


Witaj w !wiecie upominków promocyjnych! 
Czekaj" na Ciebie bestsellery, wiele nowo!ci
oraz produkty wytworzone zgodnie ze strategi"
zrównowa#onego rozwoju.

Nadszed! czas na nowe otwarcie. Czas troski o nas, naszych bliskich 
i nasze "rodowisko. Zrównowa#ony rozwój to nie tylko modne has!o, 
to filozofia dzia!ania, któr$ wprowadzamy w #ycie ka#dego dnia. Nasza oferta 
katalogowa jest nieustannie poszerzana o produkty proekologiczne, produkty 
wykonane z materia!ów ponownie przetworzonych oraz produkty pochodz$ce 
od lokalnych producentów. Zwracamy szczególn$ uwag% na kwestie zwi$zane 
z zaopatrzeniem i logistyk$, d$#$c do zachowania neutralno"ci klimatycznej.
Artyku!y promocyjne daj$ wiele mo#liwo"ci znakowania i prezentacji logo. 
Korzystaj$c z naszego wieloletniego do"wiadczenia, z przyjemno"ci$ 
doradzimy, jak skutecznie zbudowa& "wiadomo"& marki w oparciu 
o optymalnie dobrane i oznakowane produkty.
Pozwól si% zainspirowa& i zainspiruj swoich klientów!

Twój Zespó! Sprzeda"y

DZIE$ DOBRY

LOVA GREEN
W zgodzie z filozofi$

zrównowa#onego rozwoju.

NOWO!CI
Innowacyjne, efektowne,

z surowców wtórnych.

ODPOWIEDZIALNIE

To, co wa#ne dla nas

i naszej spo!eczno"ci.

LOKALNIE
Szybkie i skrócone

!a'cuchy dostaw.
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ZRÓWNOWA"ONY ROZWÓJ 
W BRAN"Y PRODUKTÓW 
REKLAMOWYCH
Jeste"my "wiadomi naszego wp!ywu na otaczaj$cy nas "wiat 
i jego przysz!o"&. Jako przedstawiciele bran#y reklamowej 
bierzemy aktywny udzia! w procesie transformacji 
ekologicznej. Dzia!amy m$drze i z uwag$, aby sprosta& 
wyzwaniom dnia dzisiejszego i w sposób zrównowa#ony 
budowa& lepsze jutro dla nas i dla przysz!ych pokole'. 
Zrównowa#ony rozwój traktujemy ca!o"ciowo uwzgl%dniaj$c 
w naszej strategii takie zagadnienia jak ekologia, ochrona 
klimatu, prawa cz!owieka, etyka oraz kwestie zwi$zane 
z logistyk$. Chcemy w sposób odpowiedzialny inwestowa& 
nasze zasoby, !$cz$c si!y z innymi przedstawicielami bran#y, 
aby efekty naszych dzia!a' na trwa!e zakorzeni!y si% 
w "rodowisku. Koncentrujemy si% na d!ugoterminowych 
celach i pozytywnych zmianach systemowych, za które 
w pe!ni bierzemy na siebie odpowiedzialno"&.   

ODPOWIEDZIALNO%& 
SPO'ECZNA



ZRÓWNOWA!ONY 
ROZWÓJ

LOVA GREEN
Jeste!my !wiadomi ekologicznie i wiemy jak wa"na jest walka
z odpadami i wszelkiego rodzaju zanieczyszczeniami. 
Najwy"szy czas, aby dzia#a$ odpowiedzialnie. Dlatego 
wprowadzamy do naszej oferty coraz wi%cej produktów 
spe#niaj&cych wymagania strategii zrównowa"onego rozwoju:
' Trwa#e produkty zapobiegaj&ce marnotrawstwu
' Produkty wykonane z surowców odnawialnych
' Produkty wykonane z surowców wtórnych w celu ich 

ponownego wykorzystania
Wybieraj produkty oznaczone etykiet& LOVA GREEN i twórz 
kampanie marketingowe, które promuj& proekologiczne idee.  
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!!"BAMBUS
Uprawa bambusa to wysokie plony i niski wp#yw na 
!rodowisko. Bambus jest szybko rosn&c& traw&, której 
niektóre gatunki przyrastaj& nawet o jeden metr dziennie. 
Sam si% regeneruje, odrastaj&c z w#asnych korzeni, dlatego 
zbiory bambusa nie wyczerpuj& jego 
naturalnych zasobów. Jest bardzo 
mocnym i trwa#ym materia#em.  

BAWE!NA
Bawe#na to w#ókno naturalne, które jako 
materia# jest odnawialne 
i biodegradowalne.  

ALUMINIUM I INNE METALE
Metale takie jak aluminium, mied) 
i cynk zachowuj& stabiln& form% i mog& 
by$ u"ywane przez d#ugi czas. Mo"na 
wielokrotnie poddawa$ je recyklingowi 
bez utraty jako!ci. Proces wytapiania 
metalu zu"ywa znacznie mniej energii, ni" pozyskiwanie go 
metod& utleniaj&co-redukcyjn&.  

PLASTIK Z RECYKLINGU
Korzystaj&c z materia#ów pochodz&cych z recyklingu mo"emy 
ograniczy$ nawet o 60 % emisj% CO2. Wykorzystywany przez 
nas plastik pozyskiwany jest z ponownie przetwarzanych 
odpadów z tworzyw sztucznych.

PRZETESTOWANE I CERTYFIKOWANE
Artyku#y reklamowe podlegaj& !ci!le okre!lonym normom 
europejskim. Wszystkie produkty z tego katalogu zosta#y 
gruntownie sprawdzone. Rygorystyczne kontrole 
i ci&g#e udoskonalanie oferty maj& na celu zapewnienie 
bezpiecze(stwa i zagwarantowanie mo"liwie najwy"szej 
jako!ci. Rozpoznawalne w ca#ej Europie certyfikaty (RoHS, 
EN 71 i inne) daj& poczucie komfortu przy sk#adaniu zamówie(. 
Znak instytutu DEKRA to bezpiecze(stwo, któremu mo"na 
zaufa$. Je"eli masz pytania dotycz&ce certyfikatów, skontaktuj 
si% z nami.  

WYPRODUKOWANE W EUROPIE
W celu zmniejszenia !ladu w%glowego wprowadzamy produkty 
wyprodukowane w Europie. W ten sposób ograniczamy koszty 
transportu, zu"ycie zasobów, a co najwa"niejsze redukujemy 
emisj% CO2.  



s

t

l

  MARKI 
I ZNAKOWANIE  

SPRAWDZONE MARKI
Nasze marki gwarantuj! dobr! jako"# 
w przyst$pnej cenie. Znajduj! si$ w"ród nich 
produkty przydatne w domu, w biurze i w podró%y. 
Na ka%d! okazj$ i pogod$.  

