  |  Wymiar:   ok. 40 x 10 x 30 cm  |  Materiał:   600D Poliester  | 
  Znakowanie:   u 200 x 100 mm T2+H2 (10)  

 43,21 PLN / szt. 

 NARVIK   56-0814551  
  Torba na ramię NARVIK , klapa zapinana na rzep, kieszeń przednia na 
suwak, pojemna komora główna, regulowany pasek na ramię z podkładką. | 
 Opakowanie:   30 szt.  |  Wymiar:   ok. 36 x 10 x 30 cm  |  Materiał:   600D Poliester  | 
  Znakowanie:   u 200 x 120 mm T2+H2 (10)  

 26,20 PLN / szt. 

 NARVIK   56-0810525  
  Kosmetyczka NARVIK,  z przodu kieszeń na drobiazgi zapinana 
na suwak, komora główna na suwak, z uchwytem do noszenia. | 
 Opakowanie:   50 szt.  |  Wymiar:   ok. 25 x 13 x 17 cm  |  Materiał:   600D Poliester  | 
  Znakowanie:   u 80 x 40 mm T1+H2 (10)  

 13,16 PLN / szt. 



367367PODRÓŻE I WAKACJE

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 NARVIK   56-0808523  
  Torba sportowa NARVIK  z główną i przednią 
kieszenią na zamek, dwiema małymi bocznymi 
kieszeniami, wzmocnionymi uchwytami, regulowanym 
i odpinanym paskiem na ramię. |  Opakowanie:   15 szt.  | 
 Wymiar:   ok. 72 x 34 x 26 cm  |  Materiał:   600D Poliester  | 
  Znakowanie:   u 300 x 130 mm T2+H3 (10)  

 62,54 PLN / szt. 

 NARVIK   56-0819567  
  Plecak NARVIK , z przodu kieszeń na suwak, 
pojemna komora główna, 1 kieszeń z siatki, uchwyt, 
wyściełane szelki i tył. |  Opakowanie:   20 szt.  | 
 Wymiar:   ok. 35 x 18 x 45 cm  |  Materiał:   600D Poliester  | 
  Znakowanie:   u 170 x 100 mm T2+H2 (10)  

 34,82 PLN / szt. 

ZAWSZE Z PLECAKIEM



368368 PODRÓŻE I WAKACJE PODRÓŻE I WAKACJE

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

Z przedziałem na buty

 RELAX   56-0805101  
  Mała torba sportowa RELAX  z kieszenią zewnętrzną 
i specjalną kieszenią na obuwie. |  Opakowanie:   20 szt.  | 
 Wymiar:   ok. 52 x 27,5 x 27 cm  |  Materiał:   600D Poliester  | 
  Znakowanie:   u 190 x 100 mm T2+H2 (10)  

 36,10 PLN / szt. 

Z otworem na słuchawki

 RELAX   56-0805102  
  Wielofunkcyjny plecak RELAX  zawiera organizer, 
kieszonkę na telefon komórkowy, otwór na 
kabel do słuchawek. |  Opakowanie:   20 szt.  | 
 Wymiar:   ok. 30 x 16 x 45 cm  |  Materiał:   600D Poliester  | 
  Znakowanie:   u 80 x 50 mm T1+H2 (10)  

 42,04 PLN / szt. 

 RELAX   56-0805104  
  Teczka na dokumenty RELAX  z 3 przegródkami 
na długopisy i kieszenią na kartę z imieniem 
i nazwiskiem, uchwyt do noszenia oraz pasek na 
ramię z regulacją długości. |  Opakowanie:   30 szt.  | 
 Wymiar:   ok. 40 x 32 x 8 cm  |  Materiał:   600D Poliester  | 
  Znakowanie:   u 200 x 60 mm T2+H2 (10)  

 20,85 PLN / szt. 



369369PODRÓŻE I WAKACJE

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

Z przedziałem na buty

 56-0808566 
 jasnoniebieski
 

 56-0808564 
 ciemnoniebieski
 

 56-0808565 
 czerwony
 

 56-0808563 
 szary
 

 FUN  
  Torba sportowa FUN , pionowa przednia kieszonka na zamek, przestronna 
główna komora na zamek, 2 wygodne uchwyty do przenoszenia, regulowany 
pasek na ramię, atrakcyjne wstawki ze skóropodobnego materiału. | 
 Opakowanie:   20 szt.  |  Wymiar:   ok. 50 x 23,5 x 31 cm  |  Materiał:   600D Poliester  | 
  Znakowanie:   u 300 x 180 mm T2+H2 (10)  

 45,65 PLN / szt. 

 56-0819603 
 jasnoniebieski
 

 56-0819601 
 ciemnoniebieski
 

 56-0819602 
 czerwony
 

 56-0819600 
 szary
 

 FUN  
  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.  | 
 Wymiar:   ok. 29,5 x 14,5 x 45 cm  |  Materiał:   600D Poliester  | 
  Znakowanie:   u 120 x 170 mm T2+H2 (10)  

 46,82 PLN / szt. 



370370 PODRÓŻE I WAKACJE PODRÓŻE I WAKACJE

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

Z przedziałem na buty

 56-0805272 
 brązowy
 

 56-0805262 
 czarny/szary
 

 AFRICA  
  Torba sportowa AFRICA  z zamkiem na głównej kieszeni, 
kieszenią zamykaną na rzep, siatkowanymi kieszeniami 
po bokach, kieszenią na buty, i odpinanym paskiem na 
ramię o regulowanej długości. |  Opakowanie:   20 szt.  | 
 Wymiar:   ok. 62 x 23 x 31 cm  |  Materiał:   600D Poliester  | 
  Znakowanie:   u 200 x 100 mm T2+H2 (10)  

 52,29 PLN / szt. 

 56-0805270 
 brązowy
 

 56-0805260 
 czarny/szary
 

 AFRICA  
  Torba na ramię AFRICA  z zamkiem błyskawicznym na 
głównej kieszeni, klapą z klipem, małym organizerem, 
uchwytami na długopisy, paskiem na ramię o 
regulowanej długości, miękką osłonką na ramię 
i siatkowanymi kieszonkami. |  Opakowanie:   20 szt.  | 
 Wymiar:   ok. 36 x 12,5 x 31 cm  |  Materiał:   600D Poliester  | 
  Znakowanie:   u 160 x 50 mm T2+H2 (10)  

 42,86 PLN / szt. 

 56-0805271 
 brązowy
 

 56-0805261 
 czarny/szary
 

 AFRICA  
  Plecak AFRICA  z zamkiem błyskawicznym na 
przedniej kieszeni, siatkowanymi kieszeniami 
na bokach, uchwytem do noszenia i miękkimi 
paskami na ramiona. |  Opakowanie:   30 szt.  | 
 Wymiar:   ok. 33 x 17 x 45,5 cm  |  Materiał:   600D Poliester  | 
  Znakowanie:   u 90 x 90 mm T2+H2 (10)  

 44,37 PLN / szt. 



371371PODRÓŻE I WAKACJE

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 56-0805262 
 czarny/szary
 

 LASER PLUS   56-0207508  
  Pokrowiec odzieżowy LASER PLUS  z wieszakiem, 
rączką, przednią kieszenią na zamek błyskawiczny, 
wymienialny metalowy emblemat, 2 kieszenie 
z tyłu na zamek, zawiera regulowany, odpinany 
pasek na ramię. |  Opakowanie:   10 szt.  | 
 Wymiar:   ok. 110 x 59 x 8 cm  |  Materiał:   600D Poliester  | 
  Znakowanie:   l 20 x 10 mm L1+H10 (1)  

 114,01 PLN / szt. 

 LASER PLUS   56-0208586  
  Torba podróżna LASER PLUS , główna komora na 
zamek błyskawiczny, przednia i boczna kieszeń na 
zamek, z wymienialnym metalowym emblematem, 
2 tylnymi kieszeniami na zamek, zawiera regulowany 
i odpinany pasek na ramię. |  Opakowanie:   20 szt.  | 
 Wymiar:   ok. 58 x 28 x 33 cm  |  Materiał:   600D Poliester  | 
  Znakowanie:   l 40 x 10 mm L1+H6 (1)  

 48,80 PLN / szt. 

 LASER PLUS   56-0210532  
  Torba - kosmetyczka LASER PLUS , główna 
komora na zamek błyskawiczny, z wymienialnym 
metalowym emblematem, rączką z odpornego 
plastiku, zawiera regulowany i odpinany 
pasek na ramię. |  Opakowanie:   20 szt.  | 
 Wymiar:   ok. 35 x 22 x 28 cm  |  Materiał:   600D Poliester  | 
  Znakowanie:   l 40 x 10 mm L1+H10 (1)  

 30,63 PLN / szt. 

 LASER PLUS   56-0210533  
  Kosmetyczka LASER PLUS  z dużą główną i przednią 
kieszenią na zamki błyskawiczne, z wymienialnym 
metalowym emblematem. |  Opakowanie:   50 szt.  | 
 Wymiar:   ok. 30 x 17,5 x 13,5 cm  |  Materiał:   600D Poliester  | 
  Znakowanie:   l 20 x 10 mm L1+H6 (1)  

 15,37 PLN / szt. 



372372 PODRÓŻE I WAKACJE PODRÓŻE I WAKACJE

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

Miękki przedział 
na laptop

 DONEGAL S   56-0819617  
  Plecak DONEGAL S  z główną komorą 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.  | 
 Wymiar:   ok. 28 x 12 x 41 cm  |  Materiał:   600D Poliester  | 
  Znakowanie:   u 200 x 90 mm T2+H2 (10)  

 54,62 PLN / szt. 

Miękki przedział na 
laptop

 DONEGAL   56-0819616  
  Plecak DONEGAL  z pionową główną kieszenią na 
zamek błyskawiczny, jedna przestronna komora 
główna i jedna wyściełana przegroda na laptopa, 
uchwyt do przenoszenia, wyściełane szalki na 
ramię i tylna ścianka. |  Opakowanie:   20 szt.  | 
 Wymiar:   ok. 29 x 19 x 42,5 cm  |  Materiał:   600D Poliester  | 
  Znakowanie:   u 130 x 130 mm T2+H2 (10)  

 62,54 PLN / szt. 

 DONEGAL   56-0810538  
  Kosmetyczka DONEGAL  z przestrzenną przegrodą główną 
z suwakiem, bocznym paskiem na nadgarstek. Idealna na 
kosmetyki i środki higieny osobistej. |  Opakowanie:   50 szt.  | 
 Wymiar:   ok. 24 x 12,5 x 12,5 cm  |  Materiał:   600D Poliester  | 
  Znakowanie:   u 80 x 80 mm T1 (10)  

 12,23 PLN / szt. 

NA KAŻDĄ OKAZJĘ

NOWOŚĆ



373373PODRÓŻE I WAKACJE

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

Miękki przedział na laptop

 DONEGAL   56-0814578  
  Torba na ramię DONEGAL  z klapą zamykaną na rzep, 
przestronna komora główna i jedna wyściełana przegroda 
na laptopa, dwie boczne kieszenie z boku, organizer, 
regulowany pasek na ramię. |  Opakowanie:   20 szt.  | 
 Wymiar:   ok. 38 x 11,5 x 29 cm  |  Materiał:   600D Poliester  | 
  Znakowanie:   u 200 x 90 mm T2+H2 (10)  

 51,12 PLN / szt. 

Możliwość dołączenia do 
toreb podróżnych

 DONEGAL   56-0808562  
  Torba sportowa DONEGAL  z funkcją reporterską, kieszonką 
na zamek błyskawiczny z przodu, przestronna komora 
główna, jedna kieszonka na zamek błyskawiczny 
z boku, regulowany i odpinany pasek na ramię, 
uchwyty do przenoszenia. |  Opakowanie:   20 szt.  | 
 Wymiar:   ok. 52 x 23,5 x 29 cm  |  Materiał:   600D Poliester  | 
  Znakowanie:   u 120 x 90 mm T2+H2 (10)  

 58,93 PLN / szt. 

Miękki przedział na laptop

 56-0819637 
 ciemnoniebieski
 

 56-0819636 
 antracytowy
 

 PROTECT  
  Plecak PROTECT  posiada: 1 przednia przegroda z pionowym suwakiem, 1 przestrzenna 
przegroda główna, przegroda na laptopa, i 3 wsuwane kieszenie, karabinek składany 
na zewnątrz dla zabezpieczenia zamka przed kradzieżą, uchwyt do przenoszenia, 
wyściełane i ergonomiczne paski na ramię, wyściełane plecy z przegrodą 
bezpieczeństwa. |  Opakowanie:   20 szt.  |  Wymiar:   ok. 47,5 x 32 x 6 cm  |  Materiał:   600D 
Poliester  |   Znakowanie:   u 120 x 200 mm T2+H2 (10)  

 77,79 PLN / szt. 

NOWOŚĆ



374374 PODRÓŻE I WAKACJE PODRÓŻE I WAKACJE

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

Miękki przedział na 
laptop

 56-0819570 
 niebieski/czarny
 

 56-0819549 
 czarny
 

 56-0819548 
 szary/czarny
 

 HYPE  
  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.  | 
 Wymiar:   ok. 46,5 x 31 x 16,5 cm  |  Materiał:   600D Poliester  | 
  Znakowanie:   u 80 x 60 mm T1+H2 (10)  

 93,17 PLN / szt. 

Miękki przedział 
na laptop

 DELUXE   56-0819573  
  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.  |  Wymiar:   ok. 30 x 22,5 x 44 cm  |  Materiał:   1680D / 
600D Poliester  |   Znakowanie:   u 40 x 70 mm T1+H4 (10)  

 145,46 PLN / szt. 



375375PODRÓŻE I WAKACJE

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 56-0819570 
 niebieski/czarny
 

 56-0819548 
 szary/czarny
 

Z wyściełanym 
przedziałem na laptop 
lub tablet

 56-0819611 
 szary/pomarańczowy
 

 56-0819612 
 szary/żółty
 

 56-0819610 
 czarny/szary
 

 TALLINN  
  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.  |  Wymiar:   ok. 31 x 16,5 x 46 cm  | 
 Materiał:   Poliester  |   Znakowanie:   u 80 x 80 mm T1+H2 (10)  

 73,48 PLN / szt. 

Miękki przedział na 
laptop

 SILVER RAY   56-0809503  
  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:   15 szt.  | 
 Wymiar:   ok. 42 x 5,8 x 31 cm  |  Materiał:   1680D Poliester  | 
  Znakowanie:   u 110 x 110 mm T2+H5 (10)  

 90,37 PLN / szt. 

Z otworem na słuchawki

 VIVA   56-0219525  
  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.  | 
 Wymiar:   ok. 42 x 31 x 17 cm  |  Materiał:   600D Poliester  | 
  Znakowanie:   u 80 x 150 mm T2+H2 (10)  

 41,23 PLN / szt. 

Możliwość dołączenia do 
toreb podróżnych

 VIVA   56-0214505  
  Torba VIVA  z dużą główną komorą i przednią kieszenią na 
zamki błyskawiczne, z otworem na kabel słuchawkowy, 
wbudowanym organizerem, mocną rączką i regulowanym, 
odpinanym paskiem na ramię. |  Opakowanie:   20 szt.  | 
 Wymiar:   ok. 40 x 30 x 11 cm  |  Materiał:   600D Poliester  | 
  Znakowanie:   u 200 x 150 mm T2+H2 (10)  

 38,43 PLN / szt. 



376376 PODRÓŻE I WAKACJE PODRÓŻE I WAKACJE

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

Miękki przedział na 
laptop

 56-0819628 
 szary/czerwony
 

 56-0819629 
 szary/biały
 

 56-0819627 
 szary/niebieski
 

 SPLIT  
  Plecak SPLIT  z zamykaną na zamek kieszenią z przodu, z 2 zamykanymi komorami 
głównymi: pierwsza z wyściełaną kieszenią na laptopa oraz wsuwaną kieszonką, 
druga z małym organizatorem. Z rączką do przenoszenia oraz z wyściełanymi, 
wygodnymi plecami i szelkami. |  Opakowanie:   15 szt.  |  Wymiar:   ok. 46 x 31 x 17 cm  | 
 Materiał:   600D / 210T Poliester / PVC  |   Znakowanie:   u 80 x 80 mm T1+H2 (10)  

 100,27 PLN / szt. 

Miękki przedział na 
laptop

 56-0819633 
 brązowy/czerwony
 

 56-0819632 
 brązowy/szary
 

 56-0819631 
 brązowy/niebieski
 

 ABERDEEN  
  Plecak ABERDEEN  z 2 zamykanymi przednimi komorami, z 1 komorą główną, 
z wyściełaną kieszenią na laptopa zamykaną pionowym zamkiem. Z rączką 
do przenoszenia oraz z wyściełanymi, wygodnymi plecami i szelkami. | 
 Opakowanie:   20 szt.  |  Wymiar:   ok. 43 x 29 x 15 cm  |  Materiał:   600D / 210T Poliester / 
artificial leather  |   Znakowanie:   u 80 x 80 mm T1+H2 (10)  

 78,26 PLN / szt. 

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ



377377PODRÓŻE I WAKACJE

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

Torby z możliwością dołączenia do torby podróżnej, zwaną inaczej funckją 
reporterską, posiadają specjalny pas lub inny element pozwalający na 
przymocowanie ich do składanych uchwytów toreb na kółkach. Pozwala to na 
szybkie dołaczenie/odłączenie takiej torby od głównego bagażu.

Z dużą ilością miejsc 
do segregowania

 MEETING   56-0805336  
  Torba reporterska MEETING  z główną komorą zapinaną 
na zamek i miękką kieszenią na laptop, druga duża 
kieszeń z funkcją organizera, 1 zewnętrzna kieszeń 
na drobiazgi zapinana na rzep oraz przezroczysta 
kieszonka na wizytówki. |  Opakowanie:   20 szt.  | 
 Wymiar:   ok. 40 x 30 x 13 cm  |  Materiał:   600D Poliester  | 
  Znakowanie:   u 150 x 100 mm T2+H2 (10)  

 70,34 PLN / szt. 

Miękki przedział na laptop

 MULTI   56-0805335  
  Torba podróżna MULTI  z trzema dużymi kieszeniami, pierwsza 
kieszeń z trzema przegródkami oraz miejscem na laptopa, 
druga kieszeń z organizerem, kieszenie przednia i tylna - 
zapinane na rzep, mocny uchwyt do noszenia z zapięciem 
na rzep, odpinany pasek na ramię z miękką podkładką, 
którego długość można regulować. |  Opakowanie:   20 szt.  | 
 Wymiar:   ok. 40 x 30 x 13 cm  |  Materiał:   600D Poliester  | 
  Znakowanie:   u 150 x 80 mm T2+H2 (10)  

 69,53 PLN / szt. 

Miękki przedział na 
laptop

 PEPPER & SALT   56-0819630  
  Plecak PEPPER & SALT  z 2 zamykanymi przednimi komorami 
(jedna do przechowywania parasola), z 2 komarami 
głównymi: pierwsza z wyściełaną kieszenią na laptopa oraz 
wsuwaną kieszonką (zamykana na rzep), druga z małym 
organizatorem. Z rączką do przenoszenia oraz z wyściełanymi, 
wygodnymi plecami i szelkami. |  Opakowanie:   15 szt.  | 
 Wymiar:   ok. 40 x 28,5 x 12 cm  |  Materiał:   600D / 210T Poliester  | 
  Znakowanie:   u 80 x 80 mm T1+H2 (10)  

 102,13 PLN / szt. 

Miękki 
przedział na 
laptop

 OXFORD   56-0819640  
  Plecak OXFORD  posiada: 1 mała przednia przegroda 
z zamkiem błyskawicznym, 1 przednia przegroda 
z małym organizerem, 1 główna przegroda z zamkiem 
błyskawicznym i 2 wyściełane kieszenie na urządzenia 
multimedialne oraz 1 kieszeń siatkowa z zamkiem 
błyskawicznym, 1 wyściełana kieszeń na laptopa, 
wyściełane i ergonomiczne paski na ramię, wyściełane 
plecy z funkcją reportera. |  Opakowanie:   20 szt.  | 
 Wymiar:   ok. 41 x 28 x 13 cm  |  Materiał:   1680D Poliester  | 
  Znakowanie:   u 190 x 110 mm T2+H2 (10)  

 98,29 PLN / szt. NOWOŚĆ NOWOŚĆ



378378 PODRÓŻE I WAKACJE PODRÓŻE I WAKACJE

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 CYBER   56-0201604  
  Dyplomatka dla kierownika CYBER  z miejscem na 
laptopa, zamkiem, organizerem, zawiera pasek na ramię. | 
 Opakowanie:   1/5 szt.  |  Wymiar:   ok. 44,5 x 32,5 x 10 cm  | 
 Materiał:   Aluminium  |   Znakowanie:   l 50 x 10 mm L1+H10 (1)  

 420,53 PLN / szt. 

Zmieści do 
4 segregatorów

 OFFICE   56-0202603  
  Aluminiowa teczka OFFICE , na kółkach, z bezpiecznym 
zamkiem szyfrowym, teleskopowym uchwytem, 
gumowanymi kółkami, wewnętrznym tekstylnym 
wykończeniem, dużą komorą główną z wyłożonym 
miejscem na laptopa, z 4 kieszeniami, w tym 2 zapinanymi 
na rzep. |  Opakowanie:   1 szt.  |  Wymiar:   ok. 48 x 36 x 25 cm  | 
 Materiał:   Aluminium  |   Znakowanie:   l 50 x 10 mm L1+H10 (1)  

 573,44 PLN / szt. 

 AGENT   56-0201603  
  Dyplomatka aluminiowa AGENT  z zamkiem szyfrowym, 
tekstylnym wykończeniem i organizerem. |  Opakowanie:   1/5 szt.  | 
 Wymiar:   ok. 45,5 x 33 x 12,5 cm  |  Materiał:   Aluminium  | 
  Znakowanie:   l 50 x 10 mm L1+H10 (1)  

 289,28 PLN / szt. 



379379PODRÓŻE I WAKACJE

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

EFEKTOWNIE ZORGANIZOWANE

 OPAL   56-0210602  
  Kosmetyczka aluminiowa OPAL , główna komora zamykana na kluczyk, z elastycznymi 
szlufkami wewnątrz i bocznymi kieszonkami, 2 dodatkowo zamykane szufladki 
na biżuterię z boku. |  Opakowanie:   1/6 szt.  |  Wymiar:   ok. 30,5 x 21,5 x 20,5 cm  | 
 Materiał:   Aluminium  |   Znakowanie:   l 50 x 10 mm L1+H10 (1)  

 196,11 PLN / szt. 

 COCKPIT   56-0202601  
  Torba typu pilot, aluminiowa COCKPIT  z zamkiem szyfrowym, tekstylnym 
wykończeniem, dużą główną komorą, 2 elastycznymi kieszeniami 
rozdzielającymi, 3 szlufkami na długopisy, zawiera pasek na ramię. | 
 Opakowanie:   1/4 szt.  |  Wymiar:   ok. 45,5 x 32,5 x 20,5 cm  |  Materiał:   Aluminium  | 
  Znakowanie:   l 50 x 10 mm L1+H10 (1)  

 361,25 PLN / szt. 



380380 PODRÓŻE I WAKACJE PODRÓŻE I WAKACJE

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 56-0805244 
 czarny/szary
 

 56-0805243 
 czarny/jasnoniebieski
 

 56-0805242 
 czarny/pomarańczowy
 

 56-0805241 
 czarny/czerwony
 

 56-0805240 
 czarny/niebieski
 

 PI  
  Torba na dokumenty PI , elegancka torba z główną kieszenią zapinaną na zamek, 
kieszenią z przodu, kieszonką na telefon komórkowy oraz odpinanym paskiem na 
ramię, o regulowanej długości. |  Opakowanie:   40 szt.  |  Wymiar:   ok. 38 x 28 x 9,5 cm  | 
 Materiał:   600D Poliester  |   Znakowanie:   u 120 x 100 mm T2+H2 (10)  

 17,24 PLN / szt. 

 56-0814516 
 czarny/jasnozielony
 

 56-0814517 
 żółty/czarny
 

 56-0814515 
 czarny/pomarańczowy
 

 56-0814514 
 czarny/czerwony
 

 56-0814513 
 czarny/zielony
 

 56-0814511 
 czarny/niebieski
 

 56-0814512 
 purpurowy/czarny
 

 56-0814510 
 czarny
 

 FILE  
  Torba na dokumenty FILE  z kieszenią główną oraz dodatkową na 
przodzie zapinanymi na zamek oraz mocnym uchwytem do noszenia. | 
 Opakowanie:   25/100 szt.  |  Wymiar:   ok. 38,5 x 28,5 x 3 cm  |  Materiał:   600D Poliester  | 
  Znakowanie:   u 300 x 120 mm T2+H2 (10)  

 9,32 PLN / szt. 

 56-0814577 
 biały
 

 56-0814576 
 jasnozielony
 

 56-0814575 
 żółty
 

 56-0814574 
 różowy
 

 56-0814573 
 jasnoniebieski
 

 56-0814571 
 niebieski
 

 56-0814572 
 czerwony
 

 56-0814570 
 czarny
 

 SMART  
  Torba na ramię SMART , klapa zapinana na rzep, przestronna komora 
główna z małym organizerem na długopisy, szeroki pasek na ramię. | 
 Opakowanie:   100 szt.  |  Wymiar:   ok. 36 x 8 x 30 cm  |  Materiał:   Polipropylen  | 
 non-woven  |   Znakowanie:   u 250 x 200 mm T2+H2 (10)  

 5,59 PLN / szt. 



381381PODRÓŻE I WAKACJE

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 56-0814516 
 czarny/jasnozielony
 

 56-0814577 
 biały
 

 56-0814567 
 czarny/pomarańczowy
 

 56-0814566 
 czarny/turkusowy
 

 56-0814565 
 czarny/szary
 

 56-0814564 
 czarny/czerwony
 

 56-0814562 
 czarny/niebieski
 

 56-0814563 
 czarny/ciemnozielony
 

 BRISTOL  
  Teczka na dokumenty BRISTOL , kolorowa klapa zapinana na rzep, przestronna komora 
główna na zamek błyskawiczny, 2 wzmacniane kolorowe uchwyty do przenoszenia, 
regulowany pasek na ramię. |  Opakowanie:   40 szt.  |  Wymiar:   ok. 39 x 29 x 7,5 cm  | 
 Materiał:   300D Poliester  |   Znakowanie:   u 300 x 100 mm T2+H2 (10)  

 19,56 PLN / szt. 

 56-0814549 
 czarny/różowy
 

 56-0814550 
 czarny/pomarańczowy
 

 56-0814548 
 czarny/jasnoniebieski
 

 56-0814547 
 czarny/fioletowy
 

 56-0814546 
 czarny/zielony
 

 56-0814544 
 czarny/granatowy
 

 56-0814545 
 czarny/czerwony
 

 56-0814543 
 czarny/szary
 

 CITY  
  Torba na ramię CITY  w sportowy wzór w paski, klapa zamykana na rzep, przestrzenna 
komora główna, po obu stronach siatkowe kieszenie, regulowany pasek na ramię. | 
 Opakowanie:   40 szt.  |  Wymiar:   ok. 39 x 28 x 11 cm  |  Materiał:   600D Poliester  | 
  Znakowanie:   u 80 x 40 mm T1+H2 (10)  

 20,85 PLN / szt. 



382382 PODRÓŻE I WAKACJE PODRÓŻE I WAKACJE

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 56-0814555 
 beżowy
 

 56-0814553 
 niebieski
 

 56-0814554 
 czerwony
 

 56-0814552 
 szary
 

 BUSY  
  Torba na dokumenty BUSY , kieszeń z przodu zapinana pionowo na suwak, wsuwana 
kieszeń z przodu, komora główna na suwak, mocny uchwyt, regulowany i odpinany pasek 
na ramię. |  Opakowanie:   50 szt.  |  Wymiar:   ok. 38 x 9 x 28,5 cm  |  Materiał:   600D Poliester  | 
  Znakowanie:   u 200 x 100 mm T2+H2 (10)  

 19,45 PLN / szt. 

 56-0814311 
 biały
 

 56-0814303 
 czerwony
 

 56-0814301 
 niebieski
 

 56-0814302 
 zielony
 

 56-0814300 
 czarny
 

 CLEVER  
  Torba na ramię CLEVER  wykonana z wytrzymałego materiału, klapa z zapięciem na 
rzep, 1 główna kieszeń, 1 wewnętrzna wsuwana kieszeń i regulowany pasek na 
ramię. |  Opakowanie:   30 szt.  |  Wymiar:   ok. 33 x 30 x 9 cm  |  Materiał:   Włókno chlorowe  | 
  Znakowanie:   u 200 x 150 mm T2+H2 (10)  

 29,46 PLN / szt. 

Miękki przedział na laptop

 56-0214304 
 czerwony/biały
 

 56-0214303 
 niebieski/biały
 

 56-0214302 
 czarny/biały
 

 ACTION  
  Torba na ramię ACTION  wykonana z wytrzymałego materiału, przednia kieszeń 
z wykładaną kieszenią na laptopa i organizerem, posiada regulowany i odpinany 
pasek na ramię. |  Opakowanie:   10 szt.  |  Wymiar:   ok. 34,5 x 31,5 x 13,5 cm  | 
 Materiał:   Włókno chlorowe  |   Znakowanie:   u 150 x 250 mm T2+H2 (10)  

 51,12 PLN / szt. 
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PODRÓŻE I WAKACJE

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 56-0814311 
 biały
 

 BIKE MATE   56-0230503  
  Torba rowerowa BIKE MATE  z przestrzenną przegrodą główną 
z suwakiem i zatrzaskiem, przednią kieszenią z suwakiem, systemem 
montażu (przykrywanym), uchwytem do przenoszenia, regulowanym 
i wyjmowanym paskiem na ramię z podkładką. |  Opakowanie:   20 szt.  | 
 Wymiar:   ok. 34 x 14 x 38-50 cm  |  Materiał:   600D Poliester  | 
  Znakowanie:   u 130 x 110 mm T2+H2 (10)  

 51,12 PLN / szt. 

Pogodoodporny

 BIKE   56-0230500  
  Komplet bagażowy na rower BIKE , 3-częściowy komplet zawierający 2 boczne torby 
z odblaskami, zamykane na zamki błyskawiczne, z osłoną przeciwdeszczową, plecak 
z regulowanymi paskami na ramiona. |  Opakowanie:   10 kompletów  |  
Wymiar: 
  ok. 28 x 41 x 12 cm
ok. 31 x 41 x 12,5 cm  |  
Materiał:   600D Poliester  |   Znakowanie:   u 80 x 80 mm T1+H10 (10)  

 90,02 PLN / zestaw 

Pogodoodporna

 BIKE   56-0230501   X  
  Torba izotermiczna BIKE  na kierownicę roweru, z kieszeniami na zamki błyskawiczne, 
paskami z tyłu, regulowanym paskiem na ramię, zawiera osłonę przeciwdeszczową 
i przezroczystą kieszeń na mapę. |  Opakowanie:   10 szt.  |  Wymiar:   ok. 30 x 15 x 18 cm  | 
 Materiał:   600D Poliester  |   Znakowanie:   u 100 x 30 mm T2+H2 (10)  

 35,75 PLN / szt. 1
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384384 PODRÓŻE I WAKACJE PODRÓŻE I WAKACJE

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

Z przedziałem 
na buty

 56-0808530 
 szary/różowy
 

 56-0808529 
 szary/jasnozielony
 

 56-0808527 
 szary/ciemnoniebieski
 

 56-0808528 
 szary/jasnoniebieski
 

 56-0808526 
 szary/czarny
 

 GYM  
  Torba sportowa GYM  z komorą główną na suwak, kieszenią przednią na rzep, 
kieszeniami po obu stronach, jedna na buty, mocna rączka, regulowany i odpinany, 
wyściełany pasek na ramię. |  Opakowanie:   20 szt.  |  Wymiar:   ok. 48 x 30 x 27 cm  | 
 Materiał:   600D Poliester  |   Znakowanie:   u 250 x 90 mm T2+H2 (10)  

 47,05 PLN / szt. 

 56-0805346 
 zielony/biały
 

 56-0805345 
 żółty/biały
 

 56-0805344 
 pomarańczowy/biały
 

 56-0805343 
 czerwony/biały
 

 56-0805341 
 ciemnoniebieski/biały
 

 56-0805342 
 niebieski/biały
 

 56-0805340 
 czarny/biały
 

 CHAMP  
  Torba na ramię CHAMP  zamykana na zamek błyskawiczny z dużą kieszenią, kieszeniami bocznymi, 
mocnym uchwytem do noszenia odpinanym paskiem na ramię z miękką podkładką, którego długość 
można regulować. |  Opakowanie:   20 szt.  |  Wymiar:   ok. 66 x 36 x 29 cm  |  Materiał:   600D Poliester  | 
  Znakowanie:   u 300 x 60 mm T2+H2 (10)  

 43,90 PLN / szt. 

 ICELAND   56-0208559  
  Torba podróżna ICELAND  z główną i przednią kieszenią na zamek błyskawiczny, 
2 zaokrąglonymi kieszeniami bocznymi z zamkiem, zawiera regulowany i odpinany 
pasek na ramię. |  Opakowanie:   20 szt.  |  Wymiar:   ok. 60 x 33 x 29 cm  |  Materiał:   600D 
Poliester  |   Znakowanie:   u 150 x 80 mm T2+H10 (10)  

 52,64 PLN / szt. 