TOPiCO
Ekskluzywna marka premium obejmuj!ca 
produkty wysokiej jako"ci.

CALLA
Markowa linia odzie%owa.

CREADO
Ekskluzywna marka wysokiej jako"ci parasoli 
o wyj!tkowych w&a"ciwo"ciach.

FINESSE
Linia produktów wellness, artyku&ów 
kosmetycznych, zdrowotnych i fitnessowych.

Registered Design
Specjalnie zaprojektowane produkty 
o opatentowanym wzorze.

CHECK.IN
Wysokiej jako"ci walizki dla wymagaj!cych 
podró%nych.

SITODRUK
Metoda ta polega na przeciskaniu farby 
drukarskiej przez jedwabne sito rozpi$te na 
specjalnej ramie. Obraz powstaje dzi$ki temu, 
%e farba przechodzi tylko przez wybrane, 
wcze"niej przygotowane miejsca sita. Przy druku 
kolorowym, szczególnie na ciemnych pod&o%ach, 
zaleca si$ uprzednie na&o%enie bia&ego podk&adu. 
Dzi$ki temu nawet na smolistej czerni uzyskuje 
si$ s&oneczn! t$cz$. Metoda o bardzo szerokim 
zastosowaniu na p&askich powierzchniach np. na 
tekstyliach i parasolach.

GRAWEROWANIE LASEROWE
Sterowana komputerowo, precyzyjna 
wi!zka laserowa jest w stanie w prawie 
ka%dym materiale wygrawerowa# 
nawet bardzo szczegó&owe obrazy. 
Metoda ta zapewnia niezwyk&! 
powtarzalno"#. Rezultat zale%y od 
rodzaju grawerowanej powierzchni. 
Kolorowe repliki nie s! mo%liwe.

TAMPODRUK
Do przygotowanej matrycy 
z naniesionym tuszem przyk&ada si$ 
mi$kki, silikonowy stempel zwany 
tamponem. Odbity na tamponie obraz 
przenoszony jest na znakowany 
przedmiot. Wielk! zalet! tej metody 
jest mo%liwo"# wykonywania druku 
na prawie ka%dej powierzchni, w tym 
nierównej i nieregularnej.
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INFORMACJE O NADRUKU:
Znakowanie: :

Technika nadruku
i rozmiar nadruku

Kod nadruku
(maks. ilo!" kolorów)

HAFT
Cyfrowo kontrolowany proces, w którym 
komputer steruje ig&! i nici! haftuj!c 
powierzchni$. W procesie haftowania 
mo%e by# wykorzystane do 10 kolorów. 
Ta wyra(na i trwa&a forma znakowania 
mo%e by# u%yta na wszystkich 
tekstyliach. Do kalkulacji musi zosta# 
dostarczone logo. Koszt jest zale%ny od 
ilo"ci szwów. 

ZRÓB WRA#ENIE
Gad%et promocyjny z logo to najlepsza wizytówka firmy. Jest wiele sposobów 
na zaprezentowanie znaku graficznego na wybranym produkcie. W tym miejscu 
podpowiadamy jak! metod$ znakowania wybra#, aby osi!gn!# jak najlepszy efekt.

TRÓJWYMIAROWA NALEPKA #YWICZNA
Wydrukowan! nalepk$ zalewa si$ 
syntetyczn! %ywic!, która nadaje 
obrazowi umieszczonemu na nalepce 
trójwymiarowy efekt. Warstwa %ywicy 
chroni logo, dzi$ki czemu zachowuje 
ono na d&ugo swoje barwy i jest 
odporne na uszkodzenia. Wypuk&a 
plakietka jest idealna do reklamy 
na p&askich, szorstkich i twardych 
materia&ach, np. na uchwytach parasoli.

GRAWEROWANIE $%&°
Dzi$ki specjalnemu urz!dzeniu 
z uchwytem obrotowym mo%na 
grawerowa# na powierzchni okr!g&ego 
przedmiotu, po jego obwodzie. Gotowy 
grawer mo%e by# widoczny praktycznie 
z ka%dej strony. Grawerowanie na 
okr!g&o to metoda znakowania 
polecana przy znakowaniu przedmiotów 
o cylindrycznym kszta&cie, jak na 
przyk&ad kubki termiczne. 

FOTOTRANSFER
Pierwszy krok to wydruk cyfrowy na 
specjalnej folii, przyci$cie do %!danego 
rozmiaru i przeniesienie wyci$tego 
kszta&tu na foli$ transportow!. Drugi 
krok to przeniesienie projektu na 
docelowy artyku& i wprasowanie go 
w powierzchni$ artyku&u za pomoc! 
prasy transferowej.

DRUK TRANSFEROWY
Logo drukowane jest na papierze 
termicznym, nast$pnie za" przenoszone 
na artyku& za pomoc! gor!cej prasy. 
Niew!tpliw! zalet! tej metody jest 
du%a precyzja odwzorowania i trwa&o"# 
kolorów. Doskona&a metoda do 
znakowania tekstyliów i parasoli.

DRUK BEZPO'REDNI
Technika, dzi$ki której uzyskuje si$ wyrazisty, 
wielokolorowy nadruk, a jego koszt nie 
zale%y od liczby kolorów. Produkty wykonane 
z ró%nych materia&ów i o ró%nych rozmiarach 
mog! by# znakowane indywidualnie. 
Krople tuszu s! natryskiwane przez dysze 
bezpo"rednio na artyku&y (podobnie jak 
w przypadku drukarki atramentowej). Kolory 
schn!ce pod wp&ywem "wiat&a UV z regu&y 
maj! wysoki po&ysk.
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  SPIS TRE!CI  

NAJLEPSZE POMYS!Y 
I IDEE
Twoja satysfakcja przede wszystkim. 
To nasze motto i dlatego przyk!adamy 
wielk" wag# do zapewnienia 
najwy$szego poziomu obs!ugi, jako%ci 
i bezpiecze&stwa. To filary, na których 
budujemy zaufanie. Dlatego praktycznie 
nie ma dla nas rzeczy niemo$liwych. 
Je%li zale$y Ci na realizacji 
nieszablonowego, indywidualnego 
zlecenia, prosz# skontaktuj si# z nami.  