385385PODRÓŻE I WAKACJE

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 56-0805346 
 zielony/biały
 

 56-0805342 
 niebieski/biały
 

Z przedziałem na buty

 56-0208563 
 czerwony/czarny
 

 56-0208562 
 szary/czarny
 

 56-0208561 
 niebieski/czarny
 

 DOME  
  Torba sportowa DOME  z kieszenią na obuwie, główną komorą 
i 2 bocznymi kieszeniami na zamek błyskawiczny, otwartą kieszenią z tyłu, 
wodoodpornym dnem, zawiera regulowany i odpinany pasek na ramię. | 
 Opakowanie:   15 szt.  |  Wymiar:   ok. 60 x 36 x 26 cm  |  Materiał:   600D Poliester  | 
  Znakowanie:   u 250 x 110 mm T2+H2 (10)  

 55,43 PLN / szt. 

 56-0808537 
 czarny/różowy
 

 56-0808538 
 czarny/pomarańczowy
 

 56-0808536 
 czarny/jasnoniebieski
 

 56-0808535 
 czarny/fioletowy
 

 56-0808534 
 czarny/zielony
 

 56-0808532 
 czarny/niebieski
 

 56-0808533 
 czarny/czerwony
 

 56-0808531 
 czarny/szary
 

 JORDAN  
  Sportowa torba JORDAN  z główną komorą na suwak, z przodu kieszeń na zamek, 
wzmocnione uchwyty do przenoszenia, regulowany pasek na ramię oraz wzmocnione 
dno. |  Opakowanie:   20 szt.  |  Wymiar:   ok. 48 x 22 x 28 cm  |  Materiał:   600D Poliester  | 
  Znakowanie:   u 200 x 100 mm T2+H2 (10)  

 25,04 PLN / szt. 



386386 PODRÓŻE I WAKACJE PODRÓŻE I WAKACJE

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 56-0808521 
 czarny/pomarańczowy
 

 56-0808520 
 czarny/żółty
 

 56-0808519 
 czarny/fioletowy
 

 56-0808518 
 czarny/zielony
 

 56-0808515 
 czarny/szary
 

 56-0808516 
 czarny/niebieski
 

 56-0808517 
 czarny/czerwony
 

 PEP  
  Torba sportowa PEP  z boczną i główną kieszenią zapinanymi na zamek, mocnymi 
uchwytami do noszenia oraz regulowanym i odpinanym paskiem na ramię. | 
 Opakowanie:   20 szt.  |  Wymiar:   ok. 55 x 32,5 x 28 cm  |  Materiał:   600D Poliester  | 
  Znakowanie:   u 300 x 50 mm T2+H2 (10)  

 29,11 PLN / szt. 

 56-0808557 
 czarny/jasnozielony
 

 56-0808556 
 czarny/turkusowy
 

 56-0808555 
 czarny/różowy
 

 56-0808553 
 czarny/niebieski
 

 56-0808554 
 czarny/czerwony
 

 56-0808552 
 czarny/szary
 

 FITNESS  
  Sportowa torba FITNESS  z przestronną komorą główną na zamek błyskawiczny, po 
bokach 2 siatkowe kieszenie, 2 uchwyty do przenoszenia, regulowany pasek na 
ramię. |  Opakowanie:   25 szt.  |  Wymiar:   ok. 45 x 19 x 26 cm  |  Materiał:   300D Poliester  | 
  Znakowanie:   u 300 x 100 mm T2+H2 (10)  

 21,66 PLN / szt. 

 56-0808547 
 biały
 

 56-0808546 
 jasnozielony
 

 56-0808545 
 turkusowy
 

 56-0808544 
 pomarańczowy
 

 56-0808543 
 szary
 

 56-0808541 
 niebieski
 

 56-0808542 
 czerwony
 

 56-0808540 
 czarny
 

 WORKOUT  
  Torba sportowa WORKOUT , przestrzenna komora główna na suwak, 2 uchwyty, 
regulowany pasek na ramię. |  Opakowanie:   50 szt.  |  Wymiar:   ok. Ø28 x 55 cm  | 
 Materiał:   600D Poliester  |   Znakowanie:   u 170 x 150 mm T2+H2 (10)  

 18,75 PLN / szt. 
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Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

WRZUĆ NA LUZ

Składana

 56-0808561 
 zielony
 

 56-0808560 
 czerwony
 

 56-0808559 
 niebieski
 

 56-0808558 
 czarny
 

 VOLUNTEER  
  Torba sportowa VOLUNTEER  składana dzięki przedniej kieszeni na zamek, komora 
główna na zamek, 2 odblaskowe metki, 2 siatkowe kieszonki po bokach, 2 długie 
uchwyty do przenoszenia – po złożeniu do formatu małej torebki można mieć ją 
zawsze przy sobie. |  Opakowanie:   60 szt.  |  Wymiar:   ok. Ø24 x 50 / 19,5 x 18 cm  | 
 Materiał:   210D Poliester  |   Znakowanie:   u 150 x 110 mm T2+H2 (10)  

 21,20 PLN / szt. 

Składany

 56-0819608 
 zielony
 

 56-0819607 
 czerwony
 

 56-0819606 
 niebieski
 

 56-0819605 
 czarny
 

 VOLUNTEER  
  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.  |  Wymiar:   ok. 31 x 16 x 42,5 / 23,5 x 14 cm  | 
 Materiał:   210D Poliester  |   Znakowanie:   u 170 x 80 mm T2+H2 (10)  

 23,41 PLN / szt. 
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Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

Składana

 56-0208615 
 niebieski/czarny
 

 56-0208614 
 czarny
 

 HEX  
  Torba podróżna na kółkach HEX , składana, przednia kieszeń na zamek, komora 
główna na zamek, z boku 1 kieszeń na zamek, 2 uchwyty do przenoszenia z paskiem 
na rzep, regulowany i zdejmowany pasek na ramię z nakładką, wzmocniony 
uchwyt do przenoszenia, lekko jeżdżące kółka – idealna jako dodatkowa/zapasowa 
torba w podróży. |  Opakowanie:   10 szt.  |  Wymiar:   ok. 81 x 32 x 34 / 32 x 34 x 15 cm  | 
 Materiał:   600D Poliester  |   Znakowanie:   u 220 x 120 mm T2+H4 (10)  

 77,10 PLN / szt. 

W rozmiarze XS

 56-0208612 
 różowy
 

 56-0208610 
 czarny
 

 VIENNA  
  Walizka na kółkach VIENNA , przestronna komora główna zapinana na 
zamek, kieszeń na zamek z przodu, rączka walizki może być ukryta w całości 
w oddzielnej przegródce na zamek błyskawiczny, 2 uchwyty do przenoszenia, 
2 nóżki z tyłu, ze względu na rozmiar nadaje się do tanich linii lotniczych. | 
 Opakowanie:   6 szt.  |  Wymiar:   ok. 55 x 33 x 20 cm  |  Materiał:   600D Poliester  | 
  Znakowanie:   u 120 x 70 mm T2+H10 (10)  

 78,26 PLN / szt. 

Zestaw

 BASIC   56-0205501  
  Zestaw bagaży BASIC  składa się z 5 elementów, teczki, 
torby podróżnej, plecaka, torby na zakupy i saszetki. | 
 Opakowanie:   10 kompletów  |  
Wymiar:   
ok. 24 x 15 x 9 cm
ok. 41 x 38 x 12 cm
ok. 46 x 35 x 17 cm
ok. 47 x 28 x 24 cm
ok. 48 x 33 x 11,5 cm  |  
Materiał:   600D Poliester  | 
  Znakowanie:   u 140 x 140 mm T2+H10 (10)  

 101,78 PLN / zestaw 
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Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

Miękki przedział na 
laptop

 56-0219551 
 szary
 

 56-0219550 
 czerwony
 

 56-0219549 
 niebieski
 

 56-0219548 
 czarny
 

 TRAILER  
  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.  |  Wymiar:   ok. 34 x 52 x 20/28 cm  |  Materiał:   600D Poliester  | 
  Znakowanie:   u 200 x 45 mm T2+H10 (10)  

 124,26 PLN / szt. 

Miękki przedział 
na laptop

 COMFORTY   56-0219547  
  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.  | 
 Wymiar:   ok. 33 x 24,5 x 50 cm  |  Materiał:   600D Poliester  | 
  Znakowanie:   u 80 x 80 mm T1+H10 (10)  

 179,23 PLN / szt. 
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Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

Z dwoma osobnymi 
przedziałami

 BERGEN   56-0208619  
  Torba podróżna na kółkach BERGEN , 2 uchwyty do przenoszenia z paskiem 
wzmacniającym na rzep, 1 kieszeń przednia na zamek, 2 osobne przedziały na zamek, 
1 kieszeń na zamek z boku, wyściełany uchwyt do przenoszenia, wysuwana rączka 
do ciągnięcia torby, lekko jeżdżące kółka z ochraniaczami na rogi, od spodu 2 płozy 
i stopki do podparcia o podłoże. |  Opakowanie:   6 szt.  |  Wymiar:   ok. 66 x 34 x 37 cm  | 
 Materiał:   600D Poliester / PU  |   Znakowanie:   u 300 x 170 mm T2+H10 (10)  

 168,98 PLN / szt. 

Walizka i plecak w jednym

 CHECKER   56-0219545  
  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. | 
 Opakowanie:   6 szt.  |  Wymiar:   ok. 52 x 32 x 22 / 33 cm  |  Materiał:   600D Poliester  | 
  Znakowanie:   u 120 x 200 mm T2+H10 (10)  

 153,26 PLN / szt. 

Możliwość powiększenia 
pojemności o ok. 10%

 VISBY   56-0208620  
  Torba podróżna na kółkach VISBY , kieszeń przednia na zamek, główna komora 
z dodatkowym zamkiem do powiększenia pojemności o ok. 10%, po obu 
stronach 2 paski ściągające zapinane na klamry, 2 wyściełane uchwyty do 
przenoszenia, wysuwana rączka do ciągnięcia torby, lekko jeżdżące kółka 
z ochraniaczami na rogi, od spodu 2 płozy i stopki do podparcia o podłoże. | 
 Opakowanie:   4 szt.  |  Wymiar:   ok. 28 x 24 x 55 cm  |  Materiał:   600D Poliester  | 
  Znakowanie:   u 190 x 70 mm T2+H10 (10)  

 157,10 PLN / szt. 



391391PODRÓŻE I WAKACJE

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

Walizka i plecak w jednym

 56-0208618 
 czerwony/szary
 

 56-0208616 
 czarny/szary
 

 56-0208617 
 niebieski/szary
 

 9P  
  Torba podróżna na kółkach 9P , 3 przednie kieszenie na zamek, przestronna komora 
główna na zamek z 3 dodatkowymi kieszeniami na zamek, z tyłu 1 kieszeń na 
zamek, 1 wyściełany uchwyt do przenoszenia, wysuwana rączka do ciągnięcia torby 
ukryta w kieszonce na zamek, lekko jeżdżące kółka z ochraniaczami na rogi, 2 płozy 
i stopki do podparcia o podłoże – wiele kieszonek dla lepszej organizacji pakowania. | 
 Opakowanie:   4 szt.  |  Wymiar:   ok. 75 x 30,5 x 33 cm  |  Materiał:   600D Poliester  | 
  Znakowanie:   u 300 x 150 mm T2+H10 (10)  

 157,10 PLN / szt. 

 CARGO   56-0208572  
  Torba podróżna na kółkach CARGO  z główną komorą na zamek błyskawiczny, bocznymi 
kieszeniami, 2 przednimi kieszeniami na zamki, kieszeniami na rzepy, chowaną rączką, 
na gumowych kółkach z osłonami. |  Opakowanie:   6 szt.  |  Wymiar:   ok. 75 x 36 x 34 cm  | 
 Materiał:   600D Poliester  |   Znakowanie:   u 180 x 100 mm T2+H10 (10)  

 153,26 PLN / szt. 



392392 PODRÓŻE I WAKACJE PODRÓŻE I WAKACJE

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

W rozmiarze XS

 56-0204703 
 ciemnoczerwony
 

 56-0204701 
 szary
 

 56-0204702 
 niebieski
 

 56-0204700 
 czarny
 

 GALWAY  
  Walizka podróżna GALWAY , komora główna na zamek, wyściełana 
przestrzeń pakowania i dodatkowa przegroda na zamek, 2 przegrody na 
zamek z wymienną metalową płytką z przodu, z tyłu kieszonka na dane 
adresowe, uchwyt do przenoszenia, blokowany teleskopowy uchwyt, lekko 
jeżdżące kółka z ochraniaczami na rogi i stopki do podparcia o podłoże. | 
 Opakowanie:   1 szt.  |  Wymiar:   ok. 55 x 35 x 20 cm  |  Materiał:   1200D Poliester / EVA  | 
  Znakowanie:   l 30 x 8 mm L1+H10 (1)  

 157,10 PLN / szt. 

Miękki przedział na 
laptop

 MANAGER   56-0203500  
  Torba biznesowa MANAGER , na kółkach, z dużą kieszenią zapinaną na zamek 
z przodu, dużą kieszenią na laptop, dwiema kieszeniami na dokumenty, 
rozkładaną rączką, przezroczystymi kółkami, wytrzymałym uchwytem do 
noszenia w ręce oraz odpinanym paskiem na ramię (z regulacją długości). | 
 Opakowanie:   1 szt.  |  Wymiar:   ok. 44 x 33 x 18-22 cm  |  Materiał:   600D Poliester / EVA  | 
  Znakowanie:   l 30 x 10 mm L2+H10 (1)  

 243,63 PLN / szt. 

 AIRPACK   56-0208570  
  Torba podróżna AIRPACK  na gumowych kółkach z osłonami, główna komora, 
siatkowe kieszenie i 2 przednie kieszenie z zamkiem błyskawicznym, z wymienialnym 
metalowym emblematem, bocznym uchwytem z metką informacyjną o 
podróżnym, chowaną rączką, zawiera regulowany, odpinany pasek na ramię. | 
 Opakowanie:   6 szt.  |  Wymiar:   ok. 50 x 33 x 29 cm  |  Materiał:   600D Poliester / EVA  | 
  Znakowanie:   l 20 x 10 mm L1+H10 (1)  

 116,34 PLN / szt. 



393393PODRÓŻE I WAKACJE

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

W rozmiarze XS

 56-0204703 
 ciemnoczerwony
 

W rozmiarze XS

 VERONA   56-0204449  
  Walizka na kółkach VERONA  z komorami do pakowania po obu stronach, 
wyściełane wkładki z przegródkami i pasami, zamykany system teleskopowy, 
uchwyt, 4 proste kółka jezdne, zamek szyfrowy, rozmiar odpowiedni dla tanich 
linii lotniczych. |  Opakowanie:   1 szt.  |  Wymiar:   ok. 55 x 35 x 20cm  |  Materiał:   ABS  | 
  Znakowanie:   l 18 x 18 mm L1+H10 (1)  

 234,31 PLN / szt. 

W rozmiarze XS

 DUBLIN   56-0204516  
  Torba podróżna na kółkach DUBLIN  z wyściełanym wnętrzem, kieszenią zamykaną na 
zamek i paskiem do unieruchamiania zawartości, 2 zewnętrzne kieszenie zamykane 
na zamek, regulowany i składany uchwyt do ciągnięcia, rączki do przenoszenia, 
łatwo toczące się kółka, zamek szyfrowy, etykietka adresowa z tyłu, metalowa, 
zdejmowalna płytka do grawerowania, wielkość odpowiednia do samolotu. | 
 Opakowanie:   1 szt.  |  Wymiar:   ok. 50 x 35 x 20 cm  |  Materiał:   600D Poliester / EVA  | 
  Znakowanie:   l 20 x 10 mm L1+H10 (1)  

 148,95 PLN / szt. 

 ROM   56-0204448  
  Torba podróżna na kołach ROM , możliwość pakowania z obu stron, wyściełane 
wnętrze z praktycznymi kieszeniami i paskiem do unieruchamiania zawartości, 
regulowany i składany uchwyt do ciągnięcia, rączki do przenoszenia, 4 koła 
obrotowe, zamek szyfrowy, wielkość odpowiednia do samolotu. |  Opakowanie:   1 szt.  | 
 Wymiar:   ok. 55 x 33 x 22 cm  |  Materiał:   ABS  |   Znakowanie:   l 18 x 18 mm L1+H10 (1)  

 213,82 PLN / szt. 



394394 PODRÓŻE I WAKACJE PODRÓŻE I WAKACJE

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

W rozmiarze XS

 56-0204468 
 niebieski
 

 56-0204469 
 czerwony
 

 56-0204467 
 czarny
 

 MONZA  
  Walizka podróżna MONZA  z możliwością pakowania z obu stron, z przegrodą 
na zamek i pasami do unieruchamiania zawartości, blokowane i chowane 
kółka, uchwyt do przenoszenia, zamek szyfrowy, 4 lekko jeżdżące koła, 
zdejmowana metalowa płytka, rozmiar odpowiedni dla tanich linii 
lotniczych. |  Opakowanie:   1 szt.  |  Wymiar:   ok. 55 x 35 x 20 cm  |  Materiał:   ABS  | 
  Znakowanie:   l 40 x 30 mm L2+H10 (1)  

 208,34 PLN / szt. 

W rozmiarze XS

 ST. TROPEZ   56-0204450  
  Walizka ST. TROPEZ  z miejscem do pakowania po obu stronach, wewnątrz podszewka, 
przegroda, pasek do pakowania, wysuwana rączka, 2 uchwyty, 4 nóżki, 4 kółka, 
zamek szyfrowy, rozmiar odpowiedni dla tanich linii lotniczych. |  Opakowanie:   1 szt.  | 
 Wymiar:   ok. 55 x 40 x 20 cm  |  Materiał:   trwały Poliwęglan / miks z tworzywem ABS  | 
  Znakowanie:   l 40 x 30 mm L2+H10 (1)  

 282,64 PLN / szt. 

W rozmiarze XS

 TOKYO   56-0204470  
  Torba na kółkach TOKYO  z zamkiem błyskawicznym z przodu umożliwiającym 
bezpośredni dostęp do kieszeni na notebooka lub tablet. Posiada organizer, główna 
komora wyposażona w paski do pakowania, wysuwany uchwyt teleskopowy, cztery 
lekko jeżdżące kółka obracające się o 360°, zamek szyfrowy. |  Opakowanie:   1 szt.  | 
 Wymiar:   ok. 55 x 38 x 20 cm  |  Materiał:   ABS  |   Znakowanie:   l 40 x 30 mm L2+H10 (1)  

 273,56 PLN / szt. 



395395PODRÓŻE I WAKACJE

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

JUŻ PAKUJĘ WALIZKI!

W rozmiarze XS

 56-0204466 
 jasnozielony
 

 56-0204465 
 różowy
 

 56-0204464 
 turkusowy
 

 56-0204456 
 biały
 

 56-0204455 
 czarny
 

 PADUA  
  Walizka podróżna na kółkach PADUA , możliwość pakowania z obu stron, wyściełane 
wnętrze z przegrodą zamykaną na zamek i paskami do pakowania, wysuwany 
uchwyt teleskopowy, uchwyt do podnoszenia, 4 gładko jeżdżące koła, zamek 
szyfrowy, rozmiar odpowiedni dla tanich linii lotniczych. |  Opakowanie:   1 szt.  | 
 Wymiar:   ok. 55 x 35 x 20 cm  |  Materiał:   ABS  |   Znakowanie:   l 45 x 25 mm L2+H10 (1)  

 224,06 PLN / szt. 

 TRAVEL ATTENDANT   56-0890040  
  Zestaw podróżny TRAVEL ATTENDANT  składający się 
z 3 elementów. Dwa pojemniki na ubrania w różnych 
rozmiarach, z siateczkowymi okienkami do wentylacji 
i prezentacji zawartości, z podwójnym zamkiem, z rączką 
do przenoszenia przy większym pojemniku. Pojemnik na 
buty ze ściągaczem dla zachowania czystości w walizce. | 
 Opakowanie:   50 szt.  |  Wymiar:   ok. 41,5 x 12,5 x 32 / 
32,5 x 12,5 x 28,5 / 44 x 30 cm  |  Materiał:   210D Poliester  | 
  Znakowanie:   u 200 x 190 mm T2+H6 (10)  

 32,26 PLN / szt. 

NOWOŚĆ



396396 PODRÓŻE I WAKACJE PODRÓŻE I WAKACJE

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 56-2210324 
 ultra violet
 

 56-2210323 
 czerwony
 

 56-2210322 
 niebieski
 

 56-2210321 
 czarny
 

 LIVERPOOL  
  Trzyczęściowy zestaw walizek LIVERPOOL . Wewnątrz dwa oddzielne przedziały do 
pakowania, główna komora z przedziałem, siatką i pasem do pakowania, blokowany 
aluminiowy uchwyt, 4 lekko jeżdżące kółka obracające się o 360°, zamek TSA 
z 2 kluczami. |  Opakowanie:   1 kompletów  |  
Wymiar:   
boarding size: ok. 55 x 38 x 20 cm / 33 L / 2,6 kg
check in size: ok. 68 x 47 x 25 cm / 62 L / 3,6 kg
check in size: ok. 78 x 53 x 27 cm / 90 L / 4,3 kg  |  
Materiał:   trwały ABS 

  966,13 PLN / komplet 

Nadruk na zapytanie

 LONDON 2.0   56-2202508  
  Torba na kółkach LONDON 2.0 , ekskluzywne wyposażenie i design, możliwość 
pakowania po obu stronach torby, ładunek zabezpieczony paskami, zdejmowany 
organizer odpowiedni do dokumentów, teczek i notebooków do 17", dobrej 
jakości wysuwany uchwyt teleskopowy, cztery lekko jeżdżące kółka obracające 
się o 360°, 3-cyfrowy zamek szyfrowy. |  Opakowanie:   1 szt.  |  Wymiar:   boarding 
size: ok. 46 x 40 x 20 cm / 30 L / 2,8 kg  |  Materiał:   trwały Poliwęglan / miks z tworzywem 
ABS 

  389,09 PLN / szt. 

NOWOŚĆ
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WWW.CHECKIN-WORLD.COM

360°

HALIFAX
Trolley-Set 3-pcs. 

· exclusive equipment and design

· good quality lockable aluminium trolley system

· packing on both levels

· main compartment with divider, pockets, and 2 packing straps

· 4 twin wheels 360° turning

· each trolley with a protective cover

· incl. TSA Safe Skies lock with 2 keys

56-2210410
carbon blue

protective cover56-2210406
carbon brown

56-2210407
carbon black

56-2210408
carbon green

56-2210411
carbon white

Material: robust ABS / polycarbonate material mix

XS approx. 55 x 35 x 20 cm 2,6 kg 28 L

L approx. 69 x 46 x 24 cm 3,5 kg 60 L

XL approx. 78 x 52 x 28 cm 4,5 kg 96 L

kg

kg

kg

11
 

WWW.CHECKIN-WORLD.COM

360°

56-2210671
carbon silver

LONDON 2.0
Trolley-Set 3-pcs. 

· exclusive equipment and design

· good quality lockable aluminium trolley system

· packing on both levels

· main compartment with divider and mesh pockets

· with expandable zipper for trolley sizes L + XL to reach

  10% more packing volume

· 4 twin wheels 360° turning

· each trolley with a protective cover

· incl. TSA 3-digit combination lock

protective cover

56-2210670
carb.black

56-2210672
carb.champ.

56-2210673
carb.blue

56-2210674
carb.red

56-2210675
white

56-2210676
purple

56-2210677
berry

56-2210678
pink

56-2210679
green

56-2210680
turquoise

56-2210681
orange

Material: robust ABS / polycarbonate material mix

XS approx. 55 x 37 x 20 cm 2,3 kg 29 L

L approx. 67 x 45 x 27 cm 3,5 kg 72 L

XL approx. 75 x 52 x 31 cm 4,3 kg 110 L

kg

kg

kg

Material: robust ABS / polycarbonate material mix

XS approx. 55 x 35 x 20 cm 2,6 kg 28 L

L approx. 69 x 46 x 24 cm 3,5 kg 60 L

XL approx. 78 x 52 x 28 cm 4,5 kg 96 L

carb.black carb.champ.

THE WORLD OF TRAVELLING

Collection 2019

THE WORLD
OF

 TRAVELLING

PODRÓŻE I WAKACJE

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 56-2210429 
 niebieski
 

 56-2210428 
 czerwony
  56-2210427 

 srebrny
 

 MAILAND  
  Trzyczęściowy zestaw walizek MAILAND . Wewnątrz dwa oddzielne przedziały 
do pakowania, główna komora z przedziałem, siatką i pasem do pakowania, 
kieszeń z siatki, kieszeń na zamek błyskawiczny, blokowany aluminiowy uchwyt, 
4 lekko jeżdżące kółka obracające się o 360°, 3-cyfrowy zamek szyfrowy. | 
 Opakowanie:   1 kompletów  |  
Wymiar:   
boarding size: ok. 55 x 37 x 20 cm / 34 L / 2,6 kg
check in size: ok. 65 x 45 x 26 cm / 58 L / 3,5 kg
check in size: ok. 75 x 51 x 30 cm / 92 L / 4,3 kg  |  
Materiał:   trwały Poliwęglan / miks z tworzywem ABS 

  1131,97 PLN / komplet 

Czy widziałeś już nasz 
katalog premium z torbami 
podróżnymi?

2 porty USB do 
ładowania smartfonów / 
tabletów / laptopów

 FRANKFURT 3.0   56-2202515  
  Walizka biznesowa FRANKFURT 3.0 . Przednia kieszeń z bezpośrednim dostępem do 
odpornej na wstrząsy przegrody na laptopa lub tablet, z organizerem, blokowany 
aluminiowy uchwyt do ciągnięcia bagażu, główna komora z paskiem do pakowania 
i siatkowymi kieszeniami na zamek błyskawiczny, wygodny uchwyt do przenoszenia, 
2 porty USB do ładowania smartfonów / tabletów / laptopów, w tym wewnętrzna kieszeń 
na PowerBank (nie wchodzi w skład zestawu), 4 lekko jeżdżące kółka obracające 
się o 360°, 3-cyfrowy zamek szyfrowy. |  Opakowanie:   1 szt.  |  Wymiar:   boarding 
size: ok. 55 x 39 x 22 cm / 33 L / 2,6 kg  |  Materiał:   trwały Poliwęglan / miks z tworzywem ABS 

  470,84 PLN / szt. 

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ



398398 PODRÓŻE I WAKACJE PODRÓŻE I WAKACJE

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 56-0810537 
 biały
 

 56-0810536 
 różowy
 

 56-0810535 
 czerwony
 

 56-0810534 
 niebieski
 

 56-0810533 
 czarny
 

 ACCESSORY  
  Kosmetyczka ACCESSORY  zamykana na zamek, uniwersalna, przeznaczona na 
przybory do pisania lub akcesoria kosmetyczne, z detalem ze sztucznej skóry na 
przodzie. |  Opakowanie:   200 szt.  |  Wymiar:   ok. 17,5 x 5 x 11,5 cm  |  Materiał:   Poliester  | 
 Mikrofibra  |   Znakowanie:   u 80 x 60 mm T1+H2 (10)  

 8,62 PLN / szt. 

 56-0810541 
 jasnoróżowy
 

 56-0810539 
 ciemnoniebieski
 

 56-0810540 
 jasnoniebieski
 

 TUBE  
  Kosmetyczka TUBE  ze ściągaczem, 3 wewnętrzne przegródki 
w środku, 4 szlufki na małe buteleczki, dodatkowa mała 
saszetka na małe kosmetyki, łatwa do zdejmowania, 
sprawdzisz zawartość przez uchylenie górnej części. | 
 Opakowanie:   50 szt.  |  Wymiar:   ok. Ø16 x 24 cm  |  Materiał:   190T 
Nylon  |   Znakowanie:   u 80 x 80 mm T1+H2 (10)  

 19,68 PLN / szt. 

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ



399399PODRÓŻE I WAKACJE

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 56-0810536 
 różowy
 

 56-0810541 
 jasnoróżowy
 

 56-0810540 
 jasnoniebieski
 

Do zawieszenia

 56-0810528 
 czerwony
 

 56-0810527 
 szary
 

 56-0810526 
 czarny
 

 FRESH-UP  
  Kosmetyczka FRESH-UP  zapinana na plastikową klamrę 
z przodu, wewnątrz kieszeń z siatki na zamek błyskawiczny, 
druga kieszeń na zamek, dodatkowe kieszonki w różnych 
rozmiarach, z metalowym haczykiem do zawieszenia. | 
 Opakowanie:   50 szt.  |  Wymiar:   ok. 28 x 51 cm  |  Materiał:   600D 
Poliester  |   Znakowanie:   u 200 x 40 mm T2+H2 (10)  

 12,46 PLN / szt. 

 56-0810512 
 jasny zielony
 

 56-0810511 
 turkusowy
 

 56-0810510 
 lila
 

 56-0810508 
 niebieski
 

 56-0810509 
 czerwony
 

 56-0810507 
 czarny
 

 NIGHT & DAY  
  Kosmetyczka NIGHT & DAY  z główną kieszenią zapinaną na zamek 
i kieszonką frontową. |  Opakowanie:   50 szt.  |  Wymiar:   ok. 28 x 18 x 8,5 cm  | 
 Materiał:   600D Poliester  |   Znakowanie:   u 200 x 90 mm T2+H2 (10)  

 9,08 PLN / szt. 



400400 PODRÓŻE I WAKACJE PODRÓŻE I WAKACJE

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 56-0810531 
 różowy/beżowy
 

 56-0810530 
 niebieski/biały
 

 56-0810529 
 czarny/biały
 

 STRIPY  
  Kosmetyczka STRIPY , komora główna na zamek, 
wewnątrz mała kieszonka na zamek, na zewnątrz 
marynistyczne paski, z doskonałą do oznakowania, 
skóropodobną naszywką z przodu – idealna na 
kosmetyki i akcesoria. |  Opakowanie:   50 szt.  | 
 Wymiar:   ok. 28 x 9,5 x 18 cm  |  Materiał:   300D Poliester  | 
  Znakowanie:   u 60 x 20 mm T1+H2 (10)  

 12,46 PLN / szt. 

 56-0810519 
 jasnoniebieski
 

 56-0810518 
 czerwony
 

 56-0810517 
 czarny
 

 DAYBREAK  
  Kosmetyczka DAYBREAK , główny przedział zaciskany metalową obejmą i zamkiem, 
wewnątrz kieszeń na rzep i zamykana na zamek, na zewnątrz jedna kieszeń na 
rzep. |  Opakowanie:   50 szt.  |  Wymiar:   ok. 25 x 17 x 13 cm  |  Materiał:   600D Poliester  | 
  Znakowanie:   u 160 x 70 mm T2+H2 (10)  

 22,01 PLN / szt. 



401401PODRÓŻE I WAKACJE

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 56-0810519 
 jasnoniebieski
 

 56-0810521 
 turkusowy
 

 56-0810522 
 różowy
 

 56-0810520 
 czarny
 

 PRIME  
  Kosmetyczka PRIME  z dużą komorą główną i kieszenią 
z przodu zapinanymi na suwak. |  Opakowanie:   50 szt.  | 
 Wymiar:   ok. 27,5 x 21 x 10 cm  |  Materiał:   Poliester  | 
 Microfibra  |   Znakowanie:   u 80 x 80 mm T1+H2 (10)  

 19,68 PLN / szt. 

Do zawieszenia

 WIDE AWAKE   56-0810516  
  Kosmetyczka WIDE AWAKE  z uchwytem do 
noszenia, główna kieszeń zapinana na zamek 
błyskawiczny, wewnątrz 2 przezroczyste przedziały 
na kosmetyki, 3 kieszenie siatkowane, metalowy 
haczyk do zawieszenia. |  Opakowanie:   50 szt.  | 
 Wymiar:   ok. 25,5 x 19 x 8 cm  |  Materiał:   600D Poliester  | 
  Znakowanie:   u 160 x 60 mm T2+H3 (10)  

 18,52 PLN / szt. 

Do zawieszenia

 56-0810501 
 czerwony
 

 56-0810515 
 niebieski
 

 56-0810500 
 czarny
 

 STAR  
  Kosmetyczka STAR  z 5 kieszeniami na zamki błyskawiczne, 
odpinanym lusterkiem, uchwytem i metalowym 
haczykiem do wieszania. |  Opakowanie:   40 szt.  | 
 Wymiar:   ok. 25 x 8 x 18 / 25 x 59 cm  |  Materiał:   300D Poliester  | 
  Znakowanie:   u 200 x 60 mm T2+H3 (10)  

 29,46 PLN / szt. 



402402 PODRÓŻE I WAKACJE PODRÓŻE I WAKACJE

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

DLA WIĘKSZEGO PORZĄDKU

 TRAVEL ATTENDANT   56-0890040  
  Zestaw podróżny TRAVEL ATTENDANT  składający się z 3 elementów. Dwa pojemniki na 
ubrania w różnych rozmiarach, z siateczkowymi okienkami do wentylacji i prezentacji 
zawartości, z podwójnym zamkiem, z rączką do przenoszenia przy większym 
pojemniku. Pojemnik na buty ze ściągaczem dla zachowania czystości w walizce. | 
 Opakowanie:   50 szt.  |  Wymiar:   ok. 41,5 x 12,5 x 32 / 32,5 x 12,5 x 28,5 / 44 x 30 cm  | 
 Materiał:   210D Poliester  |   Znakowanie:   u 200 x 190 mm T2+H6 (10)  

 32,26 PLN / szt. 