  OBS!UGA, JAKO"# 
I BEZPIECZE$STWO  

  Przetestowane i certyfikowane  ......................003
Zrównowa$ony rozwój  ............................................004
Marki i znakowanie  ................................................... 006    

  PODRÓ%E I WAKACJE  

  Torby, torby izotermiczne, 
walizki i plecaki  ..............................................................010
Kosmetyczki i kuferki kosmetyczne  ........... 076
Przydatne w podró$y  ...............................................080    

  PARASOLE I PARASOLKI  

  Parasole przeciwdeszczowe  .............................084
Parasole s!oneczne  ....................................................109    

  TEKSTYLIA  

  Nakrycia g!owy i odzie$  ........................................... 110
Odzie$ przeciwdeszczowa .................................... 120    

  POWERBANKI 
I GAD%ETY  

  Powerbanki  ........................................................................ 122
Akcesoria do telefonów i smartfonów  ....... 133
Akcesoria komputerowe  ........................................140    

  ELEKTRONIKA 
I ZEGARY  

  Zegary i stacje pogodowe  .................................... 144
Radia i g!o%niki  ............................................................... 152
S!uchawki ............................................................................ 165    
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  AKCESORIA PI"MIENNE  

  Przybory do pisania  ....................................................170
Zestawy pi%mienne  .................................................... 193    

  BIURO  

  Portfolia i aktówki  ........................................................ 198
Na wa$ne notatki  .......................................................... 212
Artyku!y biurowe i wizytowniki  ......................230
Kalkulatory  ........................................................................233    

  "WIAT!O 
I NARZ&DZIA  

  Lampy i latarki ................................................................238
Akcesoria samochodowe,
pierwsza pomoc, bezpiecze&stwo ................247
Narz#dzia i ta%my miernicze  .............................260    

  BRELOKI I PORTFELE  

  Breloki  ................................................................................... 270
Wieszaki na torebki  ................................................... 282
Etui na karty kredytowe  ........................................284
Portfele i skarbonki  ...................................................286    

  WINO  

  Wina francuskie  ............................................................295
Wina argenty&skie  .....................................................296    

  DOM I %YCIE  

  Do domu i kuchni  .........................................................298
Przybory barowe ..........................................................330
Zapalniczki i %wiece  ..................................................340
Akcesoria kosmetyczne i zestawy do 
manicure  .............................................................................345
Zdrowie, piel#gnacja i uroda  .............................350
Piel#gnacja obuwia i akcesoria do 
czyszczenia  ......................................................................356    

  KUBKI PODRÓ%NE 
I BIDONY  

  Kubki podró$ne  .............................................................358
Bidony ....................................................................................369
Pojemniki pró$niowe  .................................................377
Piersiówki  ........................................................................... 379    

  OUTDOOR I SPORT  

  Akcesoria rowerowe  .................................................384
Sport i fitness  ..................................................................388
Piknik  ......................................................................................402
No$e kieszonkowe  .......................................................410
Akcesoria ogrodowe  ..................................................416
Grill  ............................................................................................ 418    

  WYPOCZYNEK I ZABAWA  

  Sport i zabawa na pla$y  ........................................ 422
Gry i antystresy  .............................................................435
Malowanie i ozdabianie  .........................................450
Zabawki pluszowe  ......................................................458    



  PODRÓ!E I WAKACJE  

POSZERZAJ HORYZONTY
!wiat stoi przed Tob" otworem. Tyle l"dów do zdobycia. 
Wybierz cel i ruszaj w drog#. A gdy ju$ go osi"gniesz, 
pami#taj, $e tu$ za rogiem czai si# kolejna przygoda. 
Przygotuj si# na wypraw# z naszymi walizkami, torbami 
podró$nymi i plecakami, które podró$owanie maj" we krwi.  

  Torby, torby izotermiczne, walizki i plecaki  .........................010
Kosmetyczki i kuferki kosmetyczne  ........................................ 076
Przydatne w podró$y  ...........................................................................080    

  SAILOR    !"#$%$%$&$    
 Worek marynarski SAILOR, mo$na nosi% na ramieniu 
lub na plecach, ok.&200 g/m'.&|  Opakowanie:'  100 szt. &| 
Wymiar:' 45 x Ø25 cm&|  Materia(:' Bawe(na&| 
Znakowanie:'s  &250 x 250 mm S9+H2 (6)  
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  NET    !"#$%)$$**    
 Siatka na zakupy NET, ma(a siatka w stylu 
retro, z owijk" do nadruku, z 2 uchwytami 
do przenoszenia&|  Opakowanie:'  100 szt. &| 
Wymiar:' ok.&30 x 30 cm&|  Materia(:' Bawe(na&| 
Znakowanie:'u  &50 x 10 mm T1+H4 (10)  

  NET    !"#$%)$$*&    
 Siatka na zakupy NET, *rednia siatka w stylu 
retro, z owijk" do nadruku, z 2 uchwytami 
do przenoszenia&|  Opakowanie:'  100 szt. &| 
Wymiar:' ok.&40 x 35 cm&|  Materia(:' Bawe(na&| 
Znakowanie:'u  &50 x 10 mm T1+H4 (10)  

  NET    !"#$%)$$*+    
 Siatka na zakupy NET, du$a siatka w stylu 
retro, z owijk" do nadruku, z 2 uchwytami 
do przenoszenia&|  Opakowanie:'  100 szt. &| 
Wymiar:' ok.&45 x 45 cm&|  Materia(:' Bawe(na&| 
Znakowanie:'u  &50 x 10 mm T1+H4 (10)  
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  BLUE PLANET    !"#$%&$$$%    
 Siatka na owoce i warzywa BLUE PLANET z materia!ów 
pochodz"cych z recyklingu, zamykana #ci"gaczem, 
do prania, wielokrotnego u$ytku, z metk" do druku.%| 
Opakowanie:'  500 szt. %|  Wymiar:' ok.%27,5 x 31 cm%| 
Materia(:' RPET%|  Znakowanie:'u  %25 x 45 mm T1+H2 (10)  

  BLUE PLANET    !"#$%&$$)*    
 Zestaw siatek na owoce i warzywa BLUE PLANET 
z materia!ów pochodz"cych z recyklingu. 3 torby ró$nej 
wielko#ci, zamykane #ci"gaczem, do prania, wielokrotnego 
u$ytku, z metk" do druku.%|  Opakowanie:'  200 szt. %| 
Wymiar:' ok.%25 x 25 / 27,5 x 31 / 30 x 35 cm%|  Materia(:' RPET%| 
Znakowanie:'u  %25 x 45 mm T1+H2 (10)  