 SMOKING   56-0207509  
  Pokrowiec na ubrania SMOKING  ze stabilnym, metalowym wieszakiem i dodatkową 
kieszonką zamykaną na rzep, 2 uchwyty do przenoszenia z zapięciem na rzep, 2 klipy 
boczne, 2 kieszenie przednie, 1 duża wewnętrzna kieszeń zamykana na zamek 
i dwie mniejsze, regulowany i odczepiany pasek na ramię z miękką podkładką. | 
 Opakowanie:   20 szt.  |  Wymiar:   ok. 110 x 55 x 6 cm  |  Materiał:   600D Poliester  | 
  Znakowanie:   u 300 x 200 mm T2+H4 (10)  

 77,10 PLN / szt. 

 CLEAN   56-0802205  
  Pokrowiec odzieżowy CLEAN , praktyczny pokrowiec z okienkiem, i dziurką na wieszak, 
zapinany na zamek. |  Opakowanie:   120 szt.  |  Wymiar:   ok. 100 x 60 cm  |  Materiał:   PEVA  | 
  Znakowanie:   t 50 x 20 mm K1+H2+V2 (1)  

 6,99 PLN / szt. 

NOWOŚĆ



403403PODRÓŻE I WAKACJE

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

nowe kolory

 56-0607001 
 szary
 

 56-0607000 
 granatowy
 

 TURN OVER  
  Poduszka TURN OVER , uniwersalne zastosowanie w podróży – pod plecy i głowę, 
po otwarciu zamka można przekształcić w podróżny zagłówek na szyję, posiada 
dodatkowe zamknięcie na zatrzask, wypełniona kuleczkami z tworzywa sztucznego 
dla zachowania optymalnego kształtu. |  Opakowanie:   10 szt.  |  Wymiar:   36 x 31 / 
Ø16 x 35 cm  |  Materiał:   Poliester  |   Znakowanie:   u 100 x 30 mm T2+H6 (10)  

 34,24 PLN / szt. 

 56-0703003 
 srebrny
 

 56-0703001 
 granatowy
 

 56-0703002 
 czarny
 

 PERFECT DREAM  
  Delikatna maska na oczy do snu PERFECT DREAM , całkowicie przykrywa oczy, 
satyna z zewnątrz, delikatne frotte poliestrowe od wewnątrz, wypełniona delikatnymi 
piankowymi granulkami, elastyczna taśma z plastikowym zamknięciem i możliwością 
dopasowania. |  Opakowanie:   100/400 szt.  |  Wymiar:   jeden rozmiar  |  Materiał:   100% 
Poliester  |   Znakowanie:   u 80 x 25 mm T1+H2 (10)  

 5,47 PLN / szt. 

 56-0402707 
 szary
 

 56-0402702 
 bordowy
 

 56-0402701 
 niebieski
 

 COMFORTABLE  
  Zagłówek podróżny COMFORTABLE , nadmuchiwany, pakowany w torebkę. | 
 Opakowanie:   25/100 szt.  |  Wymiar:   35 x 23 x 9 cm  |  Materiał:   PVC, Nie zawiera 
szkodliwych ftalanów  |   Znakowanie:   u 80 x 35 mm T1+H2 (10)  

 6,06 PLN / szt. 

 HEAR NO EVIL   56-0406008  
  Zatyczki do uszu HEAR NO EVIL , w zestawie 2 pary zatyczek wielokrotnego 
użytku w różnych kolorach, w białym pudełku do przechowywania. | 
 Opakowanie:   100/500 szt.  |  Wymiar:   Ø5,5 x 2,1 cm  |  Materiał:   Plastik  | 
  Znakowanie:   t Ø40 mm K1+H1 (4)  

 3,03 PLN / szt. 

NOWOŚĆ



404404 PODRÓŻE I WAKACJE PODRÓŻE I WAKACJE

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 TRAVEL MATE   56-0402713  
  Adapter podróżny TRAVEL MATE  posiada rozkładane wtyczki 
przystosowane do gniazdek elektrycznych w UK, Europie, 
USA, Australii i Azji, wyposażony w 2 porty USB 2, 1 A np. do 
smartfona, tabletu itd., pakowany w pudełko w tym samym 
kolorze. |  Opakowanie:   30/60 szt.  |  Wymiar:   6 x 4,5 x 5,6 cm  | 
 Materiał:   Plastik  |   Znakowanie:   t 45 x 45 mm K1+H2+V1 (4)  

 60,44 PLN / szt. 

 TRAVELLER   58-0402050  
  Zawieszka bagażowa TRAVELLER  z miejscem na adres, solidny metalowy drut 
z bezpiecznym zamkiem, wykonana ze stali nierdzewnej. |  Opakowanie:   100/400 szt.  | 
 Wymiar:   8 x 4,1 cm  |  Materiał:   Stal nierdzewna  |   Znakowanie:   l 50 x 15 mm L2+H4 (1)  

 7,57 PLN / szt. 

Uniwersalny

 GLOBAL   56-0402714  
  Adapter podróżny GLOBAL  zawiera trzy wtyczki pasujące w krajach Europy, Azji, 
Australii i Ameryki Północnej. |  Opakowanie:   50/100 szt.  |  Wymiar:   Ø4,8 x 8,5 cm  | 
 Materiał:   Plastik  |   Znakowanie:   t 15 x 10 mm K2+H2 (4)  

 17,82 PLN / szt. 



405405PODRÓŻE I WAKACJE

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 56-0407159 
 żółty
 

 56-0407158 
 pomarańczowy
 

 56-0407160 
 magenta
 

 56-0407157 
 zielony
 

 56-0407156 
 czerwony
 

 56-0407154 
 czarny
 

 56-0407155 
 niebieski
 

 56-0407153 
 biały
 

 WANDERLUST  
  Przywieszka bagażowa WANDERLUST  z miejscem na dane adresowe, etui 
z zamknięciem na zawiasach i pętlą ułatwiająca przymocowanie do bagażu. | 
 Opakowanie:   100/500 szt.  |  Wymiar:   9,1 x 5,5 x 0,4 cm  |  Materiał:   Plastik / PVC  | 
  Znakowanie:   t 30 x 35 mm K1+H2 (4)  

 1,28 PLN / szt. 

 ADVENTURE   56-0407077  
  Zawieszka do bagażu ADVENTURE  z ukrytą kartą adresową. |  Opakowanie:   25/500 szt.  | 
 Wymiar:   10,3 x 6,5 cm  |  Materiał:   PVC  |   Znakowanie:   t 30 x 20 mm K1+H2+V1 (4)  

 3,03 PLN / szt. 

NOWOŚĆ



406406 PODRÓŻE I WAKACJE PODRÓŻE I WAKACJE

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

Zestaw

 FAR AWAY   56-0407070  
  Zestaw do bagażu FAR AWAY  składa się z aluminiowej zawieszki do bagażu 
z wyjmowanym polem na adres, paska z klamrą do mocowania do bagażu, 
zamka szyfrowego z karabińczykiem, całość w metalowym pudełku. | 
 Opakowanie:   25/100 szt.  |  Wymiar:   13,1 x 8,5 x 2,1 cm  |  Materiał:   Aluminium  | 
  Znakowanie:   t 60 x 20 mm K1+H2+V2 (4)  

 21,89 PLN / szt. 

 CLOSE   56-0216603  
  Zamek szyfrowy CLOSE  w kształcie walizki z metalowym drutem, 
dla bezpiecznego podróżowania, może służyć również jako kłódka. | 
 Opakowanie:   100/500 szt.  |  Wymiar:   ok. 3,3 x 4,1 x 0,8 cm  |  Materiał:   Metal  | 
  Znakowanie:   l 35 x 20 mm L1+H2 (1)  

 7,80 PLN / szt. 

Lecąc tanimi liniami uważaj, abyś nie przepłacił zabierając zbyt dużo 
bagażu. Dlatego zawsze przed wylotem sprawdź ile ważą Twoje walizki 
za pomocą ręcznej wagi bagażowej.

Do 32 kg

 BALANCE   56-0216601   W  
  Waga do bagażu BALANCE  z taśmą mierniczą (ok. 1 m) i trwałym haczykiem, do 
użytku domowego. |  Opakowanie:   25/50 szt.  |  Wymiar:   ok. 18 x 8 x 3 cm  |  Materiał:   ABS  | 
  Znakowanie:   t 30 x 30 mm K1+H4 (1)  

 15,61 PLN / szt. 



407407PODRÓŻE I WAKACJE

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

Do 40 kg

 LIFT OFF   56-0499061   WY  
  Cyfrowa waga do bagażu LIFT OFF  z wyświetlaczem LCD, 
pomiar do 40 kg, możliwość zmiany na lbs, z funkcją HOLD, 
wskaźnik poziomu baterii, mocna taśma do zawieszania 
z klamrą – do użytku w domu i podróży, pakowana w pudełko. | 
 Opakowanie:   50/200 szt.  |  Wymiar:   10 x 3,7 x 2,7 cm  | 
 Materiał:   Plastik  |   Znakowanie:   t 15 x 15 mm K2+H4 (4)  

 18,75 PLN / szt. 

NIE MA TO JAK PODRÓŻE

Do 50 kg

 CARL   58-0800307   Y  
  Waga bagażowa CARL  z wyświetlaczem LED w uchwycie, pokazuje wagę 
walizki co 0,01 kg, maksymalna waga, 50 kg – z dokładnością do ok. 30 g, mocna 
nylonowa pętla z solidnym plastikowym uchwytem. |  Opakowanie:   20/100 szt.  | 
 Wymiar:   15 x 8 x 3,5 cm  |  Materiał:   Plastik  |   Znakowanie:   t 25 x 10 mm K1+H4 (4)  

 58,93 PLN / szt. 



408408 KUBKI PODRÓŻNE I BIDONY KUBKI PODRÓŻNE I BIDONY

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

410 Kubki podróżne

420 Pojemniki próżniowe

422 Bidony

425 Piersiówka

KUBKI PODRÓŻNE I BIDONY



409409

409

KUBKI PODRÓŻNE I BIDONY

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 Elegancki termos 
ROBUSTA  znajdziesz na 
stronie 420

 Kubek do 
kawy GEO CUP  
znajdziesz na 
stronie 410

„DLA 
SPRAGNIONYCH 
W PODRÓŻY“

 Czas na orzeźwiającą lub 
rozgrzewającą przerwę.
Czy w kubku, czy w bidonie, zawsze 
przyda się te kilka łyków. Zabierz swój 
ulubiony napój ze sobą i ciesz się jego 
smakiem tak, jak lubisz. Poczuj rześkość 
przez cały dzień.

freyenhagen
Unterstreichen



410410 KUBKI PODRÓŻNE I BIDONY KUBKI PODRÓŻNE I BIDONY

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

Ok. 400 ml

 56-0304229 
 biały/pomarańczowy

 56-0304228 
 biały/zielony

 56-0304227 
 biały/czerwony

 56-0304226 
 biały/niebieski

 56-0304225 
 biały/czarny

 REFRESHER  
  Kubek do picia REFRESHER,  wymienna kolorowa zakrętka ze zintegrowanym otworem 
do picia, kolorowa silikonowa opaska zapewniająca lepszą przyczepność, pojemność 
ok. 400 ml. |  Opakowanie:   40 szt.  |  Wymiar:   Ø8,7 x 12,5 cm  |  Materiał:   Plastik / Silikon  | 
  Znakowanie:   t 25 x 20 mm K2+H2+V1 (4)  

 9,32 PLN / szt. 

Ok. 400 ml

 56-0304188 
 pomarańczowy

 56-0304187 
 czerwony

 56-0304186 
 zielone jabłko

 56-0304185 
 niebieski

 56-0304184 
 szary

 GEO CUP  
Kubek do kawy GEO CUP , jego większa część wykonana jest z surowców 
odnawialnych, posiada zdejmowaną pokrywkę z otworem do picia w różnych 
kolorach oraz zdejmowaną opaskę silikonową dla lepszej przyczepności, pojemność 
ok. 400 ml. |  Opakowanie:   60 szt.  |  Wymiar:   Ø9 x 14,4 cm  |  Materiał:   Plastik / 
Bambus / Silikon  |   Znakowanie:   t 20 x 25 mm K2+H4+V1 (4)  

 14,09 PLN / szt. 



411411KUBKI PODRÓŻNE I BIDONY

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 56-0304229 
 biały/pomarańczowy
 

Ok. 400 ml

 56-0304188 
 pomarańczowy
 

TO CO W ŚRODKU

Ok. 400 ml

 56-0304111 
 czerwony
 

 56-0304112 
 biały
 

 56-0304110 
 niebieski
 

 WARM-UP   W  
  Kubek termoizolacyjny WARM-UP  wykonany z plastiku 
wewnątrz i na zewnątrz, z gumowaną powierzchnią 
do trzymania z plastikowym wieczkiem i otworem 
do picia w wieczku, 400 ml. |  Opakowanie:   25 szt.  | 
 Wymiar:   Ø8,2 x 17,7 cm  |  Materiał:   Plastik  | 
  Znakowanie:   t 35 x 35 mm K2+H4 (4)  

 10,95 PLN / szt. 

Ok. 400 ml

 HOT DRINK   56-0304322  
  Kubek termiczny HOT DRINK  z pierścieniem ze stali nierdzewnej na zewnątrz 
i plastikiem wewnątrz, z uszczelnianym wieczkiem i otworem do picia w wieczku, 
z uchem, 400 ml. |  Opakowanie:   20 szt.  |  Wymiar:   19,5 x Ø8 cm  |  Materiał:   Plastik / Stal 
nierdzewna  |   Znakowanie:   l 25 x 20 mm L1+H2 (1)  

 13,86 PLN / szt. 

 EVERYDAY   56-0304310  
  Kubek ze stali nierdzewnej EVERYDAY  o podwójnych 
ściankach, z plastikowym uchem, poj. ok. 200 ml. | 
 Opakowanie:   20/80 szt.  |  Wymiar:   Ø6,9 x 8 cm  |  Materiał:   Stal 
nierdzewna / Plastik  |   Znakowanie:   l 25 x 20 mm L1+H2 (1)  

 13,16 PLN / szt. 



412412 KUBKI PODRÓŻNE I BIDONY KUBKI PODRÓŻNE I BIDONY

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

Ok. 290 ml

 56-0304166 
 pomarańczowy
 

 56-0304165 
 czerwony
 

 56-0304164 
 zielony
 

 56-0304163 
 niebieski
 

 56-0304161 
 srebrny
 

 56-0304162 
 biały
 

 56-0304160 
 czarny
 

 TAKE FAST  
  Kubek termiczny TAKE FAST  o podwójnych ściankach, na zewnątrz stal nierdzewna, 
wewnątrz plastik, plastikowa przykrywka z bezpiecznym zamknięciem otworu do 
picia, z antypoślizgową podstawą, pojemność ok. 290 ml, pakowany w pudełko. | 
 Opakowanie:   48 szt.  |  Wymiar:   Ø7 x 14 cm  |  Materiał:   Stal nierdzewna / Plastik  | 
  Znakowanie:   t 25 x 70 mm K2+H4+V1 (4)  

 15,37 PLN / szt. 



413413KUBKI PODRÓŻNE I BIDONY

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 56-0304166 
 pomarańczowy
 

Ok. 330 ml

 56-0304105 
 biały/czarny
 

 56-0304104 
 czerwony/czarny
 

 56-0304103 
 niebieski/czarny
 

 56-0304101 
 czarny
 

 56-0304102 
 zielony/czarny
 

 56-0304100 
 srebrny/czarny
 

 GRAB AND GO  
  Kubek termiczny GRAB AND GO  wykonany ze stali nierdzewnej na zewnątrz i plastiku 
wewnątrz, z odkręcanym wieczkiem z wbudowanym otworem do picia, z wygodnym 
uchwytem z tworzywa sztucznego i gumowanym spodem dla lepszej przyczepności, 
pojemność ok. 330 ml. |  Opakowanie:   48 szt.  |  Wymiar:   Ø7 x 16,5 cm  |  Materiał:   Stal 
nierdzewna / Plastik  |   Znakowanie:   t 30 x 15 mm K2+H4+V2 (4)  

 15,61 PLN / szt. 

Ok. 400 ml

 56-0304131 
 srebrny/czarny
 

 56-0304129 
 srebrny/niebieski
 

 56-0304130 
 srebrny/zielony
 

 56-0304128 
 srebrny/pomarańczowy
 

 LUNGO  
  Kubek termiczny z podwójnymi ściankami LUNGO  wykonany ze stali nierdzewnej na 
zewnątrz i plastiku wewnątrz, z odkręcanym wieczkiem i wbudowanym otworem do 
picia, w różnych kolorach, poj. ok. 400 ml. |  Opakowanie:   48 szt.  |  Wymiar:   Ø8 x 17,3 cm  | 
 Materiał:   Stal nierdzewna / Plastik  |   Znakowanie:   l 20 x 25 mm L1+H4 (1)  

 14,67 PLN / szt. 



414414 KUBKI PODRÓŻNE I BIDONY KUBKI PODRÓŻNE I BIDONY

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

Ok. 400 ml

 56-0304213 
 czerwony
 

 56-0304212 
 niebieski
 

 56-0304211 
 szary
 

 56-0304210 
 czarny
 

 EXCLUSIVE LIQUID  
  Kubek termiczny o podwójnych ściankach EXCLUSIVE LIQUID , na zewnątrz stal 
nierdzewna o futurystycznym wzornictwie z silikonowym pierścieniem, wewnątrz 
plastik, odkręcana plastikowa pokrywa z wbudowanym, składanym otworem 
do picia, gumowany spód dla lepszej przyczepności, pojemność ok. 400 ml. | 
 Opakowanie:   24 szt.  |  Wymiar:   Ø7,1 x 21,5 cm  |  Materiał:   Stal nierdzewna / Plastik  | 
  Znakowanie:   l 20 x 25 mm L1+H2 (1)  

 19,10 PLN / szt. 

Ok. 300 ml

 LUCARA   56-0304220  
  Kubek termiczny LUCARA  z podwójnymi ściankami, na zewnątrz wykonany ze stali 
nierdzewnej, wewnątrz z tworzywa sztucznego, bezpieczna zakrętka ze zintegrowanym 
otworem do picia, powlekana podstawa zapewniająca dobrą przyczepność do 
powierzchni, pojemność ok. 300 ml. |  Opakowanie:   48 szt.  |  Wymiar:   Ø7 x 16,5 cm  | 
 Materiał:   Stal nierdzewna /Plastik  |   Znakowanie:   l 30 x 30 mm L2+H4 (1)  

 17,12 PLN / szt. 

Ok. 390 ml

 ON THE WAY   56-0304318  
  Kubek ze stali nierdzewnej ON THE WAY , wykonany ze stali nierdzewnej na zewnątrz 
i plastiku wewnątrz, z uszczelnionym, wieczkiem i plastikowym uchem, 390 ml. | 
 Opakowanie:   20 szt.  |  Wymiar:   15,6 x Ø8,5 cm  |  Materiał:   Stal nierdzewna / Plastik  | 
  Znakowanie:   l 25 x 20 mm L1+H2 (1)  

 13,86 PLN / szt. 



415415KUBKI PODRÓŻNE I BIDONY

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

GORĄCY NAPÓJ NA WYNOS

Ok. 380 ml

 56-0304137 
 srebrny/
fioletowy
 

 56-0304136 
 srebrny/
pomarańczowy
 

 56-0304135 
 niebieski/
srebrny
 

 56-0304134 
 srebrny/zielony
 

 56-0304133 
 srebrny/czarny
 

 AU LAIT   W  
  Kubek termiczny AU LAIT  wykonany ze stali nierdzewnej 
(wewnątrz i na zewnątrz), odkręcane wieczko w różnych 
kolorach z otworem do picia, kolorowy plastikowy uchwyt 
i gumowana podstawa dla lepszej stabilności, poj. 
ok. 380 ml, pakowany w pudełko. |  Opakowanie:   28 szt.  | 
 Wymiar:   Ø6,7 x 18,5 cm  |  Materiał:   Stal nierdzewna / Silikon / 
Plastik  |   Znakowanie:   t 25 x 25 mm K2+H4+V2 (4)  

 26,32 PLN / szt. 

Ok. 400 ml

 56-0304113 
 niebieski
 

 56-0304139 
 czerwony
 

 56-0304119 
 fioletowy
 

 56-0304118 
 pomarańczowy
 

 56-0304117 
 jasnoniebieski
 

 56-0304116 
 zielony
 

 56-0304115 
 czarny
 

 CREMA   W  
  Kubek termiczny próżniowy CREMA , stal nierdzewna wewnątrz i na zewnątrz, 
z odkręcaną plastikową pokrywą i wbudowanym, składanym otworem 
do picia, kolorowa guma wokół otworu i na spodzie, pojemność 400 ml. | 
 Opakowanie:   28 szt.  |  Wymiar:   Ø7 x 19,5 cm  |  Materiał:   Stal nierdzewna / Plastik  | 
  Znakowanie:   l 30 x 40 mm L2+H4 (1)  

 26,55 PLN / szt. 



416416 KUBKI PODRÓŻNE I BIDONY KUBKI PODRÓŻNE I BIDONY

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

PRECZ Z ZIMNĄ KAWĄ

Ok. 400 ml

 56-0304219 
 srebrny/zielony
 

 56-0304218 
 srebrny/czerwony
 

 56-0304217 
 srebrny/niebieski
 

 56-0304218 
 srebrny/czerwony
 

 56-0304216 
 srebrny/szary
 

 LIBERICA  
  Kubek termiczny LIBERICA  z podwójnymi ściankami, 
wewnątrz i na zewnątrz wykonany ze stali nierdzewnej, 
zakrętką z zabezpieczeniem, zintegrowanym 
otworem do picia i kolorowymi ozdobami, pojemność 
ok. 400 ml. |  Opakowanie:   28 szt.  |  Wymiar:   Ø8 x 19 cm  | 
 Materiał:   Stal nierdzewna / Silikon / Plastik  | 
  Znakowanie:   l 30 x 30 mm L2+H4 (1)  

 28,65 PLN / szt. 

Nowe kolory

 56-0304193 
 czarny/pomarańczowy
 

 56-0304174 
 czarny/szary
 

 56-0304173 
 czarny
 

 56-0304172 
 czarny/zielony
 

 56-0304171 
 czarny/czerwony
 

 56-0304170 
 czarny/niebieski
 

 DARK CREMA  
  Kubek termiczny o podwójnych ściankach DARK CREMA , wewnątrz i na zewnątrz stal 
nierdzewna, odkręcana plastikowa pokrywa z wbudowanym, składanym otworem 
do picia, kolorowy gumowy pierścień wokół otworu i gumowany spód dla lepszej 
przyczepności, pojemność ok. 400 ml. |  Opakowanie:   28 szt.  |  Wymiar:   Ø7 x 19,5 cm  | 
 Materiał:   Stal nierdzewna / Plastik  |   Znakowanie:   l 30 x 40 mm L2+H4 (1)  

 27,48 PLN / szt. 

Ok. 400 ml



417417KUBKI PODRÓŻNE I BIDONY

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

Ok. 400 ml

 56-0304219 
 srebrny/zielony
 

Nowe kolory

 56-0304193 
 czarny/pomarańczowy
 

Ok. 380 ml

 56-0304151 
 antracytowy
 

 56-0304152 
 niebieski
 

 56-0304150 
 czarny
 

 CLASSICO  
  Kubek termiczny CLASSICO , wewnątrz i na zewnątrz ze stali nierdzewnej, plastikowe 
odkręcane niekapiące wieczko z przyciskiem OPEN/CLOSE i wbudowanym otworem 
do picia, gumowany spód dla lepszej przyczepności, pojemność ok. 380 ml. | 
 Opakowanie:   28 szt.  |  Wymiar:   Ø6,7 x 18,5 cm  |  Materiał:   Stal nierdzewna / Plastik  | 
  Znakowanie:   t 30 x 30 mm K2+H4+V1 (4)  

 31,09 PLN / szt. 

Ok. 400 ml

 56-0304144 
 biały/fioletowy
 

 56-0304143 
 biały/czerwony
 

 56-0304141 
 biały/jasnozielony
 

 56-0304142 
 biały/jasnoniebieski
 

 56-0304140 
 biały/czarny
 

 ARABICA  
  Kubek termiczny ARABICA  wykonany ze stali nierdzewnej na zewnątrz i wewnątrz, 
kolorowe odkręcane wieczko, przycisk OPEN/CLOSE i wbudowany otwór do picia, 
kolorowa, silikonowa tuleja i gumowy spód dla lepszej przyczepności, pojemność 
ok. 400 ml. |  Opakowanie:   24 szt.  |  Wymiar:   Ø6,3 x 19 cm  |  Materiał:   Stal nierdzewna / 
Plastik / Silikon  |   Znakowanie:   t 25 x 25 mm K2+H4+V2 (4)  

 29,35 PLN / szt. 



418418 KUBKI PODRÓŻNE I BIDONY KUBKI PODRÓŻNE I BIDONY

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

Ok. 350 ml

 56-0304223 
 srebrny
 

 56-0304222 
 biały
 

 56-0304222 
 biały
 

 56-0304221 
 czarny
 

 BEST FLAVOUR  
  Kubek termiczny BEST FLAVOUR  z podwójną ścianką - wewnątrz 
i na zewnątrz ze stali nierdzewnej, przezroczysta, zabezpieczająca, 
przykręcana plastikowa pokrywka ze zintegrowanym otworem 
do picia, pojemność ok. 350 ml. |  Opakowanie:   24 szt.  | 
 Wymiar:   Ø8,2 x 13,5 cm  |  Materiał:   Stal nierdzewna / Silikon / Plastik  | 
  Znakowanie:   l 20 x 25 mm L1+H4 (1)  

 31,33 PLN / szt. 

Nowe kolory

 56-0304145 
 czarny/szary
 

 56-0304158 
 czarny/ciemnoniebieski
 

 56-0304149 
 czarny/magenta
 

 56-0304148 
 czarny/czerwony
 

 56-0304147 
 czarny/jasnoniebieski
 

 56-0304146 
 czarny/jasnozielony
 

 GOLDEN DREAM   W  
  Kubek termiczny GOLDEN DREAM , wewnątrz i na zewnątrz ze stali nierdzewnej, 
plastikowe odkręcane wieczko, przesuwane zamknięcie wbudowanego 
otworu do picia, w wieczku wbudowany haczyk do zawieszania, 
kolorowa, gumowana, silikonowa nakładka dla lepszej przyczepności, 
ok. 380 ml pojemności, pakowany w pudełko. |  Opakowanie:   24 szt.  | 
 Wymiar:   Ø7 x 20,2 cm  |  Materiał:   Stal nierdzewna / Silikon / Plastik  | 
  Znakowanie:   l 20 x 25 mm L1+H4 (1)  

 32,14 PLN / szt. 

Ok. 380 ml

NOWOŚĆ



419419KUBKI PODRÓŻNE I BIDONY

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 56-0304223 
 srebrny
 

 56-0304158 
 czarny/ciemnoniebieski
 

Ok. 400 ml

 56-0304177 
 srebrny/zielony
 

 56-0304176 
 srebrny/czerwony
 

 56-0304175 
 srebrny/niebieski
 

 TAKE IT  
  Kubek termiczny o podwójnych ściankach TAKE IT , wewnątrz i na zewnątrz 
stal nierdzewna, odkręcana plastikowa pokrywa z wbudowanym otworem 
do picia, kolorowy silikonowy pasek do przenoszenia, pojemność ok. 400 ml. | 
 Opakowanie:   28 szt.  |  Wymiar:   Ø6,3 x 19,5 cm  |  Materiał:   Stal nierdzewna / Plastik / 
Silikon  |   Znakowanie:   l 20 x 25 mm L1+H4 (1)  

 32,14 PLN / szt. 

COŚ NA DROGĘ

Ok. 380 ml

 56-0304157 
 pomarańczowy
 

 56-0304156 
 czerwony
 

 56-0304154 
 ciemnoniebieski
 

 56-0304155 
 zielony
 

 FLAVOURED  
  Kubek termiczny FLAVOURED  o podwójnych ściankach, wewnątrz i na 
zewnątrz wykonany ze stali nierdzewnej, plastikowe wieczko z bezpieczną 
zakrętką, przyciskiem OPEN/CLOSE i otworem do picia, pojemność ok. 380 ml. | 
 Opakowanie:   28 szt.  |  Wymiar:   Ø7 x 20,5 cm  |  Materiał:   Stal nierdzewna / Plastik  | 
  Znakowanie:   t 35 x 35 mm K2+H4 (4)  

 36,92 PLN / szt. 



420420 KUBKI PODRÓŻNE I BIDONY KUBKI PODRÓŻNE I BIDONY

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

ROZGRZEWA OD ŚRODKA

Ok. 0,5 litra

 56-0304179 
 biały
 

 56-0304178 
 czarny

 ROBUSTA  
  Elegancki termos ROBUSTA  idealny do ciepłych i zimnych napojów, wewnątrz i na 
zewnątrz wykonany ze stali nierdzewnej, wewnętrzny otwór do picia w odkręcanej 
pokrywce, przycisk z kolorowymi elementami i bezpiecznym zamknięciem, pojemność 
ok. 0,5 litra. |  Opakowanie:   28 szt.  |  Wymiar:   Ø7 x 26 cm  |  Materiał:   Stal nierdzewna  | 
  Znakowanie:   l 10 x 50 mm L1+H4 (1)  

 29,70 PLN / szt. 

Ok. 1 litr

 WARM SOUL   56-0304208   W  
  Termos o podwójnych ściankach WARM SOUL , wewnątrz i na zewnątrz wykonany ze 
stali nierdzewnej, nakrętka (wewnątrz plastikowa), której można używać jako kubka, 
plastikowy, odkręcany korek z przyciskiem, pojemność ok. 1 litr, pakowany w pudełko. | 
 Opakowanie:   24 szt.  |  Wymiar:   31 x 8 x 7,5 cm  |  Materiał:   Stal nierdzewna / Plastik  | 
  Znakowanie:   l 25 x 45 mm L2+H4 (1)  

 42,39 PLN / szt. 

Ok. 0,5 litra

 WARM SOUL   56-0304207   W  
  Termos o podwójnych ściankach WARM SOUL , wewnątrz i na zewnątrz wykonany 
ze stali nierdzewnej, nakrętka (wewnątrz plastikowa), której można używać jako 
kubka, plastikowy, odkręcany korek z przyciskiem, pojemność ok. 500 ml, pakowany 
w pudełko. |  Opakowanie:   24 szt.  |  Wymiar:   23 x 7 x 7 cm  |  Materiał:   Stal nierdzewna / 
Plastik  |   Znakowanie:   l 25 x 45 mm L2+H4 (1)  

 28,18 PLN / szt. 



421421KUBKI PODRÓŻNE I BIDONY

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 56-0304179 
 biały
 

Ok. 0,5 litra

 56-0304299 
 srebrny/fioletowy
 

 56-0304298 
 srebrny/pomarańczowy
 

 56-0304297 
 srebrny/niebieski
 

 56-0304296 
 srebrny/zielony
 

 56-0304295 
 srebrny/czarny
 

 KEEP WARM   W  
  Termos ze stali nierdzewnej KEEP WARM , plastikowe, zakręcane wieczko, dozownik 
zamykany na zatrzask, uchwyt w kolorze wieczka, poj. ok 500 ml, pakowany 
w pudełko. |  Opakowanie:   28 szt.  |  Wymiar:   Ø6,8 x 26,5 cm  |  Materiał:   Stal nierdzewna / 
Plastik  |   Znakowanie:   t 15 x 60 mm K2+H4+V2 (4)  

 30,74 PLN / szt. 

Ok. 0,5 litra

 58-0600451 
 czerwony
 

 58-0600450 
 czarny
 

 KEGEL  
  Elegancki termos KEGEL , poj. 0,5 l, wykonany ze stali nierdzewnej. | 
 Opakowanie:   12/24 szt.  |  Wymiar:   Ø7,5 x 25 cm  |  Materiał:   Stal nierdzewna / Plastik  | 
  Znakowanie:   l 20 x 25 mm L1+H4 (1)  

 38,90 PLN / szt. 



422422 KUBKI PODRÓŻNE I BIDONY KUBKI PODRÓŻNE I BIDONY

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

Ok. 450 ml

 56-0304235 
 transparentny/
pomarańczowy
 

 56-0304234 
 transparentny/żółty
 

 56-0304232 
 transparentny/czerwony
 

 56-0304233 
 transparentny/
zielone jabłko
 

 56-0304231 
 transparentny/niebieski
 

 TAKE WELL  
  Szklana butelka TAKE WELL  z nakrętką i uchwytem do przenoszenia, z kolorową 
osłonką, pojemność ok. 450 ml. |  Opakowanie:   40/80 szt.  |  Wymiar:   Ø6,5 x 18,5 cm  | 
 Materiał:   Szkło / SBR / Stal nierdzewna  |   Znakowanie:   u 40 x 70 mm T1+H4 (10)  

 7,69 PLN / szt. 