  SUPER FOOD S    !"#$%$%$&$    
 Worek SUPER FOOD S na owoce i warzywa. 
Z zamkni&ciem sznurkowym. Worek wykonany jest 
z jednej strony z siatki, a z drugiej z bawe!nianej 
tkaniny idealnej do nadruku.%|  Opakowanie:'  450 szt. %| 
Wymiar:' ok.%25 x 30 cm%|  Materia(:' Bawe!na%| 
Znakowanie:'s  %140 x 200 mm S9 (6)  

  SUPER FOOD L    !"#$%$%$&)    
 Worek SUPER FOOD L na owoce i warzywa. 
Z zamkni&ciem sznurkowym. Worek wykonany jest 
z jednej strony z siatki, a z drugiej z bawe!nianej 
tkaniny idealnej do nadruku.%|  Opakowanie:'  300 szt. %| 
Wymiar:' ok.%30 x 40 cm%|  Materia(:' Bawe!na%| 
Znakowanie:'s  %160 x 240 mm S9 (6)  
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  VEG BAG    !"#$%&$$$+    
 Worek na warzywa i owoce VEG BAG z zamkni&ciem 
sznurkowym, nadaj"cy si& do prania, wielokrotnego u$ytku.%| 
Opakowanie:'  200 szt. %|  Wymiar:' ok.%37 x 37 cm%|  Materia(:' Poliester%| 
Znakowanie:'u  %80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  LITTLE    !"#$%$%$$!    
 Ma!a torba bawe!niana LITTLE na zakupy z krótkimi uchwytami, 
ok.%110 g/m).%|  Opakowanie:'  1000 szt. %|  Wymiar:' ok.%23 x 26 cm%| 
Materia(:' Bawe!na%|  Znakowanie:'s  %160 x 160 mm S9 (6)  

  JAMIE    !"#$%$%$,-    
 Fartuch JAMIE z kieszeni" z przodu, ok.%120 g/m).%| 
Opakowanie:'  300 szt. %|  Wymiar:' 80 x 49 cm%|  Materia(:' Bawe!na%| 
Znakowanie:'s  %200 x 120 mm S9+H2 (6)  
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  CORK    !"#$%&'!''    
 Plecak CORK z korkowym wyko!czeniem, 2 sznurkami 
szelkami, mo"e by# noszony na ramieniu lub 
jako plecak, ok.$140  g/m%$|  Opakowanie:(  100 szt. $| 
Wymiar:( ok.$38 x 41 cm$|  Materia):( Bawe&na / Korek$| 
Znakowanie:(u  $80 x 80 mm T1 (10)  

  CORK    !"#$%&$!*+    
 Torba na akcesoria CORK z zamkiem, du"ym otworem i przestronnym 
wn'trzem. Praktyczna i wielofunkcyjna. Zrównowa"one po&(czenie 
bawe&ny i korka.$|  Opakowanie:(  400 szt. $|  Wymiar:( ok.$24 x 5 x 18 cm$| 
Materia):( Bawe&na / Korek$|  Znakowanie:(u  $80 x 70 mm T1+H2 (10)  

  SUBURB    !"#$%&'!'"    
 Plecak SUBURB z 2 sznurkowymi szelkami, 
mo"e by# noszony na ramieniu lub jako plecak, 
ok.$100 g/m%.$|  Opakowanie:(  100/200 szt. $| 
Wymiar:( ok.$37 x 41 cm$|  Materia):( Bawe&na$| 
Znakowanie:(s  $300 x 350 mm S9+H2 (6)  

  SUBURB        
 Plecak SUBURB z 2 sznurkowymi szelkami, 
mo"e by# noszony na ramieniu lub jako plecak, 
ok.$100 g/m%.$|  Opakowanie:(  100/200 szt. $| 
Wymiar:( ok.$37 x 41 cm$|  Materia):( Bawe&na$| 
Znakowanie:(s  $300 x 350 mm S9+H2 (6)  

  56-0819597 
 bia&y  

  56-0819598 
 czarny  
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  PURE    !"#$%$%$$&    
 Torba bawe&niana PURE na zakupy z krótkimi 
uszami, ok.$110 g/m%.$|  Opakowanie:(  300 szt. $| 
Wymiar:( ok.$38 x 42 cm$|  Materia):( Bawe&na$| 
Znakowanie:(s  $300 x 320 mm S9 (6)  

  PURE    !"#$%$%$$,    
 Torba bawe&niana PURE na zakupy z d&ugimi 
uszami, ok.$110 g/m%.$|  Opakowanie:(  300 szt. $| 
Wymiar:( ok.$38 x 42 cm$|  Materia):( Bawe&na$| 
Znakowanie:(s  $300 x 350 mm S9 (6)  

  D!ugie uszy  

  BIG PURE    !"#$%$%$$+    
 Torba bawe&niana BIG PURE z krótkimi uchwytami do przenoszenia, 
ok.$140 g/m%.$|  Opakowanie:(  250 szt. $|  Wymiar:( ok.$38 x 42 cm$|  Materia):( Bawe&na$| 
Znakowanie:(s  $300 x 350 mm S9 (6)  

  Oko!o 140 g/m"  

  BIG PURE    !"#$%$%$$%    
 Torba bawe&niana BIG PURE z d&ugimi 
uchwytami do przenoszenia, 
ok.$140 g/m%.$|  Opakowanie:(  250 szt. $| 
Wymiar:( ok.$38 x 42 cm$|  Materia):( Bawe&na$| 
Znakowanie:(s  $300 x 350 mm S9 (6)  

  Oko!o 140 g/m"  



  PURE        
 Torba bawe!niana PURE na zakupy z krótkimi 
uchwytami, ok."110 g/m#."|  Opakowanie:!  300 szt. "| 
Wymiar:! 38 x 42 cm"|  Materia":! Bawe!na"| 
Znakowanie:!s  "300 x 350 mm S9 (6)  

  56-0808011 
 niebieski  

  56-0808019 
 czarny  

  56-0808012 
 czerwony  

  56-0808016 
 bia!y  

  BIG PURE        
 Torba bawe!niana BIG PURE z d!ugimi uchwytami do przenoszenia, 
ok."140 g/m#."|  Opakowanie:!  250 szt. "|  Wymiar:! ok."38 x 42 cm"|  Materia":! Bawe!na"| 
Znakowanie:!s  "300 x 350 mm S9 (6)  

  Oko!o 140 g/m"  

  56-0808009 
 czarny  

  56-0808013 
 ciemnozielony  

  56-0808010 
 granatowy  

  56-0808015 
 zielony  

  56-0808018 
 niebieski  

  56-0808014 
 czerwony  

  56-0808017 
 bia!y  



Zadzwo$ do nas! Pomo%emy Ci wybra& najlepszy gad%et.