Ok. 500 ml

 56-0304183 
 czerwony
 

 56-0304182 
 zielony
 

 56-0304181 
 niebieski
 

 56-0304180 
 biały
 

 TAKE AND GO  
  Butelka na napój TAKE AND GO  o szronionej 
powierzchni, z bezpieczną zakrętką w kształcie kapsla, 
z przymocowanym paskiem, pojemność ok. 500 ml. | 
 Opakowanie:   28/56 szt.  |  Wymiar:   Ø6,5 x 20 cm  | 
 Materiał:   Plastik  |   Znakowanie:   t Ø30 mm K2+H2+V1 (4)  

 8,62 PLN / szt. 

NOWOŚĆ



423423KUBKI PODRÓŻNE I BIDONY

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

Ok. 450 ml

Elektryczny

 CURL   56-0304189   WD  
  Shaker elektryczny CURL  doskonały do koktajli mlecznych, proteinowych czy odżywek 
fitnessowych, transparentny pojemnik z miarką pojemności do 450 ml i 16 oz, 
wieczko z wbudowanym otworem do picia i transparentną pokrywką, odłączana 
część dolna ze zintegrowanym silniczkiem i włącznikiem on/o� , gumowany spód dla 
lepszej przyczepności do podłoża, pojemność ok. 550 ml. |  Opakowanie:   12/24 szt.  | 
 Wymiar:   Ø8,5 x 22 cm  |  Materiał:   Plastik / Akryl / Silikon  |  Bateria:   AAA/LR03/AM4  | 
  Znakowanie:   t 20 x 50 mm K1+H4 (4)  

 43,21 PLN / szt. 

SKUTECZNE NAWODNIENIE



424424 KUBKI PODRÓŻNE I BIDONY KUBKI PODRÓŻNE I BIDONY

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

Ok. 750 ml

 56-0603135 
 zielony
 

 56-0603136 
 pomarańczowy
 

 56-0603134 
 czerwony
 

 56-0603133 
 niebieski
 

 56-0603131 
 biały
 

 56-0603132 
 srebrny
 

 56-0603130 
 czarny
 

 BIG TRANSIT  
  Aluminiowy bidon BIG TRANSIT  z plastikową pokrywą 
z dopasowanym kolorystycznie karabińczykiem. 
Pojemność ok. 750 ml. |  Opakowanie:   48 szt.  | 
 Wymiar:   Ø7,2 x 25,5 cm  |  Materiał:   Aluminium / Plastik  | 
  Znakowanie:   t 25 x 70 mm K2+H4+V2 (4)  

 13,51 PLN / szt. 

nowe kolory
Ok. 400 ml

 56-0603044 
 srebrny
 

 56-0603042 
 fioletowy
 

 56-0603043 
 pomarańczowy
 

 56-0603041 
 czerwony
 

 56-0603040 
 niebieski
 

 56-0603040 
 niebieski
 

 56-0603038 
 czarny
 

 56-0603039 
 zielony
 

 56-0603045 
 biały
 

 TRANSIT  
  Aluminiowy bidon TRANSIT  z dopasowanym kolorystycznie 
karabińczykiem i zamknięciem na plastikowy zatrzask, poj. ok. 400 ml. | 
 Opakowanie:   48 szt.  |  Wymiar:   Ø6,5 x 17,5 cm  |  Materiał:   Aluminium / Plastik  | 
  Znakowanie:   t 25 x 40 mm K2+H4+V2 (4)  

 9,43 PLN / szt. 

NOWOŚĆ



425425KUBKI PODRÓŻNE I BIDONY

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 56-0603045 
 biały
 

Ok. 600 ml

 PARKY   56-0304301   W  
  Butelka stalowa PARKY  wykonana ze stali nierdzewnej, bezpieczna zakrętka, poj. 
ok. 600 ml. |  Opakowanie:   32 szt.  |  Wymiar:   Ø7,4 x 22,5 cm  |  Materiał:   Stal nierdzewna / 
Plastik  |   Znakowanie:   l 20 x 80 mm L2+H4 (1)  

 26,32 PLN / szt. 

 COWBOY   56-0304344   W  
  Zestaw z piersiówką COWBOY  składa się z piersiówki (ok. 150 ml pojemności), lejka 
i 2 kieliszków, zapakowane w pudełko. |  Opakowanie:   40 szt.  |  Wymiar:   9 x 10 x 2 cm  | 
 Materiał:   Stal nierdzewna  |   Znakowanie:   t 45 x 45 mm K1+H5+V2 (4)  

 34,24 PLN / szt. 

 GENTLEMAN   56-0304323   W  
  Zestaw z piersiówką GENTLEMAN , 7-częściowy komplet ze stali 
nierdzewnej z piersiówką (ok.210 ml), lejkiem i 4 kieliszkami w etui. | 
 Opakowanie:   50 kompletów  |  Wymiar:   13 x 9,3 x 2,2 cm  |  Materiał:   Stal nierdzewna  | 
  Znakowanie:   l 25 x 20 mm L1+H3 (1)  

 35,52 PLN / komplet 

 SPIRIT   56-0304309   W  
  Piersiówka SPIRIT  ze stali nierdzewnej o klasycznym wzornictwie, ok. 225 ml. | 
 Opakowanie:   20/60 szt.  |  Wymiar:   14,5 x 9,2 x 2 cm  |  Materiał:   Stal nierdzewna  | 
  Znakowanie:   l 40 x 10 mm L1+H4 (1)  

 23,41 PLN / szt. 



426426 OUTDOOR I SPORT OUTDOOR I SPORT

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

428 Akcesoria rowerowe

433 Sport i fitness

447 Picknick

452 Akcesoria ogrodowe

453 Noże kieszonkowe

458 Grill

OUTDOOR I SPORT



427427

427

OUTDOOR I SPORT

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 Piłka PROMOTION CUP  
znajdziesz na stronie 442

 Kosz piknikowy 
MADISON PARK  
znajdziesz na stronie 451

„NAJWAŻNIEJSZE 
CHWILE 
W ŻYCIU“

 Czas dla rodziny 
i przyjaciół. 

Witajcie w świecie sportu, hobby 
i przygody. Miłośnicy siłowni i fitnessu, 
niestrudzeni wędrowcy i zdobywcy gór, 
fani grillowania i entuzjaści ogrodnictwa 
nadszedł czas, by poświęcić się swojej 
pasji. To czas wolności i samorealizacji.



428428 OUTDOOR I SPORT OUTDOOR I SPORT

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 56-0402904 
 srebrny/zielony
 

 56-0402903 
 srebrny/czerwony
 

 56-0402902 
 srebrny/niebieski
 

 LUMINOUS   Z  
  Lampka z sylikonowym uchwytem LUMINOUS  z 6 jasnymi 
białymi diodami LED, włącznikiem i wyłącznikiem, sylikonowy 
uchwyt świeci w ciemności, lampa może być zamontowana 
np. na rowerze lub wózku. |  Opakowanie:   50/200 szt.  | 
 Wymiar:   Ø2,7 x 4,9-10 cm  |  Materiał:   Aluminium / Silikon  | 
  Znakowanie:   l 25 x 10 mm L1+H2 (1)  

 13,28 PLN / szt. 

2 tryby świecenia

 SMART LIGHTS   56-0699911   Z  
  Zestaw lamp rowerowych SMART LIGHTS  zawiera czerwoną 
i białą lampkę, świecące w dwóch trybach, ciągłym 
i migającym, gumowany przycisk On/O� , elastyczne taśmy 
do zamocowania, pakowane w transparentne pudełko. | 
 Opakowanie:   25/250 szt.  |  Wymiar:   5 x 3,5 x 1,5 / 9,5 x 4,5 x 2 cm  | 
 Materiał:   Plastik  |   Znakowanie:   t 50 x 10 mm K1+H4+V1 (4)  

 13,74 PLN / szt. 

 PANORAMA   56-0699906   P  
  Ultramocna latarka LED PANORAMA  z 9 silnymi diodami LED, włącznik pokryty 
gumą, pętelką na rękę, stelaż mocujący np. do roweru. |  Opakowanie:   50/100 szt.  | 
 Wymiar:   Ø2,9 x 9,5 / 8,4 x 5,5 x 4,7 cm  |  Materiał:   Plastik  |  Bateria:   AAA/LR03/AM4  | 
  Znakowanie:   t 25 x 10 mm K1+H4 (4)  

 12,93 PLN / szt. 

NOWOŚĆ



429429OUTDOOR I SPORT

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

3 tryby świecenia

 SWISH   56-0403154   Y  
  Lampka na szprychy rowerowe SWISH  z pomarańczową diodą LED, 3 trybami 
świecenia (stałe, szybkie miganie, wolne miganie) - idealnie uzupełni oświetlenie 
roweru. |  Opakowanie:   50/500 szt.  |  Wymiar:   12 x 3,2 x 2,4 cm  |  Materiał:   Plastik  | 
  Znakowanie:   t 15 x 5 mm K2+H2+V1 (1)  

 3,84 PLN / szt. 

 56-0605108 
 srebrny
 

 56-0605107 
 czarny
 

 NOISY  
  Dzwonek rowerowy NOISY  o czystym i głośnym dźwięku, 
aluminiowa obudowa z dobrze wyeksponowaną 
powierzchnią na nadruk, spód dzwonka wykonany 
z plastiku, waga dzwonka ok. 33 g – łatwy montaż na 
kierownicy za pomocą śruby, odpowiedni do kierownicy 
o średnicy 22 do 24 mm. |  Opakowanie:   50/200 szt.  | 
 Wymiar:   Ø5 x 4,5 cm  |  Materiał:   Aluminium / Plastik  | 
  Znakowanie:   t Ø25 mm K1+H2 (4)  

 4,54 PLN / szt. 

 PRACTICAL   56-0605103  
  Zapięcie do roweru PRACTICAL , elastyczny spiralny kabel z powłoką z PVC 
zabezpieczającą lakier roweru przed porysowaniem, długość ok. 70 cm, średnica 
kabla ok. 1 cm, duży zamek, 2 kluczyki. |  Opakowanie:   30/60 szt.  |  Wymiar:   74 cm  | 
 Materiał:   Aluminium / PVC  |   Znakowanie:   t 15 x 15 mm K1+H2 (1)  

 14,91 PLN / szt. 



430430 OUTDOOR I SPORT OUTDOOR I SPORT

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

NA SPOTKANIE PRZYGODY

 DOWN HILL   56-0407117   W  
  Uchwyt na smartfona DOWN HILL  na rower: obejma o rozpiętości ok. 10 cm, 
regulowany przegub dla optymalnego pozycjonowania, przykręcany do 
kierownicy roweru – przystosowany do większości smartfonów, pakowany 
w pudełko. |  Opakowanie:   50 szt.  |  Wymiar:   12,2 x 7 x 8 cm  |  Materiał:   Plastik  | 
  Znakowanie:   t 40 x 7 mm K2+H5+V1 (1)  

 16,42 PLN / szt. 

 56-0402467 
 żółty
 

 56-0402465 
 zielony
 

 56-0402466 
 różowy
 

 56-0402464 
 pomarańczowy
 

 56-0402463 
 czerwony
 

 56-0402461 
 czarny
 

 56-0402462 
 niebieski
 

 56-0402460 
 biały
 

 DRY SEAT  
  Pokrowiec na siodełko rowerowe DRY SEAT , dzięki elastycznej taśmie pasuje na 
różne siodełka, wodoodporne. |  Opakowanie:   500/1000 szt.  |  Wymiar:   27 x 22 x 7 cm  | 
 Materiał:   190T Poliester  |   Znakowanie:   u 70 x 70 mm T1+H2 (10)  

 2,79 PLN / szt. 



431431OUTDOOR I SPORT

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 56-0402467 
 żółty
 

 AIRFLOW   56-0605101   W  
  Pompka rowerowa AIRFLOW  z przejściówką dla standardowych opon rowerowych 
i nadmuchiwanych produktów, zawiera 2 zaworki dla kół rowerowych. | 
 Opakowanie:   100 szt.  |  Wymiar:   Ø2,2 x 22-48 cm  |  Materiał:   Plastik / Stal  | 
  Znakowanie:   t 50 x 10 mm K1+H2+V2 (4)  

 14,09 PLN / szt. 

 ON TOUR   56-0381020  
  Komplet narzędzi rowerowych ON TOUR , praktyczny zestaw narzędzi ze 
stali nierdzewnej, pakowany w podręczne etui. |  Opakowanie:   25 szt.  | 
 Wymiar:   11 x 8,5 x 5 cm  |  Materiał:   Stal nierdzewna / Plastik / Nylon  | 
  Znakowanie:   u 35 x 25 mm T1+H2 (10)  

 35,75 PLN / szt. 

Na rękę lub na rower

 GUARD   56-0403122   WD  
  Lampka rowerowa tylna GUARD , czerwona, z możliwością założenia 
na ramię, na fluorescencyjnym pasku. |  Opakowanie:   50/200 szt.  | 
 Wymiar:   7 x 4,5 cm  |  Materiał:   Plastik  |  Bateria:   AA/LR6/AM3  | 
  Znakowanie:   t 40 x 5 mm K1+H2 (4)  

 6,87 PLN / szt. 



432432
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2

OUTDOOR I SPORT OUTDOOR I SPORT

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

Pogodoodporny

 BIKE   56-0230500  
  Komplet bagażowy na rower BIKE , 3-częściowy komplet zawierający 2 boczne torby 
z odblaskami, zamykane na zamki błyskawiczne, z osłoną przeciwdeszczową, plecak 
z regulowanymi paskami na ramiona. |  Opakowanie:   10 kompletów  |  
Wymiar:   
ok. 28 x 41 x 12 cm
ok. 31 x 41 x 12,5 cm  |  Materiał:   600D Poliester  | 
  Znakowanie:   u 80 x 80 mm T1+H10 (10)  

 90,02 PLN / zestaw 

Pogodoodporna

 BIKE   56-0230501   X  
  Torba izotermiczna BIKE  na kierownicę roweru, z kieszeniami na zamki błyskawiczne, 
paskami z tyłu, regulowanym paskiem na ramię, zawiera osłonę przeciwdeszczową 
i przezroczystą kieszeń na mapę. |  Opakowanie:   10 szt.  |  Wymiar:   ok. 30 x 15 x 18 cm  | 
 Materiał:   600D Poliester  |   Znakowanie:   u 100 x 30 mm T2+H2 (10)  

 35,75 PLN / szt. 

 BIKE MATE   56-0230503  
  Torba rowerowa BIKE MATE  z przestrzenną przegrodą 
główną z suwakiem i zatrzaskiem, przednią kieszenią 
z suwakiem, systemem montażu (przykrywanym), 
uchwytem do przenoszenia, regulowanym i wyjmowanym 
paskiem na ramię z podkładką. |  Opakowanie:   20 szt.  | 
 Wymiar:   ok. 34 x 14 x 38-50 cm  |  Materiał:   600D Poliester  | 
  Znakowanie:   u 130 x 110 mm T2+H2 (10)  

 51,12 PLN / szt. 

1

2

NOWOŚĆ
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Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

Z funkcją wolnych rąk

 CONNECT   58-8105021  
  Smart watch CONNECT  z Bluetooth 3.0, ekranem dotykowym, wyświetlaczem 
czasu i daty, funkcją odtwarzacza (obsługiwane formaty audio: MP3, MP4), 
funkcją foto, licznikiem kroków, kalkulatorem oraz gniazdem dla kart SIM i SD. | 
 Opakowanie:   20/80 szt.  |  Wymiar:   26,5 x 4 cm  |  Materiał:   Silikon / Metal / Szkło  | 
  Znakowanie:   t 35 x 10 mm K2+H6 (1)  

 94,45 PLN / szt. 

Również do 
nurkowania

 CATCH IT   58-8103005  
  Kamera sportowa HD CATCH IT  o rozdzielczości do 1080p, z tylnym ekranem do 
natychmiastowego odtwarzania nagrań. Zdjęcia w rozdzielczości VGA, 1.2 MP, 2 MP, 
3 MP. Obsługuje karty Micro-SD 8, 16 lub 32 GB, CLASS 10 (nie zwiera). Nagrywanie 
dźwięku i głosu. Czujnik ruchu rozpoczynający nagrywanie automatycznie po wykryciu 
ruchu. Wodoodporna obudowa. Wiele możliwości montażu przy użyciu pasów 
mocujących 2x2 oraz 6 rodzajów uchwytów. Mocny akumulator 400 mAh z kablem 
do ładowania (około 70 cm). |  Opakowanie:   20/40 szt.  |  Wymiar:   7,9 x 7,5 x 4,5 cm  | 
 Materiał:   Plastik  |   Znakowanie:   t 25 x 20 mm K1+H6 (1)  

 141,26 PLN / szt. 

 TRACKER   58-8073001   M  
  Opaska fitnessowa TRACKER , osobisty trener na Twoim nadgarstku, z krokomierzem, 
pomiarem przebytego dystansu i spalonych kalorii, analizą snu i budzikiem 
(działa z aplikacją), z wibracyjnym sygnalizowaniem przychodzącego połączenia 
telefonicznego, SMS i budzik działają po ściągnięciu darmowej aplikacji „DayDay Band“, 
synchronizuje dane z aplikacją poprzez Bluetooth (kompatybilne ze smartfonami 
z Android 4.3 oraz iOS 7.0 i wyższymi), wyjmowany moduł z wbudowaną litowo-jonową 
baterią wielokrotnego ładowania, odporny na zachlapanie, pojemność 40 mAh, czas 
działania ok. 3 dni, zawiera ładowarkę USB (długość kabla ok. 19 cm), z 3 diodami 
LED z przodu, regulowana silikonowa bransoletka. |  Opakowanie:   20/80 szt.  | 
 Wymiar:   22,5 cm  |  Materiał:   Silikon / Plastik  |   Znakowanie:   n 40 x 20 mm E1+H2 (fc)  

 101,78 PLN / szt. 

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 56-0404410 
 magenta
 

 56-0404409 
 zielone jabłko
 

 56-0404408 
 czerwony
 

 56-0404407 
 niebieski
 

 56-0404406 
 czarny
 

 FELLOW  
  Opaska na ramię FELLOW , neoprenowa, regulowana paskiem na rzep, 
kieszeń na zamek błyskawiczny z przezroczystą powierzchnią umożliwiającą 
pracę z ekranem dotykowym, odpowiednia na smartfon lub portfel. | 
 Opakowanie:   50/250 szt.  |  Wymiar:   16 x 41 cm  |  Materiał:   Neopren / PVC / Plastik  | 
  Znakowanie:   u 20 x 35 mm T1+H2 (10)  

 9,32 PLN / szt. 

2 tryby świecenia

 RUNNER   56-0403149   Z  
  Świecąca opaska na buty RUNNER  z 2 trybami światła 
(migotanie i światło ciągłe), 2 białe diody LED, pewny 
chwyt na pięcie, przełącznik on/o�  z boku – idealna 
do joggingu, wycieczek i spacerów po zmroku. | 
 Opakowanie:   100/400 szt.  |  Wymiar:   9 x 6,4 x 3 cm  | 
 Materiał:   Plastik  |   Znakowanie:   t 10 x 10 mm K1+H2 (1)  

 11,53 PLN / szt. 

Odblaskowe

 SMART RUN   56-0404403  
  Opaska na ramię na telefon SMART RUN , elastyczna taśma 
z zapięciem na rzep, transparentny pokrowiec odpowiedni 
na telefon komórkowy, dodatkowa kieszonka na klucze 
z odblaskowymi paskami. |  Opakowanie:   50/250 szt.  | 
 Wymiar:   14 x 43,5 cm  |  Materiał:   Neopren / PVC / Plastik  | 
  Znakowanie:   t 40 x 20 mm K2+H2+V1 (1)  

 13,28 PLN / szt. 



435435OUTDOOR I SPORT

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

Odblaskowe

Odblaskowe

 56-0404402 
 pomarańczowy/czarny
 

 56-0404401 
 żółty/czarny
 

 56-0404400 
 czarny
 

 SEE ME  
  Pas biegowy z saszetką SEE ME  dla dobrej widoczności w ruchu 
ulicznym, posiada elastyczny pasek na zatrzask z możliwością 
regulacji, odporny na zachlapanie, od środka zamek błyskawiczny, 
na zewnątrz posiada odblask i otwór na słuchawki – idealny do 
joggingu, wycieczek i spacerów po zmroku. |  Opakowanie:   50/200 szt.  | 
 Wymiar:   24 x 4,2 cm  |  Materiał:   Poliester / Poliamid / Plastik  | 
  Znakowanie:   u 80 x 15 mm T1+H2 (10)  

 14,09 PLN / szt. 

Z latarką 
i kompasem

 MOUNTAIN   56-0606114   Ü  
  Kijki do nordic walking MOUNTAIN , teleskopowe, z kompasem i diodą LED 
w uchwycie, wymiennymi stopkami z tworzywa sztucznego, pętlami na nadgarstki, 
lekkie, aluminiowe, pakowane w praktyczną torbę. |  Opakowanie:   20 zastawów  | 
 Wymiar:   84 - 138 cm  |  Materiał:   Aluminium / Plastik / Nylon  | 
  Znakowanie:   u 200 x 50 mm T2+H5 (10)  

 115,29 PLN / zestaw 

 FIT AND FUN   56-0606109  
  Kijki trekkingowe FIT AND FUN , przedłużane, z kompasem wbudowanym 
w rączkę, pakowane w pokrowiec do przenoszenia. |  Opakowanie:   20 kompletów  | 
 Wymiar:   58-135 cm  |  Materiał:   Aluminium / Plastik / Nylon  | 
  Znakowanie:   u 250 x 40 mm T2+H3 (10)  

 90,49 PLN / zestaw 
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Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 56-0402480 
 biały
 

 56-0402478 
 pomarańczowy
 

 56-0402479 
 zielony
 

 56-0402443 
 żółty
 

 SEE YOU  
  Samozaciskowy pasek odblaskowy SEE YOU . |  Opakowanie:   100/500 szt.  | 
 Wymiar:   32 x 3,2 cm  |  Materiał:   PVC / Stal  |   Znakowanie:   t 60 x 18 mm K1+H2 (1)  

 1,40 PLN / szt. 

2 tryby świecenia

 56-0403139 
 czerwony/transparentny
 

 56-0403138 
 biały/transparentny
 

 JOGGER   Z  
  Lampa błyskowa JOGGER  na ramię: 2 diody LED, 2 tryby 
świecenia (światło ciągłe lub migające), przezroczysta, 
matowa opaska zapinana na rzep, odblaskowy pasek 
dla lepszej widoczności. |  Opakowanie:   50/200 szt.  | 
 Wymiar:   19,2 x 3,7 x 1,3 cm  |  Materiał:   Plastik / Poliester  | 
  Znakowanie:   t 20 x 10 mm K1+H2 (1)  

 13,16 PLN / szt. 

Opaska 
świecąca 
w ciemności

 56-0403129 
 zielony/transparentny
 

 56-0403128 
 pomarańczowy/transparentny
 

 56-0403127 
 czerwony/transparentny
 

 56-0403126 
 niebieski/transparentny
 

 FESTIVAL   Z  
  Świecąca opaska na rękę FESTIVAL  z trzema 
diodami LED, dwoma trybami świecenia (światło 
ciągłe i miganie), mleczno-biała taśma silikonowa 
świeci w ciemności. |  Opakowanie:   100/400 szt.  | 
 Wymiar:   jeden rozmiar  |  Materiał:   Plastik / Silikon  | 
  Znakowanie:   t 25 x 10 mm K1+H2 (1)  

 7,34 PLN / szt. 

 STRONG   56-0402372  
  Opaska na rękę STRONG  wykonana z silikonu z metalową płytką na logo. | 
 Opakowanie:   250/1000 szt.  |  Wymiar:   Ø7 x 1,3 cm  |  Materiał:   Silikon / Stal nierdzewna  | 
  Znakowanie:   l 25 x 8 mm L1+H2 (1)  

 3,03 PLN / szt. 
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Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 56-0402480 
 biały
 

 56-0402479 
 zielony
 

 56-0402443 
 żółty
 

 56-0403129 
 zielony/transparentny
 

 56-0403126 
 niebieski/transparentny
 

 56-0702905 
 różowy
 

 56-0702904 
 niebieski
 

 56-0702903 
 jasnozielony
 

 56-0702902 
 czarny
 

 56-0702900 
 czerwony
 

 SPORTS  
  Opaska na nadgarstek SPORTS  z kieszonką na zamek 
błyskawiczny, odpowiednia na klucze lub odtwarzacz 
MP3 – idealna na jogging, spacery i wędrówki. | 
 Opakowanie:   500 szt.  |  Wymiar:   9,5 x 11 cm  |  Materiał:   Poliester  | 
  Znakowanie:   u 40 x 65 mm T1+H2 (10)  

 4,54 PLN / szt. 

 56-0406108 
 zielony
 

 56-0406107 
 niebieski
 

 56-0406106 
 biały
 

 EASY RUN   Y  
  Krokomierz EASY RUN  z wyświetlaczem LCD pokazującym ilość 
kroków, pokryty gumą włącznik/wyłącznik, z klipem do paska 
z tyłu. |  Opakowanie:   200/400 szt.  |  Wymiar:   4,8 x 3,6 x 1,9 cm  | 
 Materiał:   Plastik  |   Znakowanie:   t 15 x 5 mm K1+H4 (4)  

 3,84 PLN / szt. 

 SOLAR RUNNER   56-1803006   WdY  
  Krokomierz solarny SOLAR RUNNER  z klipsem z tyłu, wyświetlaczem LCD pokazującym 
przebytą ilość kroków, odległość w km, czas w minutach i ilość spalonych kalorii, 
posiada panel solarny. |  Opakowanie:   50/200 szt.  |  Wymiar:   5,2 x 4,5 x 2,3 cm  | 
 Materiał:   Plastik  |   Znakowanie:   t 20 x 15 mm K1+H4 (4)  

 30,63 PLN / szt. 

 RUN AWAY   56-0406094   WY  
  Krokomierz RUN AWAY  z wyświetlaczem LCD dla spalanych kalorii oraz 
licznikiem kroków, dystans w kilometrach i milach, mocowane za pomocą 
klipa. |  Opakowanie:   100/400 szt.  |  Wymiar:   6,2 x 5 x 2,3 cm  |  Materiał:   Plastik  | 
  Znakowanie:   t 22 x 15 mm K2+H4 (4)  

 12,46 PLN / szt. 



438438 OUTDOOR I SPORT OUTDOOR I SPORT

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

AKTYWNA GRUPA DOCELOWA

 SPORTS SPIRITS   56-0605032   W  
  Gumy do ćwiczeń SPORTS SPIRITS  do wzmocnienia i modelowania 
mięśni: 3 elastyczne gumy o różnych długościach – idealne do treningu 
siłowego, rozciągania i modelowania mięśni – wszystkie gumy z piankowymi 
uchwytami, w siatkowym woreczku ze sznurkiem i plastikowym stoperem, 
dodatkowa saszetka. |  Opakowanie:   20 kompletów  |  Materiał:   Plastik / TPR  | 
  Znakowanie:   u 130 x 75 mm T2+H2 (10)  

 37,38 PLN / komplet 

 FIT WHEEL   56-0605031   W  
  Wałek do ćwiczeń FIT WHEEL  do wzmocnienia i modelowania mięśni klatki piersiowej, 
rąk, ramion i pleców: 2 solidne plastikowe koła z gumowym profilem, metalowym 
drążkiem łączącym koła, 2 pakowane osobno i łatwe do zmontowania antypoślizgowe 
uchwyty wykonane z pianki z tworzywa sztucznego, pakowany w pudełko, idealny do 
ćwiczeń i fitnessu. |  Opakowanie:   20 szt.  |  Wymiar:   Ø18,5 x 24,7 cm  |  Materiał:   Plastik / 
TPR / Metal  |   Znakowanie:   n 40 x 20 mm E1+H4 (fc)  

 32,61 PLN / szt. 

 ACTIVE   56-0605019  
  Zestaw gimnastyczny ACTIVE , 7 częściowy: taśma do rozciągania, skakanka 
z licznikiem, 2 elastyczne bandaże mocowane na palcach, 2 trenażery rąk, 
pakowane w torbę zamykaną na zamek z uchwytami zapinanymi na rzep. | 
 Opakowanie:   5 szt.  |  Wymiar:   40 x 28 cm  |  Materiał:   EVA / Nylon / Plastik / Stal  | 
  Znakowanie:   u 90 x 50 mm T2+H7 (10)  

 86,99 PLN / szt. 



439439OUTDOOR I SPORT

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 ATHLETIC   56-0605029   Y  
  Cyfrowa skakanka ATHLETIC  z wyświetlaczem z 4 różnymi trybami: liczba 
skoków, zużycie kalorii (CAL), odległość przebyta w kilometrach (KM) i w 
milach (MIL), obsługiwana 2 przyciskami, wystarczy wcisnąć przycisk 
„mode“ by przełączać tryby, regulowana długość sznurka (ok. 3,05 m). | 
 Opakowanie:   50/100 szt.  |  Wymiar:   17,5 x 3,5 x 3 / 295 cm  |  Materiał:   Plastik / PVC  | 
  Znakowanie:   t 40 x 10 mm K1+H2 (4)  

 13,28 PLN / szt. 

 KARMA   56-0605028  
  Mata do jogi KARMA  z antypoślizgową powierzchnią, w torbie 
zamykanej na sznurek ze stoperem, regulowany pasek na ramię. | 
 Opakowanie:   12 szt.  |  Wymiar:   183 x 61 x 0,4 cm  |  Materiał:   PVC / Poliester  | 
  Znakowanie:   u 80 x 80 mm T1+H5 (10)  

 51,12 PLN / szt. 

Do pomiaru BMI

 WASP-WAIST   56-0403256  
  Taśma do pomiaru BMI WASP-WAIST  służy do pomiaru współczynnika masy 
ciała, długość 150 cm, zapakowana w pudełko. |  Opakowanie:   100/200 szt.  | 
 Wymiar:   Ø7,3 x 2,5 cm  |  Materiał:   Plastik / PVC  |   Znakowanie:   t 30 x 20 mm K1+H2 (4)  

 6,99 PLN / szt. 

3 elastyczne pasy do ćwiczeń o różnych 
wytrzymałościach

 SPORTY BAG   56-0605033  
  Pasy treningowe SPORTY BAG  wzmacniające mięśnie: 3 elastyczne pasy do 
ćwiczeń o różnych kolorach i wytrzymałościach - idealne do treningu siłowego, 
tonizującego i rozciągającego. Siatkowa torba ze ściągaczem i karabinkiem. | 
 Opakowanie:   100/200 szt.  |  Wymiar:   5 x 30,5 / 8,5 x 15 cm  |  Materiał:   Latex  | 
  Znakowanie:   s 40 x 50 mm S1+H6 (1)  

 21,89 PLN / szt. 

NOWOŚĆ
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Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

SKUTECZNE OSUSZANIE

 56-0605088 
 pomarańczowy
 

 56-0605087 
 jasnozielony
 

 56-0605086 
 magenta
 

 56-0605084 
 szary
 

 56-0605085 
 jasnoniebieski
 

 FRESHNESS  
  Ręcznik z mikrofibry FRESHNESS  bardzo chłonny 
i szybkoschnący, o miękkiej teksturze, w dopasowanej 
kolorystycznie siateczkowej torbie ze sznurkiem do 
zaciągania i plastikowym stoperem. |  Opakowanie:   50 szt.  | 
 Wymiar:   ok. 140 x 70 / Ø8,3 x 18 cm  |  Materiał:   Poliester / 
Poliamid  |   Znakowanie:   u 50 x 25 mm T1+H2 (10)  

 33,66 PLN / szt. 

Bardzo chłonna 
i szybkoschnąca

 56-0605003 
 pomarańczowy
 

 56-0605003 
 pomarańczowy
 

 56-0605002 
 niebieski
 

 CLEANER  
  Ściereczka z mikrofibry CLEANER , bardzo chłonna i szybkoschnąca, miękka 
struktura powierzchni, w siatkowym woreczku ze sznurkiem i stoperem. | 
 Opakowanie:   50/100 szt.  |  Wymiar:   31,5 x 31 / Ø13,5 x 16,5 cm  |  Materiał:   Poliester / 
Nylon  |   Znakowanie:   u 65 x 35 mm T1+H4 (10)  

 8,27 PLN / szt. 
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Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 56-0605088 
 pomarańczowy
 

Bardzo chłonna 
i szybkoschnąca

 56-0605082 
 magenta/szary
 

 56-0605081 
 jasnozielony/szary
 

 56-0605080 
 jasnoniebieski/szary
 

 CONDITION  
  Ręcznik z mikrofibry CONDITION  bardzo chłonny i szybkoschnący, o miękkiej teksturze, 
w dopasowanej kolorystycznie siateczkowej torbie ze sznurkiem do zaciągania 
i plastikowym stoperem oraz z szarym oczkiem przepuszczającym powietrze od dołu. | 
 Opakowanie:   50/200 szt.  |  Wymiar:   ok. 80 x 40 / 13 x 15 cm
ok. 80 x40 / 13 x 15 cm
ok.80 x 40 / 13 x 15 cm  |  Materiał:   Poliester / Poliamid  | 
  Znakowanie:   u 80 x 80 mm T1+H2 (10)  

 16,42 PLN / szt. 