!"#

NOWO!"

NOWO!"NOWO!"

  X PURE    #$%&'&'&''    
 Torba bawe!niana X PURE. Doskona!a na 
zakupy. Z d!ugimi uchwytami do przenoszenia. 
Ok."180 g/m#."|  Opakowanie:!  200 szt. "|  Wymiar:! ok."38 x 42 cm"| 
Materia":! Bawe!na"|  Znakowanie:!s  "300 x 350 mm S9 (6)  

  Oko!o 180 g/m"  

  GRETA        
 Torba bawe!niana GRETA z d!ugimi uchwytami do przenoszenia. 
Wykonana w 80%"z bawe!ny z recyklingu i 20 %"z poliestru. 
Ok."200 g/m#."|  Opakowanie:!  150 szt. "|  Wymiar:! ok."38 x 42 cm"| 
Materia":! Bawe!na / Poliester"|  Znakowanie:!s  "300 x 350 mm S9 (6)  

  Materia! z recyklingu  

  56-0808100 
 czarny  

  56-0808102 
 jasnoniebieski  

  56-0808101 
 czerwony  

  56-0808103 
 naturalny  



  LITTLE MARKET        
 Ma!a torba na zakupy LITTLE MARKET z 2 krótkimi 
uchwytami."|  Opakowanie:!  100/500 szt. "| 
Wymiar:! ok."22 x 26 cm"|  Materia":! Polipropylen"|  non-woven "| 
Znakowanie:!s  "130 x 180 mm S9 (1)  

  56-0808070 
 czarny  

  56-0808073 
 czerwony  

  56-0808071 
 niebieski  

  56-0808074 
 bia!y  

  56-0808072 
 zielony  

  STORE        
 Ma!a torba na zakupy STORE z wyci#tym uchwytem."| 
Opakowanie:!  500 szt. "|  Wymiar:! ok."25 x 35 cm"| 
Materia":! Polipropylen"|  non-woven "| 
Znakowanie:!s  "130 x 180 mm S9 (1)  

  56-0808078 
 czarny  

  56-0808081 
 czerwony  

  56-0808079 
 niebieski  

  56-0808082 
 bia!y  

  56-0808080 
 zielony  

  MARKET        
 Torba na zakupy MARKET z d!ugimi uchwytami."| 
Opakowanie:!  300 szt. "|  Wymiar:! 45 x 37 cm"| 
Materia":! Polipropylen"|  non-woven "| 
Znakowanie:!s  "300 x 280 mm S9 (1)  

  56-0808025 
 czerwony  

  56-0808027 
 ró$owy  

  56-0808030 
 niebieski  

  56-0808026 
 jasnoniebieski  

  56-0808028 
 $ó!ty  

  56-0808029 
 jasnozielony  



Zadzwo% do nas! Pomo$emy Ci wybra& najlepszy gad$et.

!"#
  PORTO        
 Torba na zakupy PORTO z 2 uchwytami, sk!adana i zapinana na 
zatrzask, z!o$ona zajmuje niewiele miejsca."|  Opakowanie:!  150 szt. "| 
Wymiar:! ok."20 x 12 x 2 / 40 x 47,5 cm"|  Materia":! Polipropylen"|  non-woven "| 
Znakowanie:!u  "80 x 30 mm T1+H2 (10)  

  Mo!na z"o!y#, 
aby oszcz$dzi# 
miejsce  

  56-0808062 
 niebieski  

  56-0808061 
 czarny  

  56-0808064 
 jasnoniebieski  

  56-0808063 
 czerwony  

  56-0808065 
 jasnozielony  

  56-0808066 
 $ó!ty  

  PALMA    #$%&'&'&#'    
 Torba na zakupy PALMA, sk!adana, z zapi#ciem 
na zatrzask, uchwyty z metalowymi oczkami, 
wzmocniony spód dla lepszej stabilno'ci."| 
Opakowanie:!  100 szt. "|  Wymiar:! ok."21,5 x 20,5 x 2 / 
40 x 34 x 20 cm"|  Materia":! Polipropylen"|  non-woven "| 
Znakowanie:!s  "200 x 200 mm S9+H4 (1)  

  Mo!na z"o!y#, 
aby oszcz$dzi# 
miejsce  

  SHOPPPY        
 Torba na zakupy SHOPPY z d!ugimi uchwytami, sk!adana w zapinany 
na rzep pokrowiec z karabi%czykiem."|  Opakowanie:!  100/300 szt. "| 
Wymiar:! ok."38 x 42 cm"|  Materia":! 190T Poliester"| 
Znakowanie:!u  "50 x 40 mm T1+H6 (10)  

  56-0820500 
 czarny  

  56-0820503 
 turkusowy  

  56-0820505 
 pomara%czowy  

  56-0820501 
 niebieski  

  56-0820506 
 $ó!ty  

  56-0820507 
 be$owy  

  56-0820502 
 czerwony  

  56-0820504 
 ró$owy  



NOWO!"NOWO!"

  STAR DUST    !"#$%&$'$'    
 Filcowa torba na zakupy STAR DUST zamykana na rzep, posiada 
2 d!ugie uchwyty, z przodu aplikacja z motywem gwiazdy."| 
Opakowanie:(  40 szt. "|  Wymiar:( ok."30 x 8,5 x 41 cm"|  Materia):( Poliester"| 
Znakowanie:(u  "80 x 70 mm T1+H2 (10)  

  STAR DUST    !"#$%&$'$%    
 Filcowa torebka-organizer STAR DUST zamykana na zamek, wszechstronna, mo#e 
s!u#y$ m.in. jako etui na d!ugopisy, akcesoria lub jako kosmetyczka, z przodu 
aplikacja z motywem gwiazdy."|  Opakowanie:(  120 szt. "|  Wymiar:( ok."25 x 17 cm"| 
Materia):( Poliester"|  Znakowanie:(u  "70 x 30 mm T1+H2 (10)  

  KATE    !"#$%&$'*+    
 Shopper KATE z filcu z mocnymi uchwytami do przenoszenia. Pojemna 
komora g!ówna, wewn%trzna kiesze& do przechowywania kosztowno'ci 
zamykana na zamek, karabi&czyk na klucze, wzmocnione dno."| 
Opakowanie:(  40 szt. "|  Wymiar:( ok."46 x 15 x 40 cm"|  Materia):( Poliester"| 
Znakowanie:(u  "80 x 80 mm T1+H2 (10)  



Zadzwo& do nas! Pomo#emy Ci wybra$ najlepszy gad#et.

!"#
  COSY    !"#$%&$'*!    
 Filcowa torba COSY posiada szeroki pasek, dzi%ki czemu ud(wignie do 15 kg 
!adunku, przeznaczona jest do przenoszenia i przechowywania drewna opa!owego 
do kominka, ale mo#e równie# s!u#y$ jako pojemnik do przechowywania we!ny 
lub gazet."|  Opakowanie:(  20 szt. "|  Wymiar:( ok."36 x 40 x 40 cm"|  Materia):( Poliester"| 
Znakowanie:(u  "80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  HOMY    !"#$%&$'*"    
 Filcowa torba HOMY posiada 2 bardzo solidne paski, przeznaczona jest 
do przenoszenia i przechowywania drewna opa!owego do kominka, ale 
mo#e równie# s!u#y$ jako pojemnik do przechowywania we!ny lub gazet."| 
Opakowanie:(  20 szt. "|  Wymiar:( ok."50 x 25 x 25 cm"|  Materia):( Poliester"| 
Znakowanie:(u  "80 x 80 mm T1+H2 (10)  



  CELSIUS       X
 Torba izotermiczna CELSIUS z izolowan! kieszeni! na suwak i r!czk! 
do noszenia."|  Opakowanie:!  50 szt. "|  Wymiar:! ok."20,5 x 13,5 x 17 cm"| 
Materia":! Polipropylen"|  non-woven "|  Znakowanie:!u  "80 x 70 mm T1+H2 (10)  

  56-0801130 
 niebieski  

  56-0801133 
 jasnoniebieski  

  56-0801131 
 czerwony  

  56-0801134 
 jasnozielony  

  56-0801136 
 bia#y  

  56-0801132 
 ró$owy  

  56-0801135 
 $ó#ty  

  FREEZE    #$%&$&$'#(    
 Opakowanie do lodu FREEZE wype#nione p#ynem 
ch#odz!cym (ok."150ml). Wytrzyma#a obudowa 
z tworzywa sztucznego."|  Opakowanie:!  40/80 szt. "| 
Wymiar:! 10,5 x 7 x 2,5 cm"|  Materia":! PET / SAP"| 
Znakowanie:!t  "35 x 35 mm K2+H2+V1 (2)  

  ISO COOL       X
 Plecak ch#odz!cy ISO COOL w stylu torby gimnastycznej. Izolowana 
komora g#ówna z zamkiem b#yskawicznym, z 2 sznurkami do 
%ci!gania. Mo$e by& noszony na ramieniu lub na plecach."| 
Opakowanie:!  100 szt. "|  Wymiar:! ok."32 x 42 cm"|  Materia":! 210D Poliester"| 
Znakowanie:!u  "80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  56-0801170 
 czarny  

  56-0801173 
 jasnozielony  

  56-0801171 
 niebieski  

  56-0801174 
 jasnoniebieski  

  56-0801172 
 czerwony  

  56-0801175 
 bia#y  



Zadzwo' do nas! Pomo$emy Ci wybra& najlepszy gad$et.

!"#
  DEGREE       X
 Torba izotermiczna DEGREE w formie torby na zakupy, komora g#ówna 
z izolacyjnym zamkiem b#yskawicznym, 2 uchwyty."|  Opakowanie:!  40 szt. "| 
Wymiar:! ok."35,5 x 25 x 38 cm"|  Materia":! Polipropylen"|  non-woven "| 
Znakowanie:!u  "80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  56-0801153 
 niebieski  

  56-0801156 
 jasnozielony  

  56-0801158 
 bia#y  

  56-0801154 
 czerwony  

  56-0801157 
 $ó#ty  

  56-0801155 
 jasnoniebieski  

  ICE       X
 Torba izotermiczna ICE, kwadratowa, z izolacyjnym zamkiem 
b#yskawicznym, zapinan! na zamek kieszeni! z przodu, regulowanym 
paskiem na rami(."|  Opakowanie:!  25 szt. "|  Wymiar:! ok."28,5 x 25 x 25/30 cm"| 
Materia":! 420D Poliester"|  Znakowanie:!u  "80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  56-0801124 
 szary  

  56-0801125 
 jasnoniebieski  



Zadzwo! do nas! Pomo"emy Ci wybra# najlepszy gad"et.

  GLACIAL       X
 Torba izotermiczna GLACIAL z izolowan$ komor$ g%ówn$ na suwak, 1 wsuwan$ kieszeni$ z przodu, 
1 kieszeni$ z siatki z boku, regulowany pasek na rami&.'|  Opakowanie:!  25 szt. '|  Wymiar:! ok.'23 x 16 x 26 cm'| 
Materia":! 420D Poliester'|  Znakowanie:!u  '80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  56-0801140 
 niebieski  

  56-0801143 
 pomara!czowy  

  56-0801141 
 czerwony  

  56-0801144 
 jasnoniebieski  

  56-0801146 
 "ó%ty  

  56-0801142 
 ró"owy  

  56-0801145 
 jasnozielony  

  FROSTY       X
 Torba izotermiczna FROSTY, 1 wsuwana kiesze! 
z przodu, izolowana komora g%ówna zamykana na 
zamek, 2 siatkowe kieszonki po bokach, uchwyty do 
przenoszenia z paskiem wzmacniaj$cym na rzep, 
regulowany, odpinany pasek na rami& – idealna 
na piknik, grill i podró"e.'|  Opakowanie:!  25 szt. '| 
Wymiar:! ok.'32 x 23 x 37 cm'|  Materia":! 600D Poliester'| 
Znakowanie:!u  '80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  Nowy 
kolor  

  56-0801160 
 niebieski / szary  

  56-0801162 
 zielony / szary  

  56-0801161 
 czerwony / szary  

  BASKET    #$%&'&(($)   X
 Torba ch%odz$ca BASKET z izolowan$ przegrod$ g%ówn$ zamykan$ na 
zamek b%yskawiczny, w koszu wiklinowym, z 2 uchwytami do przenoszenia.'| 
Opakowanie:!  20 szt. '|  Wymiar:! ok.'35 x 34 x 13 cm'|  Materia":! 300D Poliester'| 
Znakowanie:!u  '80 x 65 mm T1+H2 (10)  

  56-0801163 
 bia%y / szary  



Zadzwo! do nas! Pomo"emy Ci wybra# najlepszy gad"et.