 56-0605072 
 czarny
 

 56-0605071 
 niebieski
 

 56-0605070 
 zielony
 

 CHILLING  
  Ręcznik chłodzący CHILLING  w przezroczystej puszce, chroni przed słońcem, 
przed użyciem ręcznika należy zmoczyć go wodą - można napełnić wodą puszkę 
z ręcznikiem i wstrząsnąć nią, pokrywka z kolorowym karabińczykiem – idealne 
rozwiązanie dla osób aktywnych. |  Opakowanie:   50/100 szt.  |  Wymiar:   ok. 79 x 29 / 
Ø6,5 x 17 cm  |  Materiał:   Poliester / Plastik  |   Znakowanie:   u 80 x 80 mm T1+H4 (10)  

 11,65 PLN / szt. 



442442 OUTDOOR I SPORT OUTDOOR I SPORT

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 56-0605037 
 biały/niebieski
 

 56-0605038 
 biały/czerwony
 

 56-0605036 
 biały/czarny
 

 KICK AROUND  
  Piłka KICK AROUND  1-warstwowa z 32 segmentami, rozmiar 5, błyszczące PVC, 
waga: ok. 260-280 gramów. |  Opakowanie:   50 szt.  |  Wymiar:   size 5  |  Materiał:   PVC  | 
  Znakowanie:   t 40 x 40 mm K2+H8 (1)  

 23,18 PLN / szt. 

 PROMOTION CUP   56-0605039  
  Piłka PROMOTION CUP  1-warstwowa z 32 segmentami, rozmiar 5, błyszczące PVC, 
waga: ok. 330-340 gramów. |  Opakowanie:   50 szt.  |  Wymiar:   size 5  |  Materiał:   PVC  | 
  Znakowanie:   t 40 x 40 mm K2+H8 (1)  

 30,63 PLN / szt. 

 PLAY TIME   56-0605007  
  Piłka do siatkówki plażowej PLAY TIME  wykonana ze skóry syntetycznej, dwie warstwy 
z osiemnastoma panelami, rozmiar 5. |  Opakowanie:   50 szt.  |  Wymiar:   ok. Ø20 cm  | 
 Materiał:   PVC / Poliester / Bawełna  |   Znakowanie:   u 80 x 15 mm T1+H8 (10)  

 31,09 PLN / szt. 
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Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

Przenośne 
siedzenie

 56-1000010 
 czarny
 

 56-1000014 
 pomarańczowy
 

 56-1000012 
 czerwony
 

 56-1000011 
 niebieski
 

 PERFECT PLACE  
  Wygodna poduszka PERFECT PLACE  składana na trzy części. | 
 Opakowanie:   50/100 szt.  |  Wymiar:   34 x 26 cm  |  Materiał:   100% 
Poliester  |   Znakowanie:   u 200 x 40 mm T2+H1 (10)  

 6,87 PLN / szt. 

 56-1000023 
 jasnozielony
 

 56-1000022 
 czerwony
 

 56-1000021 
 niebieski
 

 56-1000020 
 czarny
 

 FRIDGET  
  Uniwersalna mata chłodząca FRIDGET , do uzyskania 
natychmiastowego efektu chłodzenia nie wymaga 
elektryczności lub wody. |  Opakowanie:   20 szt.  | 
 Wymiar:   40 x 30 cm  |  Materiał:   Poliester 

  18,05 PLN / szt. 
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Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

POSIŁKI W DRODZE

Około 5 litrów

 MULTI PERFORMANCE   56-0310030   W  
  Mini lodówka MULTI PERFORMANCE , wtyczka do gniazda samochodowego 12 Volt 
(zapalniczka samochodowa) oraz wtyczka sieciowa 220 - 240 Volt, zawiera kabel, 
izolacja: 100 % ekspandowanego polistyrenu, składany uchwyt do przenoszenia, 
pojemność ok. 5 litrów, nie zawiera freonów CFC i HCFC – idealna na piknik 
i podróże. |  Opakowanie:   4 szt.  |  Wymiar:   27,5 x 19 x 28 cm  |  Materiał:   Plastik  | 
  Znakowanie:   t 50 x 20 mm K2+H10 (1)  

 312,92 PLN / szt. 

Pojemność ok. 4 l

 COOL MUSIC   56-0602101   WG  
  Izolacyjny pojemnik COOL MUSIC  z radiem, wejściem na 
słuchawki, anteną i uchwytem, pojemność ok. 4 litrów. | 
 Opakowanie:   6 szt.  |  Wymiar:   30 x 24 x 22 cm  | 
 Materiał:   Plastik  |  Bateria:   AA/LR6/AM3  | 
  Znakowanie:   s 100 x 20 mm S1+H10 (6)  

 139,98 PLN / szt. 

Około 4 litry

 HOT AND COOL   56-0310010   W  
  Chłodziarko-podgrzewarka turystyczna HOT AND COOL , połączenie 
z zasilaniem 12 V lub z sieci 230 V, z rozkładaną rączką – idealna na piknik 
i podróże. |  Opakowanie:   4 szt.  |  Wymiar:   18,4 x 25,5 x 27,6 cm  |  Materiał:   Plastik  | 
  Znakowanie:   t 50 x 20 mm K2+H10 (1)  

 292,77 PLN / szt. 
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Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

Izolacyjny

 56-0404923 
 magenta
 

 56-0404922 
 pomarańczowy
 

 56-0404920 
 ciemnozielony
 

 56-0404921 
 zielone jabłko
 

 56-0404919 
 czerwony
 

 56-0404918 
 granatowy
 

 56-0404917 
 niebieski
 

 56-0404915 
 czarny
 

 56-0404916 
 szary
 

 56-0404914 
 biały
 

 STAY CHILLED  
  Nakładka chłodząca STAY CHILLED  o wyglądzie neoprenu, odpowiednia do butelek 
i puszek o średnicy ok. 7 cm, dobrze wyeksponowana powierzchnia na nadruk. | 
 Opakowanie:   250/500 szt.  |  Wymiar:   12,8 x 9,9 x 0,6 / Ø6,4 cm  |  Materiał:   SBR / Poliester  | 
  Znakowanie:   u 80 x 80 mm T1+H2 (10)  

 2,33 PLN / szt. 

Więcej otwieraczy można 
znaleźć na stronie 156.

Izolacyjny

 56-0404913 
 różowy
 

 56-0404912 
 ciemnozielony
 

 56-0404911 
 zielone jabłko
 

 56-0404909 
 niebieski
 

 56-0404910 
 czerwony
 

 56-0404908 
 czarny
 

 COOL HIKING  
  Uchwyt na butelkę COOL HIKING  o wyglądzie neoprenu, odpowiedni do butelek 
i puszek o średnicy ok. 7 cm – rzep do zamocowania na pasku, kierownicy 
roweru czy wózku dziecięcym, dodatkowa pętelka do przyczepienia otwieracza 
(nie załączony) lub kluczy, dobrze wyeksponowana powierzchnia na nadruk. | 
 Opakowanie:   100/200 szt.  |  Wymiar:   29 x 11,5 x 0,5 cm  |  Materiał:   SBR / Poliester  | 
  Znakowanie:   u 80 x 70 mm T1+H2 (10)  

 6,06 PLN / szt. 

Na 1-litrową butelkę

 ICE CUBE   56-0606144   X  
  Przezroczysta torba izotermiczna ICE CUBE  
z rączkami, przed użyciem należy włożyć torbę 
do zamrażarki, dzięki czemu przenoszone 
napoje pozostają dłużej zimne, odpowiednia 
na 1-litrową butelkę. |  Opakowanie:   25/50 szt.  | 
 Wymiar:   10 x 10 x 25 cm  |  Materiał:   PVC  | 
  Znakowanie:   t 40 x 20 mm K2+H2+V2 (1)  

 10,02 PLN / szt. 
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Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 HEAT   58-0600527  
  Podgrzewacz do rąk HEAT  dostarcza ciepło do 40°C po naciśnięciu 
przycisku, zasilanie poprzez kabel USB (długość ok. 32 cm.), z wbudowanym 
akumulatorem litowo-jonowym, wykonany z tworzyw sztucznych i aluminium. | 
 Opakowanie:   20/100 szt.  |  Wymiar:   9,1 x 4 x 0,8 cm  |  Materiał:   Aluminium / Plastik  | 
  Znakowanie:   l 40 x 30 mm L2+H3 (1)  

 70,34 PLN / szt. 

 WARM STAR   56-0909008  
  Ogrzewacz dłoni WARM STAR , poprzez kliknięcie metalowej płytki i ugniatanie, 
gwiazdka dostarcza ciepło przez ok. 20 minut – przed następnym użyciem 
po prostu włóż gwiazdkę do bardzo gorącej wody na ok. 5 minut, waga 
ok. 62 g. |  Opakowanie:   80/160 szt.  |  Wymiar:   11 x 11 cm  |  Materiał:   PVC / Metal  | 
  Znakowanie:   t Ø25 mm K1+H2 (1)  

 3,84 PLN / szt. 

 WARM HEARTED   56-0909006  
  Ogrzewacz dłoni WARM HEARTED , poprzez kliknięcie metalowej płytki 
i ugniatanie, serce dostarcza ciepło przez ok. 20 minut - przed następnym 
użyciem po prostu włóż serce do bardzo gorącej wody na ok. 5 minut, waga 
ok. 62 g. |  Opakowanie:   80/160 szt.  |  Wymiar:   9 x 9 cm  |  Materiał:   PVC / Metal  | 
  Znakowanie:   t 40 x 25 mm K1+H2 (1)  

 3,73 PLN / szt. 
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Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 56-0603999 
 czarny
 

 56-0603998 
 turkusowy
 

 56-0603997 
 zielony
 

 OPEN-AIR  
  Koc piknikowy OPEN-AIR  wykonany z miękkiego polaru z kolorowym wykończeniem 
i uchwytem do noszenia. |  Opakowanie:   32 szt.  |  Wymiar:   180 x 120 cm  |  Materiał:   100% 
Poliester  |   Znakowanie:   u 100 x 30 mm T2+H2 (10)  

 31,09 PLN / szt. 

Izotermiczna komora 
główna

 56-0604043 
 czarny
 

 56-0604042 
 niebieski/szary
 

 OUTSIDE   X  
  Plecak piknikowy OUTSIDE  dla 2 osób, z izolowaną kieszenią główną, kieszeń przednia 
z plastikowymi sztućcami, 2 plastikowe talerze i kieliszki, 2 materiałowe serwetki, 
2 siatkowane kieszonki po bokach, rączka do przenoszenia i ergonomicznie wykładane 
paski na ramiona. |  Opakowanie:   12 szt.  |  Wymiar:   27 x 14 x 37 cm  |  Materiał:   Poliester  | 
  Znakowanie:   u 100 x 100 mm T2+H10 (10)  

 96,31 PLN / szt. 

Dla 4 HYDE PARK   56-0604020   X  
  Plecak piknikowy HYDE PARK  dla 4 osób z wbudowaną torbą chłodzącą, 
zawiera sztućce, plastikowe naczynia i kieliszki do wina, nóż do sera, 
otwieracz, serwetki z tkaniny, pojemnik na sól i pieprz oraz deskę do 
krojenia. |  Opakowanie:   6 szt.  |  Wymiar:   28 x 21 x 39 cm  |  Materiał:   Poliester  | 
  Znakowanie:   u 130 x 70 mm T2+H10 (10)  

 180,39 PLN / szt. 
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Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 SMART TRIP   56-0604039  
  Plecak piknikowy SMART TRIP  dla 2 osób, komora przednia z zamkiem błyskawicznym, 
uchwyt do przenoszenia, wyściełane szelki, plecak zawiera sztućce z plastikowymi 
uchwytami, naczynia i kieliszki do wina z tworzywa sztucznego oraz serwetki. | 
 Opakowanie:   12 szt.  |  Wymiar:   36 x 22 x 12 cm  |  Materiał:   Poliester / Metal / Plastik  | 
  Znakowanie:   u 140 x 100 mm T2+H2 (10)  

 86,06 PLN / szt. 

Koc z ochronnym 
podbiciem od spodu

 DIABOLO   56-0604026   X  
  Plecak piknikowy DIABOLO  dla 2 osób, zawiera sztućce, plastikowe talerze, 
kieliszki, serwetki, solniczkę, pieprzniczkę, deskę do krojenia, z wysokiej 
jakości kocem i izolowanym pojemnikiem na napoje w przedniej części. | 
 Opakowanie:   4 szt.  |  Wymiar:   39 x 33 x 29 cm  |  Materiał:   Poliester  | 
  Znakowanie:   u 140 x 40 mm T2+H10 (10)  

 227,56 PLN / szt. 

Dla 2

 COFFEE   56-0604009   X  
  Plecak piknikowy COFFEE  dla 2 osób, ze sztućcami, kubkami i termosem 
z nierdzewnej stali, nożem do chleba, serwetkami z tkaniny, drewnianą deską 
do krojenia, 2 pojemnikami z nierdzewnej stali na mleko i cukier, bez koca 
piknikowego. |  Opakowanie:   6 szt.  |  Wymiar:   27 x 18 x 35 cm  |  Materiał:   Poliester  | 
  Znakowanie:   u 130 x 100 mm T2+H10 (10)  

 182,72 PLN / szt. 
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Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

Dla 2

PIKNIK W PARKU

Dla 4

 4 PICKNICK   58-0600519   X  
  Torba piknikowa 4 PICKNICK  dla 4 osób, kieszenie na suwak na jednej stronie 
z 4 plastikowymi talerzami i szklankami, metalowe łyżki, widelce, noże i serwetki, 
nóż kelnerski, izolowana kieszeń chłodząca na napoje i żywność, w zestawie koc 
piknikowy (135 x 113 cm) ze spodem odpornym na plamy, regulowane i odpinane 
ramiączka, 2 uchwyty do przenoszenia. |  Opakowanie:   4 szt.  |  Wymiar:   45 x 25 x 24 cm  | 
 Materiał:   Nylon  |   Znakowanie:   u 80 x 80 mm T1+H6 (10)  

 234,31 PLN / szt. 

Dla 4

 GREEN PARK   56-0604002  
  Bambusowy kosz piknikowy GREEN PARK  z tworzywa 
sztucznego zastawą dla 4 osób i obrusem. |  Opakowanie:   6 szt.  | 
 Wymiar:   46 x 30 x 20 cm  |  Materiał:   Bambus  | 
  Znakowanie:   n 40 x 20 mm E1+H8 (fc)  

 164,67 PLN / szt. 
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Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

SŁOŃCE ZAPRASZA NA ZEWNĄTRZ

Dla 4

 RICHMOND PARK   56-0604036  
  Wiklinowy kosz piknikowy RICHMOND PARK  dla 4 osób, zawiera sztućce ze 
stali nierdzewnej z plastikowymi uchwytami, ceramiczne talerze, plastikowe 
kieliszki na wino, 1 nóż kelnerski, solniczka i pieprzniczka, wewnątrz paski 
spinające, podszewka wykonana ze 100% lnu, na zewnątrz uchwyt i przekręcane 
zamknięcie. |  Opakowanie:   4 szt.  |  Wymiar:   48 x 21,5 x 42,5 cm  |  Materiał:   Drewno  | 
  Znakowanie:   n 40 x 20 mm E1+H8 (fc)  

 334,12 PLN / szt. 

Dla 2

 SUNSET PARK   56-0604035  
  Wiklinowy kosz piknikowy SUNSET PARK  dla 2 osób, zawiera sztućce ze stali 
nierdzewnej z plastikowymi uchwytami, ceramiczne talerze i kubki, 1 nóż kelnerski, 
wewnątrz paski spinające, podszewka wykonana ze 100% lnu, na zewnątrz 
uchwyt i przekręcane zamknięcie. |  Opakowanie:   4 szt.  |  Wymiar:   36,5 x 27 x 20 cm  | 
 Materiał:   Drewno  |   Znakowanie:   n 40 x 20 mm E1+H8 (fc)  

 202,87 PLN / szt. 
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Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

Dla 2

Dla 4

 MADISON PARK   56-0604034   X  
  Kosz piknikowy MADISON PARK  dla 4 osób, termoizolacyjna 
kieszeń zamykana na zamek, zawiera sztućce z uchwytem 
z tworzywa sztucznego, ceramiczną zastawę zabezpieczoną 
paskami, koc piknikowy z ochronnym spodem, 
wygodne uchwyty do noszenia. |  Opakowanie:   4 szt.  | 
 Wymiar:   46 x 30 x 21 cm  |  Materiał:   Drewno  | 
  Znakowanie:   u 80 x 80 mm T1+H10 (10)  

 294,75 PLN / szt. 

Dla 4

 SUMMERTIME   56-0604032  
  Wiklinowy kosz piknikowy SUMMERTIME  dla 4 osób 
z plastikowymi kieliszkami do szampana, ceramicznymi 
talerzami, widelcami, łyżkami i nożami, z rączką z boku, 
uchwytem, paskiem na ramię i zamkiem. |  Opakowanie:   4 szt.  | 
 Wymiar:   43 x 30 x 31,5 cm  |  Materiał:   Drewno  | 
  Znakowanie:   t 20 x 20 mm K2+H10 (1)  

 284,97 PLN / szt. 

Dla 2

 CENTRAL PARK   56-0604007  
  Kosz piknikowy CENTRAL PARK  z paskiem na ramię, zawiera szklane kieliszki 
i zestaw porcelany dla 2 osób, sztućce, termos i obrus. |  Opakowanie:   4 szt.  | 
 Wymiar:   41 x 31 x 19 cm  |  Materiał:   Drewno  |   Znakowanie:   n 40 x 20 mm E1+H8 (fc)  

 281,83 PLN / szt. 
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OGRÓD WZYWA
 GO GREEN   56-0601026  
  Zestaw ogrodniczy GO GREEN  składa się z 1 osłony na kolano i 1 pary 
rękawic z antypoślizgową częścią chwytną. |  Opakowanie:   60 kompletów  | 
 Wymiar:   34,6 x 16 x 1,7 cm  |  Materiał:   EVA / Poliester  | 
  Znakowanie:   s 200 x 90 mm S2+H2 (1)  

 12,23 PLN / komplet 

 EVERGREEN   56-0601011  
  Fartuch ogrodowy EVERGREEN  w kieszeniach znajdują 
się 2 haczyki, 3 szpadle i butelkowy zraszacz. | 
 Opakowanie:   20 szt.  |  Wymiar:   55 x 51 cm  |  Materiał:   Poliester / 
Stal  |   Znakowanie:   u 100 x 80 mm T2+H3 (10)  

 56,25 PLN / szt. 

 BOTANIC   56-0601030  
  Zestaw ogrodowy BOTANIC , 7-częściowy zestaw zawierający grabki, 2 szpadle, sekator, 
kabel i zraszacz butelkowy, zapakowany w płócienną torbę z zewnętrznymi kieszeniami 
i wzmocnionymi uchwytami. |  Opakowanie:   25 szt.  |  Wymiar:   18 x 10 x 19 cm  | 
 Materiał:   Poliester / Metal / Drewno / Plastik  |   Znakowanie:   u 50 x 50 mm T1+H3 (10)  

 43,67 PLN / szt. 
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 56-0403148 
 zielony/biały
 

 56-0403146 
 czarny/biały
 

 56-0403147 
 niebieski/biały
 

 TIEBACK   P  
  Lampa LED TIEBACK  w kształcie tradycyjnej żarówki, posiada białe światło 
LED (1 Watt), wystarczy pociągnąć kabel, aby włączyć/wyłączyć – idealna do 
garażu, garderoby czy namiotu. |  Opakowanie:   40/80 szt.  |  Wymiar:   Ø5,5 x 16 cm  | 
 Materiał:   Plastik  |  Bateria:   AAA/LR03/AM4  |   Znakowanie:   t 45 x 15 mm K1+H2 (4)  

 10,13 PLN / szt. 

Nadaje się do użytku jako koc

 56-0603515 
 różowy
 

 56-0603513 
 jasnozielony
 

 56-0603512 
 jasnoniebieski
 

 56-0603511 
 ciemnoniebieski
 

 BEDTIME  
  Śpiwór BEDTIME  (190 x 75 cm), dzięki suwakowi wokół 
używany także jako kołdra (190 x 155 cm), wysoki komfort 
spania, w torbie w tym samym kolorze ze sznurkiem 
i plastikowym stoperem, waga ok. 1 kg. |  Opakowanie:   10 szt.  | 
 Wymiar:   Ø30 x 49 cm  |  Materiał:   100% Poliester  | 
  Znakowanie:   u 250 x 100 mm T2+H10 (10)  

 74,65 PLN / szt. 

 WILDLIFE   56-0301017  
  Wielofunkcyjny zestaw narzędzi WILDLIFE  składający się z 7 elementów zrobionych 
ze stali nierdzewnej: składany nóż, otwieracz do butelek i puszek, korkociąg, 
składany widelec i łyżka, zawiera kółko do zawieszenia, pakowany w zamykany 
na rzep pokrowiec z możliwością przypięcia do paska. |  Opakowanie:   10/100 szt.  | 
 Wymiar:   11,2 x 2,5 cm  |  Materiał:   Stal nierdzewna / Plastik / Poliester  | 
  Znakowanie:   u 15 x 15 mm T1+H5 (10)  

 20,85 PLN / szt. 

 CAMPING   56-0301018  
  Trzyczęściowy zestaw sztućców na biwak CAMPING  zawiera składane: nóż, widelec 
i łyżkę z otwieraczem do butelek, zapakowany w nylonową sakiewkę z rzepem 
i uchwytem. |  Opakowanie:   10/100 szt.  |  Wymiar:   16,2 x 1,5 cm  |  Materiał:   Stal 
nierdzewna / Nylon  |   Znakowanie:   u 40 x 50 mm T1+H5 (10)  

 25,04 PLN / szt. 
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Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 HUNTER   56-0301006   W  
  Nóż składany HUNTER  z dużym ostrzem, drewnianym wzorem na uchwycie 
i klipsem na pasek, pakowany w drewniane pudełko. |  Opakowanie:   10/40 szt.  | 
 Wymiar:   11,5 x 3,3 x 2 cm  |  Materiał:   Stal nierdzewna / Drewno  | 
  Znakowanie:   t 70 x 25 mm K1+H2 (4)  

 37,15 PLN / szt. 

 SURVIVOR   56-0301003   W  
  Elegancki nóż składany SURVIVOR  z rączką z drewna brzozowego, pakowany 
w drewniane pudełko. |  Opakowanie:   25/100 szt.  |  Wymiar:   10,5 x 2,9 x 1,8 cm  | 
 Materiał:   Stal nierdzewna / Drewno  |   Znakowanie:   t 70 x 25 mm K1+H4 (4)  

 26,20 PLN / szt. 

 METALLIC   56-0301012  
  Nóż METALLIC , duży, składany nóż ze stali nierdzewnej. | 
 Opakowanie:   12/240 szt.  |  Wymiar:   10 x 3,5 x 0,6 cm  |  Materiał:   Stal nierdzewna  | 
  Znakowanie:   l 50 x 10 mm L1+H4 (1)  

 7,34 PLN / szt. 
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Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 PRESTIGE   58-0300909  
  Nóż kieszonkowy PRESTIGE , składany, ostrze ze stali nierdzewnej, klip do paska, gładki 
uchwyt z drewnianym wykończeniem, w zestawie także nylonowa torebka zapinana 
na rzep, z pętelką, w pudełku, waga całkowita, ok. 139 g. |  Opakowanie:   12/96 szt.  | 
 Wymiar:   11,2 x 2,8 x 1,7 cm  |  Materiał:   Stal nierdzewna / Drewno / Nylon  | 
  Znakowanie:   l 40 x 10 mm L1+H5 (1)  

 30,86 PLN / szt. 

 BLACK-CUT   58-0300560  
  Noż kieszonkowy BLACK-CUT , składany, stalowe ostrze wykończone w procesie 
elektrofrotezy, z klipem i bezpiecznikiem, ergonomiczny uchwyt, waga całkowita, 
ok. 129 g. |  Opakowanie:   10/40 szt.  |  Wymiar:   19,2 x 3,6 x 1,8 cm  |  Materiał:   Stal 
nierdzewna  |   Znakowanie:   l 40 x 12 mm L1+H4 (1)  

 36,92 PLN / szt. 

 HUNTSMAN   56-0301139   W  
  Nóż myśliwski HUNTSMAN  posiada szerokie ostrze ze stali nierdzewnej, drewniane 
ozdoby na rączce, zapięcie na pasek, składany, w drewnianej obudowie. | 
 Opakowanie:   10/40 szt.  |  Wymiar:   15,5 x 7,2 x 3,4 cm  |  Materiał:   Drewno / Stal 
nierdzewna  |   Znakowanie:   t 70 x 25 mm K1+H2 (4)  

 41,46 PLN / szt. 

 WOOD   56-0301005   W  
  Scyzoryk WOOD  z drewnianym elementem, zawiera parę nożyczek, pilnik, 
otwieracz do butelek wina i piwa, śrubokręt, otwieracz do konserw, piłkę, 
narzędzie do skrobania, wykałaczkę, zapakowany w drewniane pudełko. | 
 Opakowanie:   25/50 szt.  |  Wymiar:   9 x 2,5 x 1,5 cm  |  Materiał:   Stal nierdzewna / Drewno  | 
  Znakowanie:   t 70 x 25 mm K1+H2 (4)  

 23,29 PLN / szt. 
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Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

OSTRY JAK BRZYTWA

 56-0301143 
 czerwony
 

 56-0301141 
 srebrny
 

 56-0301142 
 niebieski
 

 56-0301140 
 czarny
 

 STRONG HELPER  
  Scyzoryk STRONG HELPER  składa się z 12 elementów: nożyka, piły, nożyczek, 
otwieracza do puszek, korkociągu, otwieracza do butelek, śrubokręta płaskiego, 
śrubokręta krzyżakowego, szpikulca-rozwiertaka, szydła, linijki, pilniczka 
oraz karabińczyka. |  Opakowanie:   25/100 szt.  |  Wymiar:   9,5 x 3,5 x 1,5 cm  | 
 Materiał:   Aluminium / Stal nierdzewna  |   Znakowanie:   l 25 x 8 mm L1+H4 (1)  

 16,42 PLN / szt. 

 FOREST   56-0301002   W  
  Drewniany scyzoryk FOREST , 11-elementowy scyzoryk z parą nożyczek, pilnikiem, 
otwieraczem do butelek, korkociągiem, śrubokrętem, otwieraczem do puszek, bolcem, 
nożykiem, narzędziem do odkamieniania, piłką i kółkiem na klucze, pakowany 
w drewniane pudełko. |  Opakowanie:   25/50 szt.  |  Wymiar:   9,4 x 2,4 x 2,1 cm  | 
 Materiał:   Stal nierdzewna / Drewno  |   Znakowanie:   t 70 x 25 mm K1+H2 (4)  

 27,02 PLN / szt. 

 TRIO   56-0301052  
  Scyzoryk TRIO  z otwieraczem do puszek, otwieraczem do butelek, korkociągiem, 
śrubokrętem typu philips, pilnikiem, parą nożyczek, 2 piłkami, narzędziem 
do odkamieniania, szydełkiem i kółkiem na klucze, model z paskami. | 
 Opakowanie:   25/100 szt.  |  Wymiar:   10 x 3 x 2 cm  |  Materiał:   Stal nierdzewna  | 
  Znakowanie:   t 50 x 7 mm K1+H2+V1 (4)  

 12,00 PLN / szt. 
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 56-0301142 
 niebieski
 

 56-0301133 
 zielony
 

 56-0301132 
 srebrny
 

 56-0301131 
 pomarańczowy
 

 56-0301130 
 niebieski
 

 ALL TOGETHER   W  
  Scyzoryk ALL TOGETHER  z 11 funkcjami, nożyczkami, nożem, małą i dużą piłą, 
otwieraczem do puszek i butelek, korkociągiem, pilniczkiem i śrubokrętem, 
zapakowane w pudełko. |  Opakowanie:   25/100 szt.  |  Wymiar:   10,5 x 3 x 2,5 cm  | 
 Materiał:   Stal nierdzewna  |   Znakowanie:   l 30 x 10 mm L1+H4 (1)  

 15,37 PLN / szt. 

 BIG R.   56-0301009   W  
  12-częściowy scyzoryk BIG R.  zawierający nożyczki, dwie piłki - dużą 
i małą, nóż, otwieracz do puszek, otwieracz do butelek, korkociąg, dziubak, 
śrubokręt płaski i krzyżakowy, kółko do kluczy, pakowany w pudełko. | 
 Opakowanie:   50/100 szt.  |  Wymiar:   10,5 x 2,8 x 1,8 cm  |  Materiał:   Stal nierdzewna  | 
  Znakowanie:   l 20 x 5 mm L1+H3 (1)  

 15,37 PLN / szt. 

 SMALL R.   56-0301007   W  
  7-częściowy scyzoryk SMALL R.  zawierający nożyczki, nóż, otwieracz do puszek, 
otwieracz do butelek, korkociąg, śrubokręt płaski i krzyżakowy, kółko do kluczy, 
pakowany w pudełko. |  Opakowanie:   50/100 szt.  |  Wymiar:   8,5 x 2,4 x 1,4 cm  | 
 Materiał:   Stal nierdzewna  |   Znakowanie:   l 20 x 3 mm L1+H3 (1)  

 12,69 PLN / szt. 
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Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 WELL DONE   56-0604048  
  Aluminiowa prasa do burgerów WELL DONE  z nieprzywierającą powłoką. | 
 Opakowanie:   40 szt.  |  Wymiar:   Ø12 x 8 cm  |  Materiał:   Aluminium / Polipropylen  | 
  Znakowanie:   l 25 x 20 mm L1+H4 (1)  

 28,65 PLN / szt. 

 GRIP   56-0604063  
  Szczypce ze stali nierdzewnej GRIP  z plastikowym uchwytem, gumowym 
wieszakiem na końcu, mechanizm blokujący dla oszczędności miejsca podczas 
przechowywania – idealne do gotowania, smażenia, grillowania i podawania. | 
 Opakowanie:   12/48 szt.  |  Wymiar:   1,8/4,3 x 36 cm  |  Materiał:   Stal nierdzewna / Plastik  | 
  Znakowanie:   l 10 x 25 mm L1+H2 (1)  

 9,90 PLN / szt. 

Silikonowy uchwyt

 56-0604069 
 czerwony/czarny
 

 56-0604058 
 czarny
 

 56-0604059 
 beżowy/czarny
 

 56-0604057 
 jasnozielony/czarny
 

 STAY COOL  
  Rękawica grillowa STAY COOL  wykonana z bawełny, 
z gumowaną powierzchnią uchwytu i pętlą do zawieszania. | 
 Opakowanie:   80 szt.  |  Wymiar:   30 x 16 x 1,5 cm  | 
 Materiał:   Bawełna / Plastik / Poliester  | 
  Znakowanie:   u 80 x 30 mm T1+H2 (10)  

 7,80 PLN / szt. 

NOWOŚĆ
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 SUMMER SEASON   56-0301113  
  Zestaw sztućców do grilla SUMMER SEASON , 18-częściowy zestaw pakowany 
w srebrną walizkę. |  Opakowanie:   4 szt.  |  Wymiar:   50 x 27 x 10 cm  |  Materiał:   Stal 
nierdzewna / Aluminium / Plastik  |   Znakowanie:   l 120 x 10 mm L2+H10 (1)  

 194,95 PLN / szt. 

 SMOKY   56-0604067  
  Zestaw sztućców do grilla SMOKY , szpatułka widelec i szczypce ze stali 
nierdzewnej, w zamykanym na zamek etui z 2 uchwytami do przenoszenia. | 
 Opakowanie:   20/40 szt.  |  Wymiar:   40 x 12 x 6 cm  |  Materiał:   Stal nierdzewna / Plastik  | 
 non-woven  |   Znakowanie:   u 60 x 40 mm T1+H2 (10)  

 34,24 PLN / szt. 
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 FRIED   56-0604015  
  Przybory do grillowania FRIED , wysokiej jakości przybory wykonane ze stali 
nierdzewnej, z drewnianymi rączkami, pakowane w torbę z zamkiem błyskawicznym. | 
 Opakowanie:   10 szt.  |  Wymiar:   43 x 33,5 cm  |  Materiał:   Stal nierdzewna / Poliester / 
Drewno  |   Znakowanie:   u 100 x 30 mm T2+H3 (10)  

 56,25 PLN / szt. 

 ROAST   56-0604016  
  Zestaw nierdzewnych sztućców do grilla ROAST , zapakowany w aluminiową 
skrzyneczkę z uchwytem i z zamknięciem na zawiasy. |  Opakowanie:   10 szt.  | 
 Wymiar:   37 x 10 x 8 cm  |  Materiał:   Stal nierdzewna / Aluminium  | 
  Znakowanie:   l 45 x 25 mm L2+H4 (1)  

 67,78 PLN / szt. 

Wbudowana kieszeń 
termiczna

 NICE TO HAVE   56-0604018   WX  
  Grill piknikowy NICE TO HAVE  w torbie do przenoszenia, metalowy grill z 2 siatkami 
i 2 metalowymi nóżkami, torba z zamkiem błyskawicznym, wbudowaną 
kieszenią termoizolacyjną, zdejmowany i regulowany pasek na ramię. | 
 Opakowanie:   4 szt.  |  Wymiar:   Ø30 x 20 cm  |  Materiał:   Metal / Poliester / PVC  | 
  Znakowanie:   u 80 x 80 mm T1+H10 (10)  

 100,62 PLN / szt. 
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Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 BBQ-CADDY   58-0600290  
  Zestaw do barbecue BBQ-CADDY , 7 szt, łopatka, szczypce, szczotka do grilla, pędzel 
i widelec, plastikowe uchwyty w formie kijów golfowych, solniczka i pieprzniczka 
w kształcie piłek golfowych, w torbie golfowej wykonanej ze skóry ekologicznej. | 
 Opakowanie:   6 szt.  |  Wymiar:   50 x 15 cm  |  Materiał:   Stal nierdzewna / Plastik / Nylon  | 
  Znakowanie:   u 50 x 60 mm T1+H6 (10)  

 204,38 PLN / szt. 