!"#
  EASY        
 Torba na zakupy EASY zamykana na zamek 
b%yskawiczny z ma%$ kieszeni$ wewn&trzn$ i mocnym 
uchwytem do noszenia.'|  Opakowanie:!  40 szt. '| 
Wymiar:! ok.'56 x 15 x 36 cm'|  Materia":! 600D Poliester'| 
Znakowanie:!u  '80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  56-0805310 
 czarny  

  56-0805311 
 niebieski  

  56-0805312 
 czerwony  

  TWIN        
 Torba na zakupy TWIN z przegrod$ g%ówn$ z suwakiem, 
2 kieszeniami bocznymi z paskami, dwoma d%ugimi 
uchwytami do przenoszenia.'|  Opakowanie:!  50 szt. '| 
Wymiar:! ok.'44 x 31,5 x 8,5 cm'|  Materia":! 600D Poliester'| 
Znakowanie:!u  '80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  56-0820528 
 czarny / bia%y  

  56-0820530 
 jasnozielony / bia%y  

  56-0820531 
 czerwony / bia%y  

  56-0820529 
 niebieski / bia%y  

  56-0820532 
 pomara!czowy / bia%y  



  CAPRI        
 Torba pla!owa CAPRI zamykana na rzep, mi"e w dotyku bawe"niane uchwyty, 
z metalowymi oczkami.#|  Opakowanie:!  30 szt. #|  Wymiar:! ok.#45 x 18 x 35 cm#| 
Materia":! 300D Poliester#|  Znakowanie:!u  #80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  56-0820552 
 niebieski  

  56-0820555 
 jasnozielony  

  56-0820564 
 czerwony  

  56-0820553 
 fioletowy  

  56-0820556 
 pomara$czowy  

  56-0820565 
 bia"y  

  56-0820558 
 be!owy  

  56-0820554 
 ró!owy  

  56-0820557 
 !ó"ty  

  56-0820559 
 "ososiowy  

  SYLT        
 Torba pla!owa SYLT w paski w marynistycznym stylu, przestronna 
komora g"ówna zamykana na rzep, wewn%trz dodatkowa kieszonka 
na zamek b"yskawiczny, 2 sznurkowe uchwyty wykonane z bawe"ny 
z metalowymi oczkami.#|  Opakowanie:!  30 szt. #|  Wymiar:! ok.#47 x 17 x 34 cm#| 
Materia":! 300D Poliester#|  Znakowanie:!u  #80 x 50 mm T1+H2 (10)  

  56-0820560 
 czarny / bia"y  

  56-0820563 
 czerwony / bia"y  

  56-0820561 
 niebieski / bia"y  

  56-0820562 
 zielony / bia"y  



!"#

Zadzwo$ do nas! Pomo!emy Ci wybra& najlepszy gad!et.

  KORSIKA        
 Torba pla!owa KORSIKA z g"ówn% komor% oraz 2 dodatkowymi 
wewn'trznymi kieszeniami, 2 d"ugimi uchwytami z metalowymi 
oczkami#|  Opakowanie:!  30 szt. #|  Wymiar:! ok.#33-59 x 39 x 18 cm#| 
Materia":! Bawe"na / Poliester#|  Znakowanie:!u  #80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  P!ócienna  

  56-0820571 
 ciemnoniebieski  

  56-0820572 
 ró!owy  

  56-0820573 
 be!owy  

  JUIST        
 Torba pla!owa JUIST z przestronn% g"ówn% komor% na zamek, posiada 2 wygodne 
uchwyty do przenoszenia, regulowany i odpinany pasek na rami', rozk"adana 
dodatkowo dzi'ki guzikom magnetycznym (pojemno(& torby mo!na zwi'kszy& lub 
zmniejszy& o oko"o 25 %).#|  Opakowanie:!  30 szt. #|  Wymiar:! ok.#36 / 43 x 19 x 53,5 cm#| 
Materia":! 300D Poliester#|  Znakowanie:!u  #80 x 60 mm T1+H2 (10)  

  56-0820566 
 be!owy / czarny  

  56-0820568 
 be!owy / 
czerwony  

  56-0820569 
 be!owy / szary  

  56-0820567 
 be!owy / niebieski  

  56-0820570 
 be!owy / !ó"ty  



  MARLENE    !"#$%&$!'!    
 Torba pla!owa MARLENE z g"ówna komor# oraz dodatkow# 
wewn$trzn# kieszeni# na zamek, kieszeni# z przodu, paskiem na rami$ 
z dekoracyjnymi metalowymi oczkami, odpornym na plamy spodem.%| 
Opakowanie:(  30 szt. %|  Wymiar:( ok.%49 x 34,5 x 9,5 cm%|  Materia):( 300D Poliester%| 
Znakowanie:(u  %80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  Wodoodporne dno  

  MARINA    !"#$&*$!+$    
 Kosmetyczka MARINA z 2 równoleg"ymi zamkami b"yskawicznymi na górze 
i dodatkowym zapi$ciem na rzep, 6 kieszonek wewn#trz i dekoracyjn# ta&m# 
pomi$dzy zamkami.%|  Opakowanie:(  50 szt. %|  Wymiar:( ok.%27 x 16 x 14,5 cm%| 
Materia):( 600D Poliester%|  Znakowanie:(u  %80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  MARINA    !"#$&&$!*%    
 Torba pla!owa MARINA z zamkiem b"yskawicznym, przednia, g"ówna 
i wewn$trzna kiesze' zamykana na zamek, z d"ugim uchwytem 
do noszenia.%|  Opakowanie:(  20 szt. %|  Wymiar:( ok.%47 x 35 x 13 cm%| 
Materia):( 600D Poliester%|  Znakowanie:(u  %80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  MARINA    !"#$&,$!*$   X
 Torba izotermiczna MARINA w marynistycznym stylu, z izolacyjnym 
zamkiem b"yskawicznym i 2 uchwytami do przenoszenia.%| 
Opakowanie:(  20 szt. %|  Wymiar:( ok.%25 x 25 x 28 cm%|  Materia):( 600D Poliester%| 
Znakowanie:(u  %50 x 60 mm T1+H2 (10)  



Zadzwo' do nas! Pomo!emy Ci wybra( najlepszy gad!et.