 HAPPY MEAL   56-0604014   W  
  Grill w amerykańskim stylu HAPPY MEAL , zamykany, z 2 siatkami i 1 szczypcami do 
potraw, pakowany w pudełko. |  Opakowanie:   4 szt.  |  Wymiar:   Ø25 x 38 cm  |  Materiał:   Stal 
nierdzewna / Drewno  |   Znakowanie:   l 50 x 10 mm L1+H10 (1)  

 208,58 PLN / szt. 

 56-0604066 
 jasnoniebieski
 

 56-0604065 
 pomarańczowy
 

 56-0604064 
 czarny
 

 BUCKET  
  Grill BUCKET , duży grill ze składanym uchwytem, wewnątrz dodatkowy mniejszy grill, 
wyjmowana tacka na węgiel, 4 wloty powietrza, od spodu 3 składane metalowe 
nóżki – odpowiedni na piknik i kemping. |  Opakowanie:   6 szt.  |  Wymiar:   Ø26 x 18 cm  | 
 Materiał:   Stal węglowa  |   Znakowanie:   l 40 x 30 mm L2+H8 (1)  

 85,71 PLN / szt. 
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 CHARCOAL   56-0604068  
  Grill CHARCOAL , 2-częściowy metalowy korpus na zawiasach z zatrzaskiem 
blokującym, w pokrywie otwór wentylujący i wloty powietrza z boku, 3 wymienialne 
siatki i 2 wyjmowane uchwyty do podnoszenia rusztu, z 4 składanymi metalowymi 
nóżkami i wygodnym uchwytem do przenoszenia – idealny na kemping lub 
piknik. |  Opakowanie:   4 szt.  |  Wymiar:   40 x 35 x 32 cm  |  Materiał:   Stal węglowa  | 
  Znakowanie:   l 40 x 30 mm L2+H4 (1)  

 145,46 PLN / szt. 

 56-0604056 
 niebieski
 

 56-0604055 
 czerwony
 

 56-0604054 
 jasnozielony
 

 COOKOUT   W  
  Grill COOKOUT , metalowy korpus z 2 okienkami wentylacyjnymi, wyjmowana tacka na 
węgiel z otworami wentylacyjnymi, 1 wyjmowany ruszt o średnicy ok. 29 cm, pokrywa 
z okienkiem wentylacyjnym i drewnianą rączką, 3 zatrzaski trzymające pokrywę na 
korpusie, 3 metalowe nóżki z plastikowymi końcówkami, pakowany w pudełko. | 
 Opakowanie:   4 szt.  |  Wymiar:   Ø31,5 x 43 cm  |  Materiał:   Drewno / Stal węglowa  | 
  Znakowanie:   l 50 x 20 mm L2+H10 (1)  

 106,79 PLN / szt. 
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SEZON GRILLOWY ROZPOCZĘTY

 EVEREST   56-0604050   W  
  Grill w kształcie stożka EVEREST , górny pojemnik wykonany 
ze stali nierdzewnej, ze zdejmowaną płytą, z dwoma 
wentylacyjnymi otworami, 3-stopniową regulacją siatki 
wysokości rusztu grilla, z drewnianymi uchwytami, filar 
z oknem wentylacyjnym i miską odbioru popiołu, na stabilnej 
podstawie, zapakowany w pudełko. |  Opakowanie:   1 szt.  | 
 Wymiar:   56 x 38 x 93,5 cm  |  Materiał:   Stal nierdzewna  | 
  Znakowanie:   l 60 x 20 mm L2+H10 (1)  

 234,31 PLN / szt. 

 MASTER   56-0604010   W  
  Grill okrągły MASTER  z pokrywą, siatką i 2 kółkami, pakowany 
w pudełko. |  Opakowanie:   1 szt.  |  Wymiar:   Ø47 x 75 cm  |  Materiał:   Metal  | 
  Znakowanie:   n 40 x 20 mm E1+H8 (fc)  

 231,87 PLN / szt. 
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WYPOCZYNEK I ZABAWA

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 Zestaw do rysowania 
i malowania COLOURFUL 
LEVEL  znajdziesz na 
stronie 502

 Zestaw plażowy 
SUMMER FEELING  
znajdziesz na stronie 478

„WIELE RADOŚCI 
DLA STARSZYCH 
I MŁODSZYCH“

 Czas na zabawę. 

Tutaj znajdziesz coś i do śmiechu, i do 
zabawy. Gdy za oknem upał, wybierz 
dmuchane piłki lub zabawki do piasku. 
Gdy pada deszcz, rozłóż zestawy do 
rysowania i gry zręcznościowe. 
W rodzinnym gronie miło spędzisz czas.



466466 WYPOCZYNEK I ZABAWA WYPOCZYNEK I ZABAWA

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 56-0602144 
 biały/transparentny niebieski
 

 56-0602149 
 wielokolorowy
 

 56-0602148 
 biały/transparentny 
żółty
 

 56-0602146 
 biały/transparentny 
zielony
 

 56-0602147 
 biały/transparentny 
pomarańczowy
 

 56-0602145 
 biały/transparentny 
czerwony
 

 OCEAN  
  Piłka plażowa OCEAN  z 6 segmentami, nienapełniona powietrzem ma średnicę 
ok. 38 cm. |  Opakowanie:   100/200 szt.  |  Wymiar:   Ø26 cm  |  Materiał:   0,16 mm PVC, 
Nie zawiera szkodliwych ftalanów  |   Znakowanie:   s 140 x 50 mm S1+H1 (1)  

 2,91 PLN / szt. 

 56-0602308 
 turkusowy
 

 56-0602306 
 biały
 

 PACIFIC  
  Nadmuchiwana piłka plażowa PACIFIC , 6 segmentów, średnica ok. 18 cm. | 
 Opakowanie:   100/200 szt.  |  Wymiar:   ok. Ø28 cm  |  Materiał:   0,17 mm PVC, Nie zawiera 
szkodliwych ftalanów  |   Znakowanie:   s 140 x 50 mm S1+H1 (1)  

 3,49 PLN / szt. 

Te artykuły są wolne od ftalanów. Ftalany to szkodliwe 
szczególnie dla zdrowia dzieci związki chemiczne 
dodawane do tworzyw sztucznych i farb. Nasze 
produkty ich nie posiadają dlatego gwarantują 
bezpieczeństwo i zdrowie.

 UNIVERSE   56-0602002  
  Nadmuchiwana piłka plażowa UNIVERSE  z motywem kuli ziemskiej, 
napełniona powietrzem ma średnicę ok. 28 cm. |  Opakowanie:   100/200 szt.  | 
 Wymiar:   ok. Ø28 cm  |  Materiał:   0,17 mm PVC, Nie zawiera szkodliwych ftalanów  | 
  Znakowanie:   u 80 x 30 mm T1+H1 (10)  

 5,24 PLN / szt. 



467467WYPOCZYNEK I ZABAWA

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 56-0602308 
 turkusowy
 

 56-0601991 
 turkusowy/biały
 

 56-0602081 
 biały/różowy
 

 56-0602079 
 biały/zielony
 

 56-0602080 
 pomarańczowy/biały
 

 56-0602078 
 żółty/biały
 

 ATLANTIC  
  Nadmuchiwana piłka plażowa ATLANTIC  z białymi 
i kolorowymi półtransparentnymi panelami, 
napełniona powietrzem ma średnicę ok. 28 cm. | 
 Opakowanie:   100/200 szt.  |  Wymiar:   ok. Ø28 cm  | 
 Materiał:   0,17 mm PVC, Nie zawiera szkodliwych ftalanów  | 
  Znakowanie:   s 140 x 50 mm S1+H1 (1)  

 3,49 PLN / szt. 

 56-0602077 
 czerwony/biały
 

 56-0602076 
 niebieski/biały
 

 ATLANTIC  
  Nadmuchiwana piłka plażowa ATLANTIC  z białymi i kolorowymi panelami, 
napełniona powietrzem ma średnicę ok. 28 cm. |  Opakowanie:   100/200 szt.  | 
 Wymiar:   ok. Ø28 cm  |  Materiał:   0,17 mm PVC, Nie zawiera szkodliwych ftalanów  | 
  Znakowanie:   s 140 x 50 mm S1+H1 (1)  

 3,49 PLN / szt. 



468468 WYPOCZYNEK I ZABAWA WYPOCZYNEK I ZABAWA

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 56-0602134 
 różowy
 

 56-0602133 
 żółty
  56-0602132 

 pomarańczowy
 

 BEACHFIT  
  Makaron do nauki pływania BEACHFIT , nadmuchiwany, z wentylem, długość 
ok. 130 cm – idealny do zabawy na plaży i w wodzie. |  Opakowanie:   100/200 szt.  | 
 Wymiar:   ok. Ø6 x 126 cm  |  Materiał:   0,15 mm PVC, Nie zawiera szkodliwych ftalanów  | 
  Znakowanie:   u 300 x 60 mm T2+H2 (10)  

 3,84 PLN / szt. 

 56-0602324 
 różowy
 

 56-0602322 
 czerwony
  56-0602323 

 turkusowy
 

 OVERBOARD  
  Nadmuchiwane koło do pływania OVERBOARD  wypełnione piankowymi kuleczkami, 
średnica przy spuszczonym powietrzu ok. 64 cm. |  Opakowanie:   50/100 szt.  | 
 Wymiar:   Ø64 cm  |  Materiał:   0,17 mm PVC, Nie zawiera szkodliwych ftalanów  | 
  Znakowanie:   u 80 x 60 mm T1+H4 (10)  

 10,13 PLN / szt. 



469469WYPOCZYNEK I ZABAWA

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

56-0602142 
 różowy

 56-0602141 
 pomarańczowy
 

 56-0602139 
 niebieski
 

 56-0602140 
 czerwony
 

 56-0602138 
 biały
 

 SPLASH  
  Nadmuchiwany mini materac SPLASH  z wentylem, posiada przezroczyste 
okienko, 2 otwory do zawieszania za pomocą sznurka (ok. 24 cm) – do 
zabawy w morzu, na plaży i w basenie. |  Opakowanie:   50/100 szt.  | 
 Wymiar:   ok. 36 x 71 cm  |  Materiał:   0,17 mm PVC, Nie zawiera szkodliwych ftalanów  | 
  Znakowanie:   u 200 x 100 mm T2+H2 (10)  

 8,62 PLN / szt. 

 56-0602213 
 pomarańczowy/transparentny
 

 56-0602311 
 biały/transparentny
 

 56-0602206 
 niebieski/transparentny
 

 SEASIDE  
  Nadmuchiwany fotel SEASIDE  o wytrzymałości 
do ok. 100 kg. |  Opakowanie:   25 szt.  | 
 Wymiar:   ok. 77 x 65 x 45 cm  |  Materiał:   0,25 mm 
PVC, Nie zawiera szkodliwych ftalanów  | 
  Znakowanie:   u 160 x 100 mm T2+H6 (10)  

 30,63 PLN / szt. 



470470 WYPOCZYNEK I ZABAWA WYPOCZYNEK I ZABAWA

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

5 litrów

 56-0604107 
 żółty
 

 56-0604105 
 niebieski
 

 56-0604106 
 czerwony
 

 BIG STORAGE  
  Torba plażowa BIG STORAGE  z wodoodpornego materiału, pojemność ok. 5 litrów, 
z zamknięciem z klamrą. |  Opakowanie:   40/80 szt.  |  Wymiar:   Ø16 x 35 cm  | 
 Materiał:   Poliester / Plastik / Polipropylen  |   Znakowanie:   u 160 x 190 mm T2+H2 (10)  

 16,89 PLN / szt. 

2,5 litra

 56-0604102 
 żółty
 

 56-0604101 
 czerwony
 

 56-0604100 
 niebieski
 

 SMALL STORAGE  
  Torba plażowa SMALL STORAGE  z wodoodpornego materiału, pojemność 
ok. 2,5 litra, z okienkiem, z oddzielną komorą na smartfon, z zamknięciem z klamrą. | 
 Opakowanie:   100 szt.  |  Wymiar:   19 x 28 cm  |  Materiał:   Poliester / Plastik / Polipropylen  | 
  Znakowanie:   u 80 x 80 mm T1+H2 (10)  

 13,28 PLN / szt. 

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ



471471WYPOCZYNEK I ZABAWA

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

2,5 litra

 56-0602127 
 pomarańczowy
 

 56-0602126 
 zielony
 

 56-0602124 
 czerwony
 

 56-0602125 
 żółty
 

 56-0602123 
 niebieski
 

 COAST  
  Plażowa mata COAST,  praktycznie zwijana i chowana do etui na suwak, 
z paskiem na ramię, wykonana z wysokiej jakości materiału odpornego na wodę 
i zabrudzenia. |  Opakowanie:   50 szt.  |  Wymiar:   180 x 60 / Ø7 x 60 cm  |  Materiał:   Plastik  | 
  Znakowanie:   u 300 x 100 mm T2+H6 (10)  

 15,61 PLN / szt. 

 56-0602122 
 zielony/biały
 

 56-0602121 
 czerwony/biały
 

 56-0602100 
 niebieski/biały
 

 MARINA  
  Mata plażowa MARINA  z nadmuchiwaną poduszką, 
składa się w torbę. |  Opakowanie:   20 szt.  | 
 Wymiar:   180 x 86,5 cm  |  Materiał:   Polipropylen  | 
  Znakowanie:   u 180 x 100 mm T2+H6 (10)  

 22,94 PLN / szt. 



472472 WYPOCZYNEK I ZABAWA WYPOCZYNEK I ZABAWA

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

Ekstra szeroki

 CHILL & RELAX   56-0602119  
  Nadmuchiwany materac CHILL & RELAX  z dwiema komorami powietrznymi 
i dwoma wentylami, dodatkową poduszką, ze sznurkiem dookoła materaca do 
trzymania, miejsce do leżenia: ok. 158 x 82 cm, max 75 kg. |  Opakowanie:   4 szt.  | 
 Wymiar:   ok. 208 x 132 x 28 cm  |  Materiał:   0,35 mm PVC, Nie zawiera szkodliwych 
ftalanów  |   Znakowanie:   u 150 x 50 mm T2+H10 (10)  

 155,70 PLN / szt. 

 56-0603507 
 pomarańczowy
 

 56-0603501 
 niebieski
 

 CLOUD  
  Osłona przeciwsłoneczna CLOUD  na plażę, z prętami z włókna szklanego, pakowana 
w okrągłą torbę z uchwytem. |  Opakowanie:   10 szt.  |  Wymiar:   190 x 100 x 106 cm  | 
 Materiał:   Poliester / Włókno szklane  |   Znakowanie:   u 300 x 300 mm T2+H6 (10)  

 75,12 PLN / szt. 

 SHIELD   56-0602114  
  Osłona plażowa SHIELD  łatwa do rozłożenia i demontażu, wygodna powierzchnia 
do leżenia, część zacieniająca, stabilne słupki z włókna szklanego z funkcją 
automatycznego pozycjonowania, w okrągłej torbie na suwak z 2 uchwytami. | 
 Opakowanie:   50 szt.  |  Wymiar:   120 x 65 / 40 x 40 cm  |  Materiał:   Poliester / Włókno 
szklane  |   Znakowanie:   u 200 x 200 mm T2+H6 (10)  

 32,14 PLN / szt. 



473473WYPOCZYNEK I ZABAWA

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 56-0603507 
 pomarańczowy
 

DAJ SIĘ WYRWAĆ

Max. 100 kg.

 SNOOZE   56-0606037  
  Hamak SNOOZE  z plecionych lin do zawieszenia, wytrzymałość do ok. 100 kg, 
pakowany w torbę zamykaną sznurkiem ze stoperem. |  Opakowanie:   20 szt.  | 
 Wymiar:   200 x 80 cm  |  Materiał:   85% Bawełna / 15% Poliester  | 
  Znakowanie:   u 200 x 200 mm T2+H8 (10)  

 63,94 PLN / szt. 

Max. 100 kg.

 HANG OUT   56-0606035  
  Wiszące krzesło HANG OUT  na mocnym drewnianym stelażu z linami (wytrzymałość 
do 100 kg). |  Opakowanie:   4 szt.  |  Wymiar:   110 x 116 cm  |  Materiał:   Bawełna / Drewno  | 
  Znakowanie:   u 300 x 300 mm T2+H10 (10)  

 155,70 PLN / szt. 

Max. 120 kg

 SNOOZY   56-0606038  
  Hamak płócienny SNOOZY  z drewnianymi poprzeczkami (maksymalny 
udźwig do około 120 kg), w materiałowym pokrowcu ze ściągaczem. | 
 Opakowanie:   10 szt.  |  Wymiar:   208 x 80 cm  |  Materiał:   Bawełna / Drewno / Poliester  | 
  Znakowanie:   u 300 x 120 mm T2+H4 (10)  

 77,10 PLN / szt. 

NOWOŚĆ



474474 WYPOCZYNEK I ZABAWA WYPOCZYNEK I ZABAWA

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

REKLAMA W ZASIĘGU WZROKU

Certyfikat UV 400
Z warstwą odbijającą 
światło

 56-0603066 
 żółty
 

 56-0603065 
 zielony
 

 56-0603064 
 czerwony
 

 56-0603063 
 niebieski
 

 REFLECTION  
  Okulary przeciwsłoneczne REFLECTION  z lustrzanymi szkłami, certyfikat UV 400 
– odpowiednie na mocne promienie słoneczne, wysokiej jakości plastikowe oprawki – 
szerokie brzegi oprawek to idealne miejsce na Twoje logo. |  Opakowanie:   25/250 szt.  | 
 Wymiar:   14,5 x 5 cm  |  Materiał:   Plastik / Akryl  |   Znakowanie:   t 40 x 8 mm K1+H2 (1)  

 4,66 PLN / szt. 



475475WYPOCZYNEK I ZABAWA

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

Certyfikat UV 400

 56-0603074 
 różowy
 

 56-0603069 
 niebieski
 

 56-0603068 
 biały
 

 56-0603067 
 czarny
 

 56-0603073 
 żółty
 

 56-0603071 
 zielony
 

 56-0603072 
 pomarańczowy
 

 56-0603070 
 czerwony
 

 POPULAR  
  Okulary przeciwsłoneczne POPULAR , certyfikat UV 400 – 
odpowiednie na mocne promienie słoneczne, plastikowe 
oprawki o mrożonym wykończeniu – brzegi oprawek to 
idealne miejsce na Twoje logo. |  Opakowanie:   25/250 szt.  | 
 Wymiar:   14,5 x 5 cm  |  Materiał:   Plastik / Akryl  | 
  Znakowanie:   t 40 x 8 mm K1+H2 (1)  

 4,19 PLN / szt. 

Certyfikat UV 400

 56-0603062 
 złoty
 

 56-0603060 
 ciemnozielony
 

 56-0603058 
 żółty
 

 56-0603061 
 różowy
 

 56-0603059 
 pomarańczowy
 

 56-0603057 
 jasnoróżowy
 

 56-0603056 
 czerwony
 

 56-0603055 
 zielony
 

 56-0603053 
 biały
 

 56-0603054 
 niebieski
 

 56-0603052 
 czarny
 

 STYLISH  
  Okulary przeciwsłoneczne STYLISH  z ciemnymi barwionymi szkłami, 
certyfikatem UV 400, odpowiednie na mocne promienie słoneczne, wysokiej 
jakości plastikowe oprawki, szerokie brzegi idealne na Twoją reklamę. | 
 Opakowanie:   10/250 szt.  |  Wymiar:   jeden rozmiar  |  Materiał:   Plastik / Akryl  | 
  Znakowanie:   t 40 x 8 mm K1+H2+V1 (1)  

 3,84 PLN / szt. 



476476 WYPOCZYNEK I ZABAWA WYPOCZYNEK I ZABAWA

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

Chroni przed 
zamoczeniem

 56-0404906 
 pomarańczowy
 

 56-0404904 
 zielone jabłko
 

 56-0404907 
 żółty
 

 56-0404905 
 magenta
 

 56-0404903 
 czerwony
 

 56-0404901 
 biały
 

 56-0404902 
 niebieski
 

 56-0404900 
 czarny
 

 SMART SPLASH  
  Torebka na telefon SMART SPLASH , odporna na zachlapanie, szroniona z tyłu, 
transparentna z przodu (umożliwia pracę z ekranem dotykowym), z zamknięciem 
strunowym i na rzep oraz sznurkiem (długość ok. 45 cm) regulowanym plastikowym 
stoperem. |  Opakowanie:   500 szt.  |  Wymiar:   22,5 x 9 cm  |  Materiał:   PVC, Nie zawiera 
szkodliwych ftalanów  |   Znakowanie:   t 60 x 20 mm K1 (4)  

 2,33 PLN / szt. 

Chroni przed 
zamoczeniem

 56-0404928 
 transparentny/zielone jabłko
 

 56-0404927 
 transparentny/
czerwony
 

 56-0404925 
 transparentny/czarny
 

 56-0404926 
 transparentny/niebieski
 

 56-0404924 
 transparentny/biały
 

 DIVER  
  Torebka na telefon DIVER  odporna na zachlapanie, z zamknięciem strunowym, na 
obwodzie paski świecące w ciemnościach, z czarnym paskiem (ok. 43 cm). Idealna do 
przechowywania telefonu, portfela i innych cennych przedmiotów na plaży lub nad 
jeziorem. |  Opakowanie:   100/200 szt.  |  Wymiar:   21,5 x 12 x 1,6 cm  |  Materiał:   Plastik / 
PVC, Nie zawiera szkodliwych ftalanów  |   Znakowanie:   t 50 x 12 mm K1+H2 (4)  

 4,31 PLN / szt. 

NOWOŚĆ



477477WYPOCZYNEK I ZABAWA

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

PLAŻA CZEKA
 56-0406318 
 czerwony
 

 56-0406316 
 biały
 

 56-0406317 
 niebieski
 

 NOTOS   EW  
  Wentylator NOTOS , przezroczyste skrzydła, nasadka zamykająca, włącznik/wyłącznik. | 
 Opakowanie:   50/200 szt.  |  Wymiar:   Ø3 x 9,9 cm  |  Materiał:   Plastik / PVC  |  Bateria:   AAA/
LR03/AM4  |   Znakowanie:   t 15 x 50 mm K1+H2 (4)  

 6,99 PLN / szt. 

 COOL DOWN   56-0406304   W  
  Pistolet na wodę COOL DOWN , przydatny w upalne dni, pracuje bez baterii, składa się 
z przeźroczystej tuby, pompy ciśnieniowej, spustu oraz taśmy do zaczepienia, w celu 
uruchomienia mechanizmu wystarczy nacisnąć przycisk. |  Opakowanie:   50/100 szt.  | 
 Wymiar:   Ø4,2 x 21 cm  |  Materiał:   Plastik  |   Znakowanie:   t 60 x 15 mm K1+H4 (4)  

 12,69 PLN / szt. 



478478 WYPOCZYNEK I ZABAWA WYPOCZYNEK I ZABAWA

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 56-0606165 
 pomarańczowy
 

 56-0606164 
 jasnozielony
 

 56-0606163 
 czerwony
 

 56-0606161 
 biały
  56-0606162 

 niebieski
 

 56-0606160 
 czarny
 

 FLY AROUND  
  Talerz latający FLY AROUND  z pierścieniową strukturą i dobrze 
wyeksponowaną przestrzenią reklamową, wykonany 
w Europie. |  Opakowanie:   100 szt.  |  Wymiar:   Ø22 x 2,5 cm  | 
 Materiał:   Plastik  |   Znakowanie:   t 70 x 20 mm K1+H2+V1 (1)  

 3,03 PLN / szt. 

ZABAWY NA ZEWNĄTRZ

 56-0606137 
 różowy/biały
 

 56-0606136 
 pomarańczowy/
biały
 

 56-0606134 
 niebieski/biały
 

 56-0606135 
 zielony/biały
 

 56-0606133 
 czarny/biały
 

 SUMMER FEELING  
  Zestaw plażowy SUMMER FEELING  zawiera dwie drewniane paletki 
z kolorowymi uchwytami, jedną miękką piłkę, zapakowany w siatkową torbę. | 
 Opakowanie:   50 szt.  |  Wymiar:   33,2 x 18,9 x 5 cm  |  Materiał:   Drewno / Plastik  | 
  Znakowanie:   s 150 x 50 mm S1+H4 (1)  

 7,80 PLN / szt. 



479479WYPOCZYNEK I ZABAWA

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 56-0606133 
 czarny/biały
 

 BEACHFUN   56-0606156  
  Zestaw do zabawy na plaży BEACHFUN  z młynkiem do piasku, 2 łopatkami, grabkami 
i sitkiem (w różnych kolorach), pakowany w woreczek z siatki, z serduszkiem 
na nadruk. |  Opakowanie:   70/140 szt.  |  Wymiar:   Ø10 x 16 cm  |  Materiał:   Plastik  | 
  Znakowanie:   t 50 x 30 mm K1 (4)  

 9,32 PLN / szt. 

 BEACHLIFE   56-0606152  
  Zestaw do zabawy na plaży BEACHLIFE , 7-elementowy, małe plastikowe wiaderko 
z uchwytem,   łopatka, grabki i foremki (wiadra i foremki różnią się kolorem 
i kształtem) zapakowane w woreczek z siatki z etykietą w kształcie rybki, mix 
kolorów. |  Opakowanie:   90/180 szt.  |  Wymiar:   ok. 16 x 9 cm  |  Materiał:   Plastik  | 
  Znakowanie:   t 50 x 20 mm K1 (1)  

 6,75 PLN / szt. 

 56-0606151 
 pomarańczowy/biały
 

 56-0606150 
 niebieski/zielony
 

 GAMBLE  
  Zestaw plażowy GAMBLE  z 2 elastycznymi uchwytami 
i 1 piłką z przyssawkami. |  Opakowanie:   100 szt.  | 
 Wymiar:   Ø18 cm  |  Materiał:   PVC / Plastik  | 
  Znakowanie:   t 60 x 18 mm K1+H3+V2 (1)  

 6,87 PLN / szt. 



480480 WYPOCZYNEK I ZABAWA WYPOCZYNEK I ZABAWA

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 ARTISTIC   56-0606009  
  Latawiec do kolorowania ARTISTIC  z motywem do kolorowania 
i 4 różnymi, kolorowymi pisakami. |  Opakowanie:   100/200 szt.  | 
 Wymiar:   50 x 39 cm  |  Materiał:   Poliester  | 
  Znakowanie:   u 30 x 30 mm T1+H6 (10)  

 9,32 PLN / szt. 

W GÓRĘ JAK LATAWCE

 ANIMAL PLEASURE   56-0606130  
  Zabawka na wodę ANIMAL PLEASURE , wodę nalewa się wyciągając serduszko 
zabawki, po naciśnięciu rozpyla wodę, mix 4 kształtów. |  Opakowanie:   48/192 szt.  | 
 Wymiar:   Ø3 x 29,8 cm  |  Materiał:   Plastik  |   Znakowanie:   t 50 x 10 mm K2+H2 (1)  

 6,17 PLN / szt. 

 56-0606011 
 czerwony
 

 56-0606016 
 biały
 

 56-0606010 
 niebieski
 

 LOOPING  
  Latawiec promocyjny LOOPING  z lekkim stelażem 
z włókna szklanego, uchwytem na sznurek 
i kolorowym ogonem. |  Opakowanie:   250 szt.  | 
 Wymiar:   70 x 58 cm  |  Materiał:   190T Poliester  | 
  Znakowanie:   u 220 x 200 mm T2+H6 (10)  

 15,37 PLN / szt. 
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 56-0606016 
 biały
 

 CRAZY LOOP   56-0501058  
  Gra CRAZY LOOP  wykonana z drewna, w kształcie żaby, w zestawie 4 pętle 
do zarzucania ze sznurka z drewnianymi znacznikami w różnych kolorach. | 
 Opakowanie:   24/48 szt.  |  Wymiar:   Ø12 x 14,4 cm  |  Materiał:   Drewno  | 
  Znakowanie:   t 70 x 20 mm K1+H2 (4)  

 17,70 PLN / szt. 

 GOLIATH   56-0606104  
  Zestaw do gry w Boule GOLIATH  składa się 
z 6 metalowych kul, drewnianej piłeczki 
i czerwonego sznurka, pakowany w czarne 
nylonowe etui z zamkiem. |  Opakowanie:   4 szt.  | 
 Wymiar:   22,5 x 15 x 7,5 cm  |  Materiał:   Metal / Nylon  | 
  Znakowanie:   u 180 x 110 mm T2+H6 (10)  

 76,05 PLN / szt. 

Wersja mini

 DAVID   56-0606100  
  Mini zestaw do gry w Boule DAVID  zawiera 
6 metalowych kul, drewnianą kulę i czerwony 
sznurek do mierzenia, pakowany w czarne 
nylonowe etui z zamkiem. |  Opakowanie:   20 szt.  | 
 Wymiar:   11 x 7 x 3 cm  |  Materiał:   Metal / Nylon  | 
  Znakowanie:   u 60 x 20 mm T1+H6 (10)  

 26,79 PLN / szt. 
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WYSOKICH LOTÓW
 SKY HOPPER   56-0501055  
  Samolot-proca SKY HOPPER , zestaw do wspólnego składania, 4-częściowy, 
plastikowa proca z gumką, 3 elementy ze spienionego kauczuku, zapakowany 
w torbę PVC. |  Opakowanie:   360 szt.  |  Wymiar:   13 x 4,5 cm  |  Materiał:   EVA / Plastik  | 
  Znakowanie:   n 40 x 20 mm E1+H6 (fc)  

 3,26 PLN / szt. 

 FLOWER POWER   56-0501076  
  Poruszający się kwiatek FLOWER POWER , mix 4 kolorów. |  Opakowanie:   20/160 szt.  | 
 Wymiar:   Ø4,5 x 12,7 cm  |  Materiał:   Drewno  |   Znakowanie:   t 15 x 15 mm K1+H2 (4)  

 6,41 PLN / szt. 

 ANIMAL ANIMATION   56-0501049  
  Kolorowa skakanka ANIMAL ANIMATION  z rączkami w formie 
różnych zwierzaków (słoń, małpa, zebra, żyrafa), mix 4 kształtów. | 
 Opakowanie:   12/144 szt.  |  Wymiar:   200 cm  |  Materiał:   Drewno / Bawełna  | 
  Znakowanie:   t 20 x 7 mm K1+H2 (4)  

 10,71 PLN / szt. 
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6 różnych kolorów

 STREET   56-0504006   W  
  Komplet kolorowej kredy STREET , 6 sztuk zapakowanych w pudełko. | 
 Opakowanie:   12/72 szt.  |  Wymiar:   Ø2,5 x 11 cm  |  Materiał:   Kreda  | 
  Znakowanie:   t 40 x 40 mm K1+V1 (4)  

 2,68 PLN / zestaw 

7 różnych kolorów

 AVENUE   56-0504000  
  Komplet kolorowej kredy AVENUE , 15 części zapakowanych w koszyk. | 
 Opakowanie:   24 szt.  |  Wymiar:   14 x 12 x 8,7 cm  |  Materiał:   Kreda  | 
  Znakowanie:   t 50 x 10 mm K1+H2 (4)  

 8,62 PLN / zestaw 

 AIR BUBBLE   56-0503022  
  Bańki mydlane AIR BUBBLE , zabawka do robienia baniek mydlanych z grą 
zręcznościową na wieczku, dostępne jako mix 4 kolorów. |  Opakowanie:   24/288 szt.  | 
 Wymiar:   9 x Ø3,5 cm  |  Materiał:   Plastik  |   Znakowanie:   t 15 x 12 mm K1+H2 (1)  

 2,45 PLN / szt. 
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DO WSPÓLNEJ ZABAWY
 PASTIME   56-0407106  
  Układanka PASTIME , mała plastikowa układanka. | 
 Opakowanie:   100/500 szt.  |  Wymiar:   9 x 7,5 cm  | 
 Materiał:   Plastik  |   Znakowanie:   t 45 x 50 mm K1+H2 (4)  

 2,21 PLN / szt. 

 TRICKY THING   56-0505040  
  Gra zręcznościowa TRICKY THING , transparentna kostka z kolorową grą zręcznościową 
wewnątrz, mix 24 różnych, losowo wybranych gier. |  Opakowanie:   24/240 szt./sort.  | 
 Wymiar:   4 x 4 x 4 cm  |  Materiał:   Plastik  |   Znakowanie:   t 15 x 15 mm K1+H2 (4)  

 1,63 PLN / szt. 

 4 IN A LINE   56-0505039   W  
  Gra podróżna 4 IN A LINE  z czerwonymi i żółtymi tokenami, pakowane w pudełko. | 
 Opakowanie:   25/100 szt.  |  Wymiar:   10,3 x 14,3 x 3,3 cm  |  Materiał:   Plastik  | 
  Znakowanie:   t 60 x 25 mm K1+H2 (4)  

 7,57 PLN / szt. 
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 COLOURED TIME   56-0501025  
  Zegar do nauki i zabawy COLOURED TIME  przeznaczony do nauki czasu, 
z ruchomymi wskazówkami, wykonany z drewna. |  Opakowanie:   12/48 szt.  | 
 Wymiar:   19,5 x 6 x 20,5 cm  |  Materiał:   Drewno  |   Znakowanie:   l 40 x 10 mm L4+H4 (1)  

 25,04 PLN / szt. 

Z magnesem

 FUNNY FOUR   56-0501071  
  Klips na notatki FUNNY FOUR  z magnesem, 4 różne zwierzątka, mix kształtów. | 
 Opakowanie:   100/500 sztuk  |  Wymiar:   ok. 6,5 x 5,5 cm  |  Materiał:   Drewno  | 
  Znakowanie:   t 20 x 10 mm K1+H2 (1)  

 2,45 PLN / szt. 

 FUNNY ANIMALS   56-0501070  
  Drewniane zakładki FUNNY ANIMALS , podobizny zwierzątek i linijka po drugiej 
stronie zakładki, mix 4 kształtów. |  Opakowanie:   120/480 szt.  |  Wymiar:   12,8 x 2,8 cm  | 
 Materiał:   Drewno  |   Znakowanie:   t 10 x 10 mm K1+H2 (4)  

 1,51 PLN / szt. 
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 CRAZY TOWER   56-0501063  
  Gra zręcznościowa CRAZY TOWER  składa się z małej półokrągłej kuli, sześciu 
klocków i kostki, zapakowana w torbę wykonaną z przyjaznej środowisku bawełny. | 
 Opakowanie:   100/200 szt.  |  Wymiar:   13,4 x 5,9 cm  |  Materiał:   Drewno / Bawełna  | 
  Znakowanie:   s 50 x 100 mm S4+H3 (1)  

 7,34 PLN / szt. 

 TANGRAM   56-0501033  
  Puzzle drewniane TANGRAM  wykonane z naturalnego drewna 
jałowcowego, zapakowane w przyjazną środowisku bawełnianą torbę. | 
 Opakowanie:   30/120 szt.  |  Wymiar:   14 x 7 x 0,9 cm  |  Materiał:   Drewno / Bawełna  | 
  Znakowanie:   s 50 x 100 mm S4+H3 (1)  

 5,71 PLN / szt. 

 CRAZY CUBE   56-0501032  
  Trójwymiarowe puzzle drewniane CRAZY CUBE  wykonane z naturalnego 
drewna jałowcowego, pakowane w przyjazną środowisku bawełnianą torebkę. | 
 Opakowanie:   30/120 szt.  |  Wymiar:   4 x 4 x 4 cm  |  Materiał:   Drewno / Bawełna  | 
  Znakowanie:   s 50 x 100 mm S4+H3 (1)  

 5,24 PLN / szt. 
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 STACKING   56-0501066  
  Gra zręcznościowa STACKING , 16 różnokolorowych małych 
krążków i 16 patyczków wykonanych z drewna do układania 
w stos, 1 drewniana kostka, zawiera instrukcję, w przyjaznym 
bawełnianym woreczku. |  Opakowanie:   100/300 szt.  | 
 Wymiar:   18,5 x 13 cm  |  Materiał:   Drewno / Bawełna  | 
  Znakowanie:   s 50 x 50 mm S4+H3 (1)  

 7,57 PLN / szt. 

 TRICKY TIGER   56-0501064  
  Gra zręcznościowa TRICKY TIGER  zawiera drewnianego 
tygrysa z czarnym nadrukiem, 24 drewniane patyczki 
w 4 różnych kolorach, instrukcję, pakowana w przyjazną 
środowisku bawełnianą torebkę. |  Opakowanie:   100/300 szt.  | 
 Wymiar:   8 x 5,2 x 1,6 cm  |  Materiał:   Drewno / Bawełna  | 
  Znakowanie:   s 50 x 100 mm S4+H3 (1)  

 6,75 PLN / szt. 

 FOCUS   56-0501012  
  Gra bierki FOCUS , 41 pałeczek zapakowanych w drewniane 
pudełko z wysuwanym wieczkiem. |  Opakowanie:   100 szt.  | 
 Wymiar:   19,5 x 4,5 x 3 cm  |  Materiał:   Drewno  | 
  Znakowanie:   t 70 x 20 mm K1 (4)  

 3,49 PLN / szt. 
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 BRAIN POWER   56-0501029  
  Zestaw puzzli BRAIN POWER  składa się z 3 różnych gier zręcznościowych, zawiera 
instrukcje i drewniane pudełko. |  Opakowanie:   12/48 szt.  |  Wymiar:   17,4 x 6,8 x 5,5 cm  | 
 Materiał:   Drewno / Plastik  |   Znakowanie:   t 70 x 25 mm K1 (4)  

 31,09 PLN / szt. 

 ROUND DEXTERITY   56-0501028  
  Puzzle w kształcie piłki ROUND DEXTERITY  składa się 
z 6 drewnianych klocków, zestaw zawiera drewnianą 
podstawkę i instrukcję. |  Opakowanie:   20/80 szt.  | 
 Wymiar:   5 x 5 x 9,5 cm  |  Materiał:   Drewno  | 
  Znakowanie:   t 43 x 17 mm K1+H4 (4)  

 14,91 PLN / szt. 

 LOST   56-0501035  
  Drewniana gra labirynt LOST  posiada 14 otworów 
i metalowe kulki. |  Opakowanie:   60/120 szt.  | 
 Wymiar:   9 x 9 x 2,5 cm  |  Materiał:   Drewno / Metal / Plastik  | 
  Znakowanie:   t 60 x 15 mm K1+H2 (4)  

 6,64 PLN / szt. 
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KONIEC Z NUDĄ

 FAMILY-FUN   56-0501030  
  Zestaw gier FAMILY-FUN , szachy, tryk-trak, 
warcaby, domino, karty i kości zapakowane 
w drewniane pudełko. |  Opakowanie:   20 szt.  | 
 Wymiar:   20,8 x 20,8 x 5 cm  |  Materiał:   Drewno / Plastik  | 
  Znakowanie:   t 40 x 10 mm K2+H3 (1)  

 66,73 PLN / szt. 

 HIGH-RISE   56-0501036   W  
  Gra zręcznościowa - wieża HIGH-RISE  składa się 
z 45 drewnianych elementów. |  Opakowanie:   50 szt.  | 
 Wymiar:   16 x 5 x 5 cm  |  Materiał:   Drewno  | 
  Znakowanie:   t 30 x 15 mm K1+H1 (4)  

 7,69 PLN / szt. 

 DOMINO   56-0501011  
  Klasyczna gra DOMINO  zapakowana w drewniane 
pudełko, 28 klocków w zestawie. |  Opakowanie:   100 szt.  | 
 Wymiar:   14,5 x 4,9 x 2,9 cm  |  Materiał:   Drewno  | 
  Znakowanie:   t 70 x 20 mm K1 (4)  

 4,08 PLN / szt. 
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Magnetyczny

 501   58-0500140  
  Gra w rzutki 501 , dwustronna plansza wyposażona jest w praktyczny zwijany stelaż 
z zawieszką. W zestawie jest także 6 magnetycznych rzutek oraz opakowanie – 
kartonowa tuba. |  Opakowanie:   12 szt.  |  Wymiar:   47,3 x 41 cm  |  Materiał:   Metal / 
Poliester / Plastik  |   Znakowanie:   u 80 x 50 mm T1+H3 (10)  

 54,62 PLN / szt. 

 THINK ABOUT   56-0505063  
  Gra logiczna THINK ABOUT  w metalowym pudełku z papierową etykietą, mix 5 gier. | 
 Opakowanie:   50/300 szt.  |  Wymiar:   9,6 x 6 x 2,1 cm  |  Materiał:   Drewno / Metal  | 
  Znakowanie:   t 40 x 15 mm K1+H2+V2 (4)  

 8,97 PLN / szt. 

 CLEVER CONCEPTION   56-0505046  
  Układanka zręcznościowa CLEVER CONCEPTION  z metalowych haczyków dostępne 
są 4 różne wzory. |  Opakowanie:   100/500 szt.  |  Wymiar:   ok. 6 x 4,5 x 1,5 cm  | 
 Materiał:   Metal  |   Znakowanie:   t 10 x 25 mm K1 (1)  

 3,03 PLN / szt. 
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 FLY AWAY   56-0503111   I  
  Helikopter FLY AWAY , Pilot na podczerwień z około 10 m zasięgu, 3 różne kanały (A, 
B, C), kontrolna dioda LED On/O� , 2 joysticki do sterowania (góra, dół, prawo, lewo, 
przód, tył), 2 przyciski stabilizacji lotu, 2 przyciski kontroli oświetlenia i prędkości 
Helikopter ma mały ciężar własny, przełącznik On/O� , oświetlenie LED, zintegrowaną 
baterię ładowaną przez kabel od pilota, czas lotu: ok. 10 minut – przeznaczony do 
latania wewnątrz pomieszczeń. |  Opakowanie:   10/20 szt.  |  Wymiar:   22 x 4 x 11,5 cm  | 
 Materiał:   Plastik  |  Bateria:   AA/LR6/AM3  |   Znakowanie:   t 30 x 10 mm K1+H4 (1)  

 124,96 PLN / szt. 

 UP & DOWN   58-8053000  
  Jojo UP & DOWN  ze stali nierdzewnej, ozdobione gwiazdką, z instrukcją obsługi 
i opisem różnych tricków. |  Opakowanie:   50/150 szt.  |  Wymiar:   Ø5,6 x 3,5 cm  | 
 Materiał:   Stal nierdzewna  |   Znakowanie:   l 20 x 20 mm L1+H4 (1)  

 12,46 PLN / szt. 

 UPSIDE DOWN   56-0501044  
  Jojo UPSIDE DOWN  wykonane z naturalnego drewna. |  Opakowanie:   100/300 szt.  | 
 Wymiar:   Ø5,3 x 2,8 cm  |  Materiał:   Drewno  |   Znakowanie:   t Ø30 mm K1+H2 (4)  

 1,98 PLN / szt. 
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 AMOR   56-0402118  
  Antystres serduszko AMOR . |  Opakowanie:   50/150 szt.  |  Wymiar:   8 x 7,5 x 6 cm  | 
 Materiał:   PU  |   Znakowanie:   t 20 x 20 mm K1+H2 (1)  

 2,91 PLN / szt. 

BEZSTRESOWO

 56-0402109 
 biały/magenta
 

 56-0402108 
 jasnozielony/biały
 

 56-0402104 
 biały/zielony
 

 56-0402103 
 biały/żółty
 

 56-0402101 
 biały/niebieski
 

 56-0402102 
 biały/czerwony
 

 JUGGLE  
  Piłeczka antystresowa JUGGLE . |  Opakowanie:   48/240 szt.  |  Wymiar:   Ø5 cm  | 
 Materiał:   PVC / Plastik  |   Znakowanie:   t 20 x 10 mm K1+H2+V2 (1)  

 3,03 PLN / szt. 

 TAKE OFF   56-0402111  
  Samolot antystresowy TAKE OFF . |  Opakowanie:   50/250 szt.  |  Wymiar:   8,5 x 9 x 4 cm  | 
 Materiał:   PU  |   Znakowanie:   t 15 x 10 mm K2+H2 (1)  

 5,94 PLN / szt. 
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 56-0402132 
 żółty
 

 56-0402131 
 czerwony
 

 56-0402130 
 niebieski
 

 56-0402129 
 biały
 

 STARLET  
  Gwiazdka antystresowa STARLET  |  Opakowanie:   100/300 szt.  |  Wymiar:   Ø7,5 cm  | 
 Materiał:   PU  |   Znakowanie:   t Ø25 mm K1+H2 (1)  

 3,03 PLN / szt. 

 KICK OFF   56-0402127  
  Piłeczka antystresowa KICK OFF . |  Opakowanie:   125/250 szt.  |  Wymiar:   Ø7 cm  | 
 Materiał:   PU  |   Znakowanie:   t 12 x 12 mm K2+H2+V1 (1)  

 2,91 PLN / szt. 

 GLOBUS   56-0506004  
  Piłeczka antystresowa KULA ZIEMSKA . |  Opakowanie:   50/250 szt.  |  Wymiar:   Ø6,2 cm  | 
 Materiał:   PU  |   Znakowanie:   t 25 x 10 mm K2+H2 (1)  

 3,49 PLN / szt. 

NOWOŚĆ
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 FANCY   56-0504101  
  Zestaw stempli FANCY  składa się z 5 drewnianych stempli z różnymi 
wzorami i podkładki z tuszem w 4 kolorach, w papierowym pudełku. | 
 Opakowanie:   120/240 szt.  |  Wymiar:   6,2 x 6,2 x 2,5 cm  |  Materiał:   Drewno  | 
  Znakowanie:   t 30 x 30 mm K1+H2 (4)  

 18,05 PLN / szt. 

Mix kolorów i wzorów

 ROLL UP   56-0504069  
  Taśma ozdobna ROLL UP , 8 różnych motywów w plastikowym aplikatorze w 4 kolorach 
z zatyczką. |  Opakowanie:   24/432 szt.  |  Wymiar:   7 x 2,5 x 1,5 cm  |  Materiał:   Plastik  | 
  Znakowanie:   t 30 x 10 mm K1+H2 (4)  

 4,66 PLN / szt. 

DLA ARTYSTY W KAŻDYM WIEKU
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Mix kolorów i wzorów  FUNNY ACTIVITY   56-0504100  
  Plastelina FUNNY ACTIVITY  zawiera 16 różnych kolorów plasteliny, 2 foremki 
i 4 narzędzia (kolory i formy foremek i narzędzi w poszczególnych zestawach 
mogą się różnić), pakowana w pudełko z uchwytem do przenoszenia. | 
 Opakowanie:   20 kompletów  |  Wymiar:   16 x 10 x 8 cm  |  Materiał:   Plastik  | 
  Znakowanie:   t 40 x 15 mm K2+H3+V1 (4)  

 17,35 PLN / zestaw 



496496 WYPOCZYNEK I ZABAWA WYPOCZYNEK I ZABAWA

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

Miękką zabawkę 
można prać

 CROCODILE   56-0504099  
  Zestaw do malowania CROCODILE  składa się z 4 flamastrów w różnych kolorach 
i miękkiej zabawki do malowania, pakowany w torbę PVC z uchwytami. | 
 Opakowanie:   50 szt.  |  Wymiar:   15 x 8 x 11 cm  |  Materiał:   Poliester / Plastik  | 
  Znakowanie:   t 60 x 20 mm K1+H5+V1 (1)  

 13,04 PLN / szt. 

 PAINT YOUR PICTURE   56-0504091  
  Puzzle dla dzieci PAINT YOUR PICTURE , zestaw zawiera 4 różne układanki do 
kolorowania i 4 flamastry, pakowane w przezroczystą torbę z tworzywa sztucznego. | 
 Opakowanie:   100 szt.  |  Wymiar:   17,8 x 17,8 cm  |  Materiał:   Plastik / Papier  | 
  Znakowanie:   t 60 x 20 mm K1 (1)  

 5,71 PLN / szt. 

 COLOURFUL SCHOOL   56-0504114  
  Piórnik COLOURFUL SCHOOL  z suwakiem, z nadrukowanymi wzorami, 3 kredki 
woskowe do rysowania. |  Opakowanie:   200/400 szt.  |  Wymiar:   22 x 13 cm  | 
 Materiał:   Polipropylen / Wosk  |  non-woven  |   Znakowanie:   u 190 x 90 mm T2+H2 (10)  

 3,03 PLN / szt. 

NOWOŚĆ



497497WYPOCZYNEK I ZABAWA

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 COLOURFUL HOBBY   56-0504113  
  Plecak do kolorowania COLORFUL HOBBY  ze sznurkami do 
przenoszenia, z nadrukowanym rysunkiem i 4 pisakami 
przeznaczonymi do kolorowania. |  Opakowanie:   100/200 szt.  | 
 Wymiar:   ok. 29 x 25,5 x 0,7 cm  |  Materiał:   Poliester  | 
  Znakowanie:   u 210 x 50 mm T2+H2 (10)  

 3,84 PLN / szt. 

 COLOURFUL KITCHEN   56-0504110  
  Fartuszek dziecięcy COLOURFUL KITCHEN  z motywem do kolorowania z przodu, 
zawiera 4 flamastry w 4 różnych kolorach, pasek na szyję i paski do zawiązania 
z tyłu – idealny do gotowania, pieczenia i zabawy. |  Opakowanie:   100/200 szt.  | 
 Wymiar:   ok. 43 x 43 cm  |  Materiał:   Polipropylen / Plastik  |  non-woven  | 
  Znakowanie:   s 100 x 60 mm S9 (1)  

 3,84 PLN / szt. 

 PAINT YOUR POCKET   56-0504109  
  Mała torba bawełniana PAINT YOUR POCKET dla 
dzieci  z motywem do kolorowania z przodu, zawiera 
4 flamastry w 4 różnych kolorach, krótkie uchwyty 
do przenoszenia. |  Opakowanie:   100/200 szt.  | 
 Wymiar:   ok. 21 x 21 cm  |  Materiał:   Bawełna / Plastik  | 
  Znakowanie:   s 140 x 110 mm S9 (1)  

 7,69 PLN / szt. 



498498 WYPOCZYNEK I ZABAWA WYPOCZYNEK I ZABAWA

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

WITAMY W KRÓLESTWIE 
KOLORÓW

 56-0504141 
 brązowy/niebieski
 

 56-0504142 
 brązowy/czerwony
 

 56-0504140 
 brązowy/transparentny
 

 SMALL CIRCLE  
  Zestaw kredek SMALL CIRCLE  zawierający 6 naostrzonych, różnokolorowych kredek 
z naturalnego drewna, w okrągłym etui ze zintegrowaną temperówką i przezroczystym 
wieczkiem. |  Opakowanie:   40/400 szt.  |  Wymiar:   Ø2,5 x 10 cm  |  Materiał:   Papier / 
Drewno / Plastik  |   Znakowanie:   t 12 x 50 mm K1+H2 (4)  

 1,86 PLN / szt. 

 56-0504146 
 brązowy/czerwony
 

 56-0504145 
 brązowy/niebieski
 

 56-0504144 
 brązowy/transparentny
 

 BIG CIRCLE  
  Zestaw kredek BIG CIRCLE  zawierający 12 naostrzonych, 
różnokolorowych kredek z naturalnego drewna, 
w okrągłym etui ze zintegrowaną temperówką 
i przezroczystym wieczkiem. |  Opakowanie:   25/200 szt.  | 
 Wymiar:   Ø3,5 x 10 cm  |  Materiał:   Papier / Drewno / Plastik  | 
  Znakowanie:   t 15 x 45 mm K1+H2 (4)  

 2,91 PLN / szt. 

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ



499499WYPOCZYNEK I ZABAWA

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 56-0504145 
 brązowy/niebieski
 

 BRUSH & EASEL   56-0504108  
  Zestaw malarski BRUSH & EASEL , kanwa malarska na drewnianej sztaludze 
z motywem do pokolorowania, w zestawie 1 pędzel i 3 farbki wodne. | 
 Opakowanie:   100/200 szt.  |  Wymiar:   8 x 7 x 1,1 / 12,5 x7,2 cm  |  Materiał:   Drewno  | 
  Znakowanie:   t 35 x 5 mm K1+H2 (1)  

 7,69 PLN / szt. 

 WOUND UP   56-0504106  
  Zestaw piśmienny WOUND UP  zawiera gumkę do mazania, drewnianą temperówkę, 
długopis (niebieski tusz) z zatyczką, ołówek (nienaostrzony), drewnianą linijkę 
(15 cm) – wykonany z drewna i tektury, w rolowanym, lnianym etui z guzikiem 
i elastyczną pętelką do zamykania. |  Opakowanie:   100 szt.  |  Wymiar:   18,5 x 19 cm  | 
 Materiał:   Drewno / Len / Plastik  |   Znakowanie:   u 140 x 20 mm T2+H2 (10)  

 12,46 PLN / szt. 

 STRAIGHT   56-0504076  
  Komplet 8 kredek STRAIGHT  zapakowanych w drewniane pudełko z linijką, 
naostrzone. |  Opakowanie:   10/100 sztuk  |  Wymiar:   20,5 x 4,2 x 2,3 cm  | 
 Materiał:   Drewno  |   Znakowanie:   t 70 x 15 mm K1+H2 (4)  

 5,94 PLN / szt. 



500500 WYPOCZYNEK I ZABAWA WYPOCZYNEK I ZABAWA

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

SPEŁNIONE MARZENIA

 PICTURE-PERFECT   56-0504097  
  Zestaw do malowania PICTURE PERFECT , 19 elementów: 10 naostrzonych kredek 
z naturalnego drewna i 9 kredek świecowych w różnych kolorach, pakowane 
w pudełko z okienkiem. |  Opakowanie:   50/200 kompletów  |  Wymiar:   18 x 7,5 x 1,2 cm  | 
 Materiał:   Drewno / Wosk  |   Znakowanie:   t 40 x 15 mm K1 (4)  

 4,66 PLN / zestaw 

 TINY TREE   56-0504040  
  Drewniane kredki TINY TREE , naostrzone kredki w 6 kolorach, z naturalnego drewna, 
w tekturowym opakowaniu. |  Opakowanie:   36/360 szt.  |  Wymiar:   9 x 4,5 x 0,8 cm  | 
 Materiał:   Drewno  |   Znakowanie:   t 30 x 20 mm K1 (4)  

 1,51 PLN / szt. 



501501WYPOCZYNEK I ZABAWA

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 COLOURFUL BOOK   56-0504112  
  Zestaw do kolorowania COLORFUL BOOK  zawiera 10 stron z różnymi motywami do 
kolorowania, 40 pustych arkuszy, 12 kolorowych naostrzonych kredek, w pudełku 
z okienkiem. |  Opakowanie:   20/40 szt.  |  Wymiar:   21 x 15 x 2 cm  |  Materiał:   Drewno / 
Papier  |   Znakowanie:   t 70 x 25 mm K1+H2 (1)  

 13,97 PLN / szt. 

 MULTI COLOUR   56-0503992  
  Zestaw do kolorowania MULTI COLOUR , 12 różnokolorowych, naostrzonych kredek 
z naturalnego drewna, w tekturowym pudełku, oraz 5 kolorowanek z różnymi 
motywami do kolorowania. |  Opakowanie:   120/240 szt.  |  Wymiar:   9 x 10,5 cm  | 
 Materiał:   Drewno  |   Znakowanie:   t 70 x 25 mm K1+H2 (1)  

 4,54 PLN / szt. 

 BEING BUSY   56-0504083  
  Zestaw kredek BEING BUSY  zawiera książkę z obrazkami do 
kolorowania, 10 kredek, 15 cm linijkę i temperówkę, naostrzone. | 
 Opakowanie:   50/200 szt.  |  Wymiar:   18 x 7,5 x 1,2 cm  |  Materiał:   Drewno / Plastik  | 
  Znakowanie:   t 30 x 15 mm K1 (4)  

 3,84 PLN / szt. 



502502 WYPOCZYNEK I ZABAWA WYPOCZYNEK I ZABAWA

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 COLOURFUL LEVEL   56-0504105  
  Zestaw do rysowania i malowania COLOURFUL LEVEL  pozwoli wypróbować 
różne techniki w wielu kolorach, składa się z 12 farbek wodnych i pędzelka, 
12 kredek woskowych, gumki do mazania, 12 drewnianych, naostrzonych 
kredek i temperówki, w 3-poziomowym, rozkładanym tekturowym pudełku. | 
 Opakowanie:   20 szt.  |  Wymiar:   Ø18 x 9 x 7 cm  |  Materiał:   Papier / Wosk / Drewno  | 
  Znakowanie:   t 70 x 20 mm K1+H2 (1)  

 22,71 PLN / szt. 

 SILVERSTAR   56-0504085  
  12 długich kredek SILVERSTAR , pokrycie koloru srebrnego, zapakowane w prostokątne 
metalowe pudełko, naostrzone. |  Opakowanie:   10/100 szt.  |  Wymiar:   18,5 x 10,2 x 1 cm  | 
 Materiał:   Drewno / Metal  |   Znakowanie:   t 70 x 20 mm K1+H2+V2 (4)  

 8,04 PLN / szt. 

 COLOUR BALANCE   56-0504074  
  Komplet 20 kredek COLOUR BALANCE  w metalowym etui z temperówką, 
naostrzone. |  Opakowanie:   25/50 szt.  |  Wymiar:   20 x Ø4 cm  |  Materiał:   Drewno / Metal  | 
  Znakowanie:   t 50 x 20 mm K1+H2+V1 (4)  

 11,76 PLN / szt. 



503503WYPOCZYNEK I ZABAWA

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 MONET   56-0504067  
  Zestaw do malowania MONET , 88 elementów, zapakowany 
w solidne drewniane pudełko z metalowymi klamrami, 
zawiasami i uchwytem. |  Opakowanie:   10 szt.  | 
 Wymiar:   43 x 26 x 5 cm  |  Materiał:   Drewno / Wosk / Plastik  | 
  Znakowanie:   t 70 x 25 mm K1+H2 (1)  

 95,03 PLN / szt. 

 GAUDY   56-0504107  
  Zestaw do kolorowania GAUDY , 12 kolorowych kredek, 12 flamastrów, 12 kredek 
świecowych, 12 olejnych kredek pastelowych, 12 farb akwarelowych, 1 pędzel, 
1 ołówek, 1 strugaczka, 1 gumka do mazania, 1 linijka (15 cm) 1 klej, w drewnianym 
zamykanym pudełku z uchwytem. |  Opakowanie:   12 szt.  |  Wymiar:   21 x 28,3 x 4,5 cm  | 
 Materiał:   Drewno / Plastik  |   Znakowanie:   t 70 x 25 mm K1+H2 (1)  

 41,23 PLN / szt. 



504504 WYPOCZYNEK I ZABAWA WYPOCZYNEK I ZABAWA

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

CHCĘ POMALOWAĆ ŚWIAT

Elastyczny

 56-1102312 
 różowy
 

 56-1102310 
 pomarańczowy
 

 56-1102311 
 niebieski
 

 AGILE  
  Ołówek elastyczny AGILE  z gumką, nienaostrzony. |  Opakowanie:   50/1000 szt.  | 
 Wymiar:   35 cm  |  Materiał:   PVC, Nie zawiera szkodliwych ftalanów  | 
  Znakowanie:   t 50 x 4 mm K1 (1)  

 0,82 PLN / szt. 

 CREATIVE COLOUR   56-0504068   W  
  Zestaw do malowania CREATIVE COLOUR  zawierający 8 woskowych kredek, 
pędzel, ołówek, temperówkę i gumkę, pakowany w drewniane pudełko. | 
 Opakowanie:   15/30 szt.  |  Wymiar:   15,6 x 11,6 x 2,9 cm  |  Materiał:   Drewno / Wosk  | 
  Znakowanie:   t 60 x 30 mm K1+H2 (4)  

 17,35 PLN / szt. 



505505WYPOCZYNEK I ZABAWA

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 CRAZY ANIMALS   56-0504096  
  Zestaw do kolorowania CRAZY ANIMALS  zawiera 12 stron do kolorowania 
z różnymi wzorami, 8 kolorów zaostrzonych kredek, w przezroczystym pudełku. | 
 Opakowanie:   40/200 szt.  |  Wymiar:   14,7 x 10,2 x 1,2 cm  |  Materiał:   Drewno / Plastik  | 
  Znakowanie:   t 40 x 30 mm K1+H2+V1 (1)  

 5,59 PLN / szt. 

 RAINBOW   56-0504090  
  Zestaw kredek RAINBOW  zawiera 6 kolorowych naostrzonych kredek w kolorowym 
pudełku - mix 4 kolorów. |  Opakowanie:   100/400 szt.  |  Wymiar:   9 x 4,5 x 0,9 cm  | 
 Materiał:   Drewno  |   Znakowanie:   t 25 x 35 mm K1+V1 (4)  

 1,63 PLN / szt. 

 IMAGINE   56-0504008   W  
  Komplet kredek IMAGINE  zawiera 8 małych kredek woskowych. | 
 Opakowanie:   120/240 szt.  |  Wymiar:   9 cm  |  Materiał:   Wosk  | 
  Znakowanie:   t 25 x 30 mm K1+V1 (4)  

 1,40 PLN / szt. 



506506 WYPOCZYNEK I ZABAWA WYPOCZYNEK I ZABAWA

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 56-1101779 
 magenta
 

 56-1101778 
 żółty
 

 56-1101776 
 czerwony
 

 56-1101777 
 zielone jabłko
 

 56-1101781 
 niebieski
 

 SCHOOL  
  Piórnik okrągły SCHOOL  z zamkiem i uchwytem do trzymania. | 
 Opakowanie:   50/100 szt.  |  Wymiar:   20 x Ø7,8 cm  |  Materiał:   600D Poliester  | 
  Znakowanie:   u 70 x 60 mm T1+H2 (10)  

 5,47 PLN / szt. 

 56-0503994 
 niebieski
 

 56-0503995 
 różowy
 

 COOL RUN  
  Piórnik COOL RUN  w kształcie trampka, ze sznurówką i suwakiem do otwierania 
i zamykania. |  Opakowanie:   60 szt.  |  Wymiar:   24,5 x 8,5 x 12 cm  |  Materiał:   Poliester / 
PVC  |   Znakowanie:   t 35 x 15 mm K1 (4)  

 23,18 PLN / szt. 

 56-0503993 
 niebieski
 

 56-0503999 
 fioletowy
 

 56-0503997 
 zielony
 

 56-0503998 
 różowy
 

 56-0503996 
 pomarańczowy
 

 SMALL IDEA  
  Piórnik SMALL IDEA  zawiera 12 kolorowych, naostrzonych kredek, zapinany na 
suwak, z karabińczykiem. |  Opakowanie:   100/400 szt.  |  Wymiar:   10 x 3,5 x 3,5 cm  | 
 Materiał:   Poliester / Drewno  |   Znakowanie:   u 70 x 20 mm T1+H3 (10)  

 6,99 PLN / szt. 



507507WYPOCZYNEK I ZABAWA

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 56-1101779 
 magenta
 

 56-1101781 
 niebieski
 

 56-0503995 
 różowy
 

 56-0503999 
 fioletowy
 

 LILLY   56-0502251  
  Pluszowy jednorożec LILLY  z miękkim futerkiem i sercem przeznaczonym 
do znakowania. |  Opakowanie:   100 szt.  |  Wymiar:   ok. 18 x 10,5 x 21,5 cm  | 
 Materiał:   Poliester  |   Znakowanie:   t 35 x 15 mm K1 (1)  

 21,66 PLN / szt. 

 JONNY   56-0502244  
  Pluszowy konik JONNY , maskotka stojąca, z miękkim futerkiem i osobno pakowanym 
czerwonym szalikiem do znakowania. |  Opakowanie:   100 szt.  |  Wymiar:   ok. 23 cm  | 
 Materiał:   Poliester  |   Znakowanie:   u 25 x 10 mm T1+H3 (10)  

 23,18 PLN / szt. 



508508 WYPOCZYNEK I ZABAWA WYPOCZYNEK I ZABAWA

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 EDDY   56-0502249  
  Pluszowy łoś EDDY  z miękkim futerkiem i osobno pakowaną czerwoną chusteczką 
przeznaczoną do znakowania. |  Opakowanie:   100 szt.  |  Wymiar:   ok. 20 x 12 x 25 cm  | 
 Materiał:   Poliester  |   Znakowanie:   u 40 x 40 mm T1+H6 (10)  

 17,70 PLN / szt. 

 EDITA   56-0502248  
  Pluszowa krowa EDITA  z miękkim futerkiem i osobno pakowaną niebieską chusteczką 
przeznaczoną do znakowania. |  Opakowanie:   100 szt.  |  Wymiar:   ok. 20 x 7,5 x 17 cm  | 
 Materiał:   Poliester  |   Znakowanie:   u 40 x 40 mm T1+H6 (10)  

 17,70 PLN / szt. 



509509WYPOCZYNEK I ZABAWA

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 TUBBS   56-0502227  
  Pluszowy miś TUBBS  z miękkim futerkiem 
i czerwonym szalikiem (pakowanym 
osobno) do nadruku. |  Opakowanie:   100 szt.  | 
 Wymiar:   ok. 18 cm  |  Materiał:   Poliester  | 
  Znakowanie:   u 15 x 15 mm T1+H4 (10)  

 16,42 PLN / szt. 

 MINNA   56-0502226  
  Pluszowy królik MINNA  z miękkim futerkiem 
i zielonym szalikiem (pakowanym osobno) 
do nadruku. |  Opakowanie:   100 szt.  | 
 Wymiar:   ok. 18 cm  |  Materiał:   Poliester  | 
  Znakowanie:   u 15 x 15 mm T1+H4 (10)  

 16,42 PLN / szt. 

 VAGABOND   56-0502225  
  Pluszowy pies VAGABOND  z miękkim 
futerkiem i niebieskim szalikiem (pakowanym 
osobno) do nadruku. |  Opakowanie:   100 szt.  | 
 Wymiar:   ok. 18 cm  |  Materiał:   Poliester  | 
  Znakowanie:   u 15 x 15 mm T1+H4 (10)  

 16,42 PLN / szt. 

 LORENZO   56-0502077  
  Pluszowa zebra LORENZO  z miękkim futerkiem 
i sercem do nadruku. |  Opakowanie:   100 szt.  | 
 Wymiar:   ok. 30 x 12 x 10 cm  |  Materiał:   Poliester  | 
  Znakowanie:   t 35 x 15 mm K1 (1)  

 18,28 PLN / szt. 

 MAURICE   56-0502160  
  Pluszowa żyrafa MAURICE , miła 
w dotyku, z dołączonym serduszkiem 
do nadruku. |  Opakowanie:   200 szt.  | 
 Wymiar:   ok. 9 x 27 cm  |  Materiał:   Poliester  | 
  Znakowanie:   t 35 x 15 mm K1 (1)  

 17,24 PLN / szt. 



510510 WYPOCZYNEK I ZABAWA WYPOCZYNEK I ZABAWA

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 BERND   56-0502234  
  Pluszowa żaba BERND  z miękkim futerkiem i żółtą apaszką na nadruk (pakowana 
osobno). |  Opakowanie:   100 szt.  |  Wymiar:   ok. 18 cm  |  Materiał:   Poliester  | 
  Znakowanie:   u 30 x 10 mm T1+H4 (10)  

 16,42 PLN / szt. 

 FRIEDA   56-0502199  
  Pluszowa żaba FRIEDA  z miękkim futerkiem i pakowaną osobno, białą koszulką 
do nadruku. |  Opakowanie:   100 szt.  |  Wymiar:   ok. 18 x 27 cm  |  Materiał:   Poliester  | 
  Znakowanie:   u 50 x 15 mm T1+H3 (10)  

 18,05 PLN / szt. 

 FRED   56-0502193  
  Pluszowa żaba FRED  z miękkim futerkiem i ubrankiem do nadruku pakowanym 
osobno. |  Opakowanie:   50 szt.  |  Wymiar:   ok. 20 x 18,2 x 13 cm  |  Materiał:   Poliester  | 
  Znakowanie:   u 50 x 20 mm T1+H3 (10)  

 20,15 PLN / szt. 

 ROSI   56-0502235  
  Pluszowa owieczka ROSI  z miękkim futerkiem i jasnoniebieską apaszką na nadruk 
(pakowana osobno). |  Opakowanie:   100 szt.  |  Wymiar:   ok. 18 cm  |  Materiał:   Poliester  | 
  Znakowanie:   u 30 x 10 mm T1+H4 (10)  

 16,42 PLN / szt. 



511511WYPOCZYNEK I ZABAWA

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

DZIKIE ZWIERZĘTA DO 
PRZYTULANIA

 OCEAN BELLA   56-0502149  
  Pluszowa foka OCEAN BELLA  z miękkim futerkiem i sercem do nadruku. | 
 Opakowanie:   100 szt.  |  Wymiar:   ok. 20 x 15 x 11 cm  |  Materiał:   Poliester  | 
  Znakowanie:   t 35 x 15 mm K1 (1)  

 12,46 PLN / szt. 

 OCEAN IDA   56-0502148  
  Pluszowy delfin OCEAN IDA  z miękkim futerkiem i sercem do nadruku. | 
 Opakowanie:   100 szt.  |  Wymiar:   ok. 23 x 13 x 12 cm  |  Materiał:   Poliester  | 
  Znakowanie:   t 35 x 15 mm K1 (1)  

 12,46 PLN / szt. 

 OCEAN KARL   56-0502147  
  Pluszowy rekin OCEAN KARL  z miękkim futerkiem i sercem do nadruku. | 
 Opakowanie:   100 szt.  |  Wymiar:   ok. 22 x 11 x 10 cm  |  Materiał:   Poliester  | 
  Znakowanie:   t 35 x 15 mm K1 (1)  

 12,46 PLN / szt. 

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ NOWOŚĆ



512512 WYPOCZYNEK I ZABAWA WYPOCZYNEK I ZABAWA

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 EDDA   56-0502109  
  Pluszowa krówka EDDA  z miękkim futerkiem i okrągłym brzuszkiem, 
bez nadruku odpowiednia dla dzieci poniżej 3 roku życia, z sercem do 
nadruku. |  Opakowanie:   100 szt.  |  Wymiar:   ok. 19 cm  |  Materiał:   Poliester  | 
  Znakowanie:   t 35 x 15 mm K1 (1)  

 14,09 PLN / szt. 

 RAFFI   56-0502106  
  Pluszowa żyrafa RAFFI  z miękkim futerkiem i okrągłym brzuszkiem, 
bez nadruku odpowiednia dla dzieci poniżej 3 roku życia, z sercem do 
nadruku. |  Opakowanie:   100 szt.  |  Wymiar:   ok. 22 cm  |  Materiał:   Poliester  | 
  Znakowanie:   t 35 x 15 mm K1 (1)  

 14,09 PLN / szt. 

 FETZY   56-0502078  
  Pluszowy lew FETZY  z miękkim futerkiem i sercem do nadruku. | 
 Opakowanie:   100 szt.  |  Wymiar:   ok. 27 x 13 x 10 cm  |  Materiał:   Poliester  | 
  Znakowanie:   t 35 x 15 mm K1 (1)  

 18,63 PLN / szt. 



513513WYPOCZYNEK I ZABAWA

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 JOSEPH   56-0502159  
  Pluszowa myszka JOSEPH  z miękkim futerkiem i okrągłym brzuszkiem, 
bez nadruku odpowiednia dla dzieci poniżej 3 roku życia, z sercem do 
nadruku. |  Opakowanie:   100 szt.  |  Wymiar:   ok. 22 cm  |  Materiał:   Poliester  | 
  Znakowanie:   t 35 x 15 mm K1 (1)  

 14,09 PLN / szt. 

 KYRA   56-0502108  
  Pluszowy konik KYRA  z miękkim futerkiem i okrągłym brzuszkiem, 
bez nadruku odpowiedni dla dzieci poniżej 3 roku życia, z sercem do 
nadruku. |  Opakowanie:   100 szt.  |  Wymiar:   ok. 19 cm  |  Materiał:   Poliester  | 
  Znakowanie:   t 35 x 15 mm K1 (1)  

 14,09 PLN / szt. 

 GORDO   56-0502107  
  Pluszowy osiołek GORDO  z miękkim futerkiem i okrągłym brzuszkiem, 
bez nadruku odpowiedni dla dzieci poniżej 3 roku życia, z sercem do 
nadruku. |  Opakowanie:   100 szt.  |  Wymiar:   ok. 18 cm  |  Materiał:   Poliester  | 
  Znakowanie:   t 35 x 15 mm K1 (1)  

 14,09 PLN / szt. 



514514 WYPOCZYNEK I ZABAWA WYPOCZYNEK I ZABAWA

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 PIPITO   56-0502068  
  Pluszowy pingwin PIPITO  z bardzo miękkim 
futerkiem – czapka, dziób, stopy i szalik wokół szyi 
wykonane z materiału, z sercem do nadruku. | 
 Opakowanie:   100 szt.  |  Wymiar:   ok. 19 cm  | 
 Materiał:   Poliester  |   Znakowanie:   t 35 x 10 mm K1 (1)  

 15,37 PLN / szt. 

 JOHANN   56-0502067  
  Pluszowy bałwan JOHANN  z bardzo miękkim futerkiem 
– kapelusz i szalik z czerwonego materiału w kratkę, 
z sercem do nadruku. |  Opakowanie:   100 szt.  | 
 Wymiar:   ok. 19 cm  |  Materiał:   Poliester  | 
  Znakowanie:   t 35 x 10 mm K1 (1)  

 15,37 PLN / szt. 

 HELGA   56-0502066  
  Pluszowa sowa HELGA  z bardzo miękkim futerkiem 
– uszy, dziób i nogi z materiału, z dopasowaną 
kokardą zawiązaną na szyi, z sercem do nadruku. | 
 Opakowanie:   100 szt.  |  Wymiar:   ok. 17 cm  | 
 Materiał:   Poliester  |   Znakowanie:   t 35 x 10 mm K1 (1)  

 15,37 PLN / szt. 



515515WYPOCZYNEK I ZABAWA

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

W PLUSZOWYM KRÓLESTWIE

 FRIEDRICH   56-0502069  
  Pluszowy łoś FRIEDRICH  z bardzo miękkim futerkiem 
– rogi, uszy, nos, nogi i szalik z kolorowego materiału 
w kratkę, z sercem do nadruku. |  Opakowanie:   100 szt.  | 
 Wymiar:   ok. 17 cm  |  Materiał:   Poliester  | 
  Znakowanie:   t 35 x 10 mm K1 (1)  

 15,37 PLN / szt. 

 FRIDOLIN   56-0502207  
  Pluszowy łoś FRIDOLIN  z miękkim futerkiem 
i szalikiem na nadruk (pakowane osobno), 
w pozycji leżącej. |  Opakowanie:   100 szt.  | 
 Wymiar:   11 x 22 x 21 cm  |  Materiał:   Poliester  | 
  Znakowanie:   u 30 x 20 mm T1+H6 (10)  

 20,96 PLN / szt. 

 LARS   56-0502206  
  Pluszowy miś LARS  z miękkim futerkiem i szalikiem na 
nadruk (pakowane osobno). |  Opakowanie:   100 szt.  | 
 Wymiar:   10,5 x 22 x 24 cm  |  Materiał:   Poliester  | 
  Znakowanie:   u 40 x 30 mm T1+H6 (10)  

 22,71 PLN / szt. 



516516 WYPOCZYNEK I ZABAWA WYPOCZYNEK I ZABAWA

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 RUBEN   56-0502158  
  Pluszowy miś RUBEN  z miękkim futerkiem i kokardą, w pozycji siedzącej. | 
 Opakowanie:   100 szt.  |  Wymiar:   ok. 16 cm  |  Materiał:   Poliester  | 
  Znakowanie:   t 35 x 15 mm K1 (1)  

 12,93 PLN / szt. 

 PEPPO   56-0502157  
  Pluszowy piesek PEPPO  z miękkim futerkiem i kokardą, w pozycji 
siedzącej. |  Opakowanie:   100 szt.  |  Wymiar:   ok. 16 cm  |  Materiał:   Poliester  | 
  Znakowanie:   t 35 x 15 mm K1 (1)  

 12,93 PLN / szt. 

 ALEXANDER   56-0502243  
  Pluszowy miś ALEXANDER , maskotka siedząca z miękkim futerkiem i osobno 
pakowanym białym T-shirtem do znakowania. |  Opakowanie:   100 szt.  | 
 Wymiar:   ok. 18 x 27 x cm  |  Materiał:   Poliester  |   Znakowanie:   u 50 x 30 mm T1+H3 (10)  

 22,36 PLN / szt. 



517517WYPOCZYNEK I ZABAWA

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 JERRIE   56-0502250  
  Pluszowa małpka JERRIE  z miękkim futerkiem, z sercem 
przeznaczonym do znakowania. |  Opakowanie:   100 szt.  | 
 Wymiar:   ok. 12 x 18 cm  |  Materiał:   Poliester  | 
  Znakowanie:   t 35 x 15 mm K1 (1)  

 21,66 PLN / szt. 

Z kieszonką na 
brzuchu

 JUMPER   56-0502242  
  Pluszowy kangur JUMPER  z miękkiego futra, z pakowanym osobno szalikiem 
i torbą, które można znakować. |  Opakowanie:   100 szt.  |  Wymiar:   ok. 18 cm  | 
 Materiał:   Poliester  |   Znakowanie:   u 30 x 10 mm T1+H2 (10)  

 18,52 PLN / szt. 

 INGO   56-0502079  
  Pluszowa małpka INGO  z miękkim 
futerkiem i koszulką (pakowana oddzielnie) 
do nadruku. |  Opakowanie:   80 szt.  | 
 Wymiar:   ok. 23 x 17 x 15 cm  |  Materiał:   Poliester  | 
  Znakowanie:   u 40 x 40 mm T1+H3 (10)  

 21,43 PLN / szt. 

 PAUL   56-0502164  
  Pluszowy królik PAUL , maskotka 
z szalikiem z miejscem na nadruk, szalik 
pakowany osobno. |  Opakowanie:   200 szt.  | 
 Wymiar:   ok. 15 cm  |  Materiał:   Poliester  | 
  Znakowanie:   u 40 x 12 mm T1+H3 (10)  

 16,30 PLN / szt. 



518518 WYPOCZYNEK I ZABAWA WYPOCZYNEK I ZABAWA

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 KNOX   56-0502239  
  Pluszowa pacynka lew KNOX  z miękkim futerkiem na 
zewnątrz, wewnątrz wyściełana bawełnianą tkaniną – łatwo 
wsunąć dłoń, aby poruszać głową i ramionami, z sercem do 
nadruku. |  Opakowanie:   50/100 szt.  |  Wymiar:   ok. 27 x 15 cm  | 
 Materiał:   Poliester  |   Znakowanie:   t 35 x 15 mm K1 (1)  

 18,75 PLN / szt. 

XL

 GUNNAR   56-0502059  
  Duży pluszowy miś GUNNAR,  maskotka w pozycji 
siedzącej, z miękkim futerkiem i kokardą wokół 
szyi, waga ok. 850 g, z sercem do nadruku. | 
 Opakowanie:   9 szt.  |  Wymiar:   ok. 50 cm  |  Materiał:   Poliester  | 
  Znakowanie:   t 35 x 15 mm K1 (1)  

 78,26 PLN / szt. 

CHCESZ PRZYTULASKA?



519519WYPOCZYNEK I ZABAWA

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

XL
 LUKAS   56-0502219  
  Pluszowy królik LUKAS  z miękkim futerkiem. Umieszczony wewnątrz 
pluszowego jajka z zamkiem błyskawicznym. Z sercem do nadruku. | 
 Opakowanie:   100 szt.  |  Wymiar:   ok. 14 x 25 cm  |  Materiał:   Poliester / Stop 
cynkowy  |   Znakowanie:   t 35 x 15 mm K1 (1)  

 18,75 PLN / szt. 

 LENI   56-0502218  
  Pluszowa kaczka LENI  z miękkim futerkiem. Umieszczona wewnątrz 
pluszowego jajka z zamkiem błyskawicznym. Z sercem do nadruku. | 
 Opakowanie:   100 szt.  |  Wymiar:   ok. 15 x 19 cm  |  Materiał:   Poliester / Stop 
cynkowy  |   Znakowanie:   t 35 x 15 mm K1 (1)  

 18,75 PLN / szt. 

 JONAS   56-0502180  
  Miś pluszowy JONAS  z delikatnym futerkiem i metką na nadruk. | 
 Opakowanie:   200 szt.  |  Wymiar:   ok. 22 x 10,5 x 5 cm  |  Materiał:   Poliester  | 
  Znakowanie:   u 30 x 10 mm T1 (10)  

 14,56 PLN / szt. 

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ



520520 WYPOCZYNEK I ZABAWA WYPOCZYNEK I ZABAWA

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 56-0502246 
 Billy
 

 56-0502247 
 Beate
 

 56-0502245 
 Ben
 

 BEATE, BEN, BILLY  
  Pluszowy słonik BEN, BILLY & BEATE  z miękkim, kolorowym futerkiem – bez 
nadruku odpowiedni dla dzieci poniżej 3 roku życia, z dołączonym serduszkiem do 
nadruku. |  Opakowanie:   100 szt.  |  Wymiar:   ok. 19,5 x 11 x 20 cm  |  Materiał:   Poliester  | 
  Znakowanie:   t 35 x 15 mm K1 (1)  

 14,44 PLN / szt. 

 OLE   56-0502196  
  Króliczek przytulanka OLE , przeznaczony dla dzieci poniżej 3 roku życia. | 
 Opakowanie:   100 szt.  |  Wymiar:   ok. 37 x 23 cm  |  Materiał:   Poliester  | 
  Znakowanie:   u 50 x 40 mm T1+H3 (10)  

 22,13 PLN / szt. 



521521WYPOCZYNEK I ZABAWA

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 MADITA   56-0502215  
  Króliczek przytulanka MADITA  z miękkiego materiału, bez nadruku, odpowiedni dla 
dzieci poniżej 3 roku życia. Z dodatkową etykietą do nadruku. |  Opakowanie:   100 szt.  | 
 Wymiar:   ok. 40 x 30 cm  |  Materiał:   Poliester  |   Znakowanie:   u 50 x 40 mm T1+H3 (10)  

 20,61 PLN / szt. 

 DOMI   56-0502214  
  Słoń przytulanka DOMI  z miękkiego materiału, bez nadruku, odpowiedni dla dzieci 
poniżej 3 roku życia. Z dodatkową etykietą do nadruku. |  Opakowanie:   100 szt.  | 
 Wymiar:   ok. 35 x 30 cm  |  Materiał:   Poliester  |   Znakowanie:   u 50 x 40 mm T1+H3 (10)  

 20,61 PLN / szt. 

 ELFRIEDE   56-0502228  
  Żyrafa ELFRIEDE  odpowiednia dla dzieci poniżej 3 roku życia, dzięki ruchomym 
kończynom wydającym różne dźwięki (dzwonek, szelest i piszczenie) 
pobudza zmysły słuchu, wzroku i dotyku, można prać w 30°, z serduszkiem na 
nadruk. |  Opakowanie:   50 szt.  |  Wymiar:   ok. 7 x 18 x 31 cm  |  Materiał:   Poliester  | 
  Znakowanie:   t 35 x 15 mm K1 (1)  

 27,60 PLN / szt. 

 KIM   56-0502205  
  Miś przytulanka KIM  bez nadruku, odpowiedni dla dzieci poniżej 3 roku życia. | 
 Opakowanie:   100 szt.  |  Wymiar:   ok. 57 x 50 cm  |  Materiał:   Poliester / Bawełna  | 
  Znakowanie:   u 50 x 40 mm T1+H2 (10)  

 38,55 PLN / szt. 

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ



522522

Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.
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Jo-jo  ..............................................................................................................491
Kable do ładowania  .....................................................................145-147
Kalkulatory ..............................................................49, 52-54, 77, 80, 93
Kamery  ..............................................................................................140, 155
Kamery samochodowe  .......................................................................141
Kamizelki  ........................................................................................ 268-269
Kamizelki odblaskowe  ............................................................. 268-269
Kapelusze i czapki  ...........................................................326, 334-336
Karaoke  ....................................................................................................... 117
Karteczki samoprzylepne  ........................................ 67-70, 73-77, 84
Kawowe akcesoria  ....................................................190-191, 410, 448
Kieszonkowe lusterka ........................................................................ 242
Kijki do marszu  .............................................................................. 90, 435
Kijki do selfie  ...................................................................................136-137
Koce ..........................................................................................278, 447, 453
Koktajlowe akcesoria  ........................................... 220, 222-226, 425
Kompasy  ..................................................................................................... 90
Korkociągi  .........................................................223-225, 453, 455-457
Kosmetyczki  .................................. 356, 366, 371-372, 379, 398-401
Kosmetyczne akcesoria .................238, 240-243, 246, 356, 366, 
....................................................................................371-372, 379, 398-401
Krajarki do sera  ......................................................................................195
Kreda ...........................................................................................................483
Kredki drewniane  .................................................. 498-502, 504, 506
Krokomierze  ............................................................................................ 437
Kubki  ....................................................................... 190-201, 410-421, 425
Kubki termiczne  ..................................................................410-421, 425
Kuchenne akcesoria  .....................156, 183, 185-187, 190-227, 342, 
.............................................................. 349, 410-421, 425, 444-445, 497
Kuchenne minutniki  ...........................................................................205
Kuchenne noże  .....................................................194-196, 198, 211-212
Kuchenne wagi ............................................................................ 203-204
Kurtki  .......................................................................................................... 337
Ładowarki  ...........................................63, 128-135, 138, 144, 269, 275
Lampki  .........................20, 35, 142-143, 148, 152, 157, 158-159, 234, 
....................................252-267, 270, 272-273, 280-281, 428, 431, 436
Lampki na szprychy rowerowe  ....................................................429
Lampki nocne  ........................................................................................ 252
Latarki  ........................................................ 152, 158, 253-255, 257-260, 
..........................................................................262, 270, 272-273, 280-281
Latawce  .....................................................................................................480
Łazienkowe akcesoria  .... 115, 237-238, 240-244, 246, 278-279, 
............................................................... 356, 366, 371-372, 379, 398-401
LEDy  ................................................................................................... 259, 262
Linijki  .....................................................................74, 80-81, 93, 499, 501
Lodówki  .....................................................................................................444
Lusterka  .................................................................................................... 242
Magnesy ............................................................................................ 85, 485
Maski na oczy do spania  ..................................................................403
Materace do pływania  .............................................................469, 472
Maty chłodzące  .....................................................................................443
Miarki zwijane  ....................................................154, 281, 287-291, 439
Mikrofony  .................................................................................................... 117
Minutniki kuchenne  ............................................................................205
Myszy komputerowe  ..................................................................144, 148
Nadmuchiwane artykuły  .................. 466-467, 468-469, 471-472
Nakrycia głowy  ............................................................................ 326-336
Namioty  ...................................................................................90, 444, 453
Narzędzia  ........................................................... 154, 245, 270, 272-273, 
......................................................................... 280-291, 431, 439, 452-457
Narzędzia wielofunkcyjne  ........................................... 284-286, 457
Nerki  .........................................................................................267, 362, 435
Nordic Walking  ..................................................................266, 435, 437
Notesy  ......................................................................................52, 64-72, 74
Notesy z karteczkami  ................................................. 67-70, 73-77, 84
Nóż do sera  ...............................................................................................195
Noże do kopert i przyciski do papieru ...........................84, 88-89
Noże kelnerskie  .....................................................................................223
Noże myśliwskie  ...................................................................................455
Noże w zestawach  ........................................... 194-196, 198, 210-212, 
...................................................................................272, 283-287, 453-457
Nożyczki  ..................................................................................................... 197
Nożyki z wysuwanym ostrzem  .............................................286-287
Odblaski .....................................................265, 267-269, 337, 435-436
Ogrodowe akcesoria  .............................................. 83, 322, 452, 473
Ogrzewacze  .............................................................................................446
Okulary do wirtualnej rzeczywistości  ............................... 139-140
Okulary i akcesoria do okularów ......................155, 245, 474-475
Okulary przeciwsłoneczne  .....................................................474-475
Ołówki .................................................................20, 28, 39, 44, 504-505
Opaski na głowę  ...................................................................................334
Oprawki na zdjęcia  .........................................................................90, 99
Organizery na leki  ................................................................................246
Otwieracze/zamknięcia do butelek  ..................156-157, 159, 198, 

............................................210, 219-220, 222-225, 284, 453, 455-457
Outdoor  ..............................90, 118, 140, 158, 201, 207, 216, 254-260, 
............... 263-269, 272-273, 276-277, 280-281, 283-286, 322-323, 
...................... 327-333, 337, 349-352, 383, 422, 428-432, 434-437, 
.................................. 442-445, 447-457, 459-463, 466-469, 471-481
Parasole ........................................................................................... 294-323
Parasole długie ............................................................. 301, 310-311, 313
Parasole dziecięce  ................................................................................321
Parasole kieszonkowe  ..............................................................294-301
Parasole przeciwsłoneczne  ...................................................322-323
Parasole typu golf  ...............................................................312, 316, 318
Patelnie  ......................................................................................................208
Piersiówki  .................................................................................................425
Piłki  ................................................................................ 442, 466-467, 492
Piłki plażowe  ................................................................................. 466-467
Pióra kulkowe  .......................................................................36-41, 43-45
Pióra wieczne  ..............................................................................37, 39, 42
Piórniki  ...............................................................496, 501-502, 504, 506
Piśmienne artykuły  ..................................... 12-25, 28-45, 72-73, 76, 
.......................................................................................78-79, 496, 498-506
Plastelina  ..................................................................................................495
Płaszcze przeciwdeszczowe  .......................................336-337, 430
Plecaki ............................................ 342, 345, 350, 357-365, 367-370, 
................................................................ 372-377, 387, 389-390, 447-448
Plecaki izotermiczne  ..........................................................................350
Pluszowe zabawki  ..................................................... 507-510, 512-521
Pluszowe zwierzątka  ..................................................................507-521
Podkładki chłodzące  ...........................................................................441
Podkładki do siedzenia  .......................................................... 443, 469
Podkładki pod mysz komputerową  ..................................... 56, 142
Podróżne akcesoria  ...............58, 62-63, 90-92, 112-120, 128-141, 
..........144, 146-147, 155, 158, 173, 179, 221, 238, 240-243, 246-249, 
.............. 254, 257-260, 269-281, 284-286, 294-300, 310-313, 349, 
....................... 350-351, 356, 366, 371-372, 375, 377, 379, 384, 388, 
.................................391-395, 398-407, 410-422, 424-425, 430, 432, 
..............................................................440-441, 443-445, 448, 457, 484
Podstawki  ......................................................................................... 218-219
Poduszki pod kark  ...............................................................................403
Pojemniki na długopisy  ................................................. 22, 79, 86-87
Pojemniki na lekarstwa  ....................................................................246
Pokrowce na ubrania  ................................................................371, 402
Polarowe tekstylia  ........................................................... 334-336, 447
Pompki  ........................................................................................................431
Popielniczki  .............................................................................................228
Portfele  ...............................................................................................173-179
Portfolia  ............................................... 47-63, 368, 378-380, 382, 392
Portmonetki  .....................................................................................173-179
Powerbanki  .................................................63, 128-133, 144, 269, 275
Poziomice  .........................................................................................154, 281
Prasa do burgerów  ..............................................................................458
Puszki na zioła  ........................................................................................ 213
Raclette ......................................................................................................209
Radia pod prysznic ................................................................................ 115
Radio  ...............................................................................................110-111, 115
Ramki na fotografie  ........................................................................90, 99
Recykling  ...........................................67-68, 70, 72-75, 342-344, 499
Rękawiczki  .................................... 207, 270, 276, 334-335, 452, 467
Rozrywka  ....................90, 117-118, 140, 148, 158, 201, 207, 216, 252, 
............ 254-260, 262-269, 272, 280-283, 285, 322-323, 327-333, 
................................337, 383, 422, 424, 429-439, 441-445, 447-453, 
....................................................458-463, 466-484, 486-490, 497, 501
Samochodowe akcesoria  ...........135, 138, 141, 146-147, 269-279, 
.................................................................................403-404, 430, 440-441
Saszetki  ........................................... 356, 366, 371-372, 379, 398-401
Schładzacze do butelek  ....................................................................445
Ściereczki z mikrofibry  .................................155, 245, 271, 440-441
Scyzoryki  ............................................................272, 284-287, 453-457
Shakery ......................................................................................................423
Skakanka cyfrowa  .....................................................................439, 482
Skarbonki  ................................................................................................... 171
Skrobaczki do szyb ............................................................ 271, 276-277
Skrzyneczki na herbatę ...................................................................... 192
Słomki do napojów  ...............................................................................221
Słuchawki  ........................................................ 113, 116, 118, 121-125, 444
Smartwatche  ..........................................................................................433
Smycze  ................................88, 153-155, 157-170, 174, 268, 405-406
Solniczki i pieprzniczki  .................................................... 208, 213-215
Spinnery  .....................................................................................................219
Śpiwory ......................................................................................................453
Sprzęt elektroniczny  ............................................ 110, 111-125, 137, 139
Śrubokręty  ..........................245, 270, 272, 280-283, 453, 455-457
Stacje pogodowe  ......................................................................... 106-109
Stojaki na biżuterię  .............................................................................. 245
Stojaki na butelkę  ......................................................................226, 445
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Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

Radiowe sterowanie zegara

Funkcja alarmu

Wyświetlacz daty

Higrometr

Parasol dla dwojga

Długość szyny

Odporny na wiatr

Termoizolacja

Skóra cielęca

Skóra naturalna

Opakowanie jednostkowe

Bez baterii

Dołączone baterie

Z baterią pastylkową

Zasilanie solarne
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ZNAKOWANIE

UWAGA! CENY PODANE W KATALOGU SĄ ORIENTACYJNYMI CENAMI NETTO, KTÓRE MOGĄ ULEC ZMIANIE. CENY PRODUKTÓW NIE 
ZAWIERAJĄ KOSZTÓW ZNAKOWANIA. PRODUKTY PRZEDSTAWIONE NA ZDJĘCIACH (W SZCZEGÓLNOŚCI KOLORYSTYKA) ORAZ ICH OPISY 
MOGĄ NIEZNACZNIE RÓŻNIĆ SIĘ OD RZECZYWISTEGO TOWARU.
PRODUKTY SPRZEDAWANE SĄ BEZ DEKORACJI. KOD NADRUKU ORAZ JEGO WIELKOŚĆ WYMAGAJĄ POTWIERDZENIA. WSZYSTKIE 
ZAMÓWIENIA PODLEGAJĄ OGÓLNYM WARUNKOM UMÓW.

 BATERIA   56-0499128  
 Mignon 1,5 V (AA/LR6/AM3) |  Opakowanie:   60/600 szt. 

  1,86 PLN  

 BATERIA   56-0499129  
 Micro 1,5 V (AAA/LR03/AM4) |  Opakowanie:   60/1200 szt. 

  1,86 PLN  

Światła ostrzegawcze  ....................................................263, 270, 436
Świece LED  ..............................................................................................234
Świeczki  .......................................................................................... 234-236
Szaliki  .....................................................................................332, 334-335
Szkła powiększające  .............................................................................82
Tablety  ...........................................................................................................63
Tarki  ..............................................................................................................210
Taśmy miernicze  ...........................154, 281, 287-288, 290-291, 439
Teczki  .................................................... 47-63, 368, 378-380, 382, 392
Teczki i torby na dokumenty  ..........................48, 50-52, 55-57, 61, 
........................................................................................... 368, 378-382, 392
Tekstylia  ..............206-207, 271, 326-337, 342, 440-441, 452, 497
Termometry  .......................................... 87, 101, 106-109, 217, 225, 239
Termometry do gotowania  ............................................................... 217
Termosy i kubki termiczne  ..................410-412, 414, 416-421, 425
Torby  ......... 47-62, 177, 187, 267, 276, 340-375, 377-392, 398-402, 
..........................................432, 435, 444, 447-449, 461, 470, 476, 497
Torby bawełniane  .......................................... 342-344, 486-487, 497
Torby izotermiczne .......................................349-351, 352, 356, 432, 
..................................................................................444-445, 447-448, 461
Torby miejskie  ............................340, 342-348, 350, 353-355, 497
Torby na kółkach ......................................................................... 388-395
Torby na laptopy  ............................................50-51, 56, 61, 366, 368, 
.........................................................................374-375, 377-380, 382, 392
Torby na notebooki  ........................ 50-51, 56, 58, 61-62, 366, 368, 
.........................................................................374-375, 377-380, 382, 392
Torby na ramię  ..............................50-51, 56, 61, 177, 363, 366, 368, 
........................................................................ 370, 373, 375, 378-382, 392
Torby na zakupy  ............................................340, 342-354, 445, 497
Torby podróżne  ...................................................................388, 390-391
Torby sportowe  ............................ 357-358, 363, 367-370, 384-387
Trzepaczki kuchenne  ........................................................................... 217
Tytoniowe akcesoria  ................................................................ 228-233
Ubrania zimowe  ................................................................332, 334-335
Uchwyty do karteczek  ........................................................84-85, 485
Uchwyty do napojów  .........................................................................445
Uchwyty na telefon  .............................................................................. 135
Układanki i gry  .......................................................... 478-491, 495-496

Urządzenia na USB  .................... 63, 112-115, 128-135, 138, 141-144, 
............................................................... 148-149, 228, 252, 255, 269, 275
Urządzenie do ogrzewania dłoni  .................................................446
Wagi  ........................................................................................ 203-204, 407
Wagi domowe  ........................................................................................204
Walizki  ......................................................284, 388, 392-395, 405-406
Wellness  ...................................................236-238, 240-243, 246, 403
Wentylatory  ..................................................................148-149, 252, 477
Wieszaczki na torebkę  ..................................................................88, 171
Wizytowniki  ...................................................................... 90-92, 155, 173
Wkłady termiczne  ................................................................................349
Worko-plecaki  ........................................................................................ 497
Wskaźniki laserowe  ........................................................................ 26-27
Zabawki  ............... 244, 479-488, 491, 494-497, 501, 504, 507-521
Zabawki drewniane  ............................ 481, 485-487, 489, 491, 494
Zakreślacze  .................................................................................. 76, 78-79
Zapalarki  ...................................................................................................233
Zapalniczki ..................................................................................... 228-233
Zasłonki kamer internetowych  ......................................................146
Zatyczki do uszu  ...................................................................................403
Zawieszki do bagażu  ................................................................404-407
Zawieszki na torebkę  ........................................................... 88, 170-171
Zdrowotne artykuły  ...............................56, 236-241, 246, 278-279, 
.......................................................................403, 433, 435, 437-439, 493
Zegary  ..............................................................87, 96-109, 165, 205, 433
Zegary ścienne  .............................................................................. 102-105
Zestaw Founde  ......................................................................................209
Zestawy do malowania  ............................. 483, 496, 497, 499-505
Zestawy do manicure .............................................238, 240-241, 246
Zestawy do pielęgnacji obuwia  ...........................................248-249
Zestawy do pielęgnacji paznokci  ....................238, 240-241, 246
Zestawy do pisania  .................................................................33, 38-45
Zestawy do szycia .......................................................................246-247
Zestawy głośnomówiące  ................................................................. 275
Żetony do koszyka na zakupy .................................................157, 162
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