!"#
  MARINA    !"#$&*,!'"    
 Plecak MARINA, z komor# g"ówn#, kieszeni# przedni# oraz 
kieszonkami dodatkowymi zapinanymi na zamek, dwiema bocznymi 
kieszeniami z siatki, bocznymi paskami zaciskowymi, wzmocnionym 
uchwytem, wy&cie"ane szelki oraz ty" plecaka.%|  Opakowanie:(  20 szt. %| 
Wymiar:( ok.%44 x 32 x 18 cm%|  Materia):( 600D Poliester%| 
Znakowanie:(u  %80 x 80 mm T1+H3 (10)  

  MARINA    !"#$&*,!&%    
 Worek marynarski MARINA ze sznurkiem zamykaj#cym komor$ g"ówn#, 
przedni# kieszeni# na zamek b"yskawiczny, mocn# r#czk# i regulowanym 
paskiem na rami$.%|  Opakowanie:(  20 szt. %|  Wymiar:( ok.%Ø30 x 50 cm%| 
Materia):( 600D Poliester%|  Znakowanie:(u  %80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  MARINA    !"#$&$%!*+    
 Torba sportowa MARINA z komor# g"ówn# i dwiema 
bocznymi kieszeniami zapinanymi na zamek, 
wzmocnionymi uchwytami do przenoszenia, regulowanym 
i odpinanym paskiem na rami$.%|  Opakowanie:(  15 szt. %| 
Wymiar:( ok.%64 x 27 x 26 cm%|  Materia):( 600D Poliester%| 
Znakowanie:(u  %80 x 50 mm T1+H3 (10)  



  TOWN        
 Plecak-worek na sznurek TOWN z 2 sznurkowymi szelkami. !wietnie sprawdzi si" 
jako worek na zaj"cia sportowe.#|  Opakowanie:!  100/200 szt. #|  Wymiar:! ok.#30 x 42 cm#| 
Materia":! 210D Poliester#|  Znakowanie:!s  #220 x 230 mm S3 (1)  

  56-0819536 
 czarny  

  56-0819539 
 ró$owy  

  56-0819542 
 $ó%ty  

  56-0819537 
 niebieski  

  56-0819540 
 jasnozielony  

  56-0819543 
 bia%y  

  56-0819544 
 pomara&czowy  

  56-0819538 
 czerwony  

  56-0819541 
 jasnoniebieski  

  DOWNTOWN        
 Plecak-worek na sznurek DOWNTOWN z 2 sznurkami do przenoszenia, 
wykonany z materia%u non-woven. Doskona%y w podró$y jako worek 
np. na obuwie.#|  Opakowanie:!  100/200 szt. #|  Wymiar:! ok.#30 x 42 cm#| 
Materia":! Polipropylen#|  non-woven #|  Znakowanie:!s  #200 x 270 mm S9 (1)  

  56-0819586 
 czarny  

  56-0819589 
 ró$owy  

  56-0819592 
 $ó%ty  

  56-0819587 
 niebieski  

  56-0819590 
 jasnozielony  

  56-0819593 
 bia%y  

  56-0819588 
 czerwony  

  56-0819591 
 jasnoniebieski  



Zadzwo& do nas! Pomo$emy Ci wybra' najlepszy gad$et.

!"#
  BRILLIANT        
 Worek sznurowany BRILLIANT, z odblaskowym nadrukiem. Mo$e by' 
przenoszony na ramieniu lub jak plecak.#|  Opakowanie:!  100/200 szt. #| 
Wymiar:! ok.#44 x 34 cm#|  Materia":! 210D Poliester#| 
Znakowanie:!u  #80 x 80 mm T1 (10)  

  Odblaskowe  

  56-0819641 
 czarny  

  56-0819644 
 czerwony  

  56-0819642 
 niebieski  

  56-0819645 
 pomara&czowy  

  56-0819643 
 zielone jab%ko  

  CHAP        
 Plecak CHAP z kieszeni( przedni( i komor( g%ówna na zamek, 
regulowane i wzmacniane paski na ramiona, uchwyt do noszenia.#| 
Opakowanie:!  50 szt. #|  Wymiar:! ok.#30 x 10,5 x 39,5 cm#|  Materia":! 600D Poliester#| 
Znakowanie:!u  #80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  56-0819556 
 czarny  

  56-0819559 
 ciemnozielony  

  56-0819562 
 jasnoniebieski  

  56-0819557 
 niebieski  

  56-0819560 
 zielone jab%ko  

  56-0819563 
 szary  

  56-0819564 
 pomara&czowy  

  56-0819558 
 czerwony  

  56-0819561 
 ró$owy  

  56-0819565 
 $ó%ty  

  56-0819566 
 bia%y  



NOWO!"NOWO!"

  TEC        
 Plecak TEC, kiesze! przednia z otworem na s"uchawki, komora g"ówna na suwak, 
pasek do przenoszenia, 2 siatkowe kieszenie po bokach, usztywniane rami#czka.$| 
Opakowanie:!  50 szt. $|  Wymiar:! ok.$28,5 x 17 x 40 cm$|  Materia":! 600D Poliester$| 
Znakowanie:!u  $80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  Z otworem na 
s!uchawki  

  56-0819574 
 czarny  

  56-0819577 
 niebieski  

  56-0819575 
 ciemnoniebieski  

  56-0819578 
 jasnozielony  

  56-0819576 
 czerwony  

  56-0819579 
 pomara!czowy  

  HIP        
 Plecak HIP z komor# przedni# oraz komor# g"ówn# zapinanymi na zamek 
b"yskawiczny. Posiada wy%cie"ane szelki oraz 2 uchwyty do przenoszenia.$| 
Opakowanie:!  50 szt. $|  Wymiar:! ok.$34,5 x 28 x 9,5 cm$|  Materia":! 600D Poliester$| 
Znakowanie:!u  $80 x 50 mm T1+H6 (10)  

  56-0819651 
 niebieski  

  56-0819654 
 szary  

  56-0819652 
 czerwony  

  56-0819650 
 czarny  

  56-0819653 
 jasnozielony  
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  TOP        
 Plecak TOP z frontow# oraz g"ówn# kieszeni# zapinanymi na zamek, 
regulacj# d"ugo%ci szelek oraz wy%cie"anym ty"em dla wygodnego noszenia.$| 
Opakowanie:!  20 szt. $|  Wymiar:! ok.$40 x 28 x 14 cm$|  Materia":! 600D Poliester$| 
Znakowanie:!u  $80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  Wy"cie!ane plecy  

  56-0819508 
 czarny  

  56-0819515 
 &ó"ty  

  56-0819509 
 niebieski  

  56-0819594 
 zielone jab"ko  

  56-0819510 
 czerwony  

  POP        
 Plecak POP, przednia kiesze! zapinana pionowo na suwak, g"ówna komora 
na suwak, jedna kiesze! z siatki z boku, uchwyt, wy%cie"ane szelki i ty".$| 
Opakowanie:!  40 szt. $|  Wymiar:! ok.$28,5 x 15 x 39,5 cm$|  Materia":! 600D Poliester$| 
Znakowanie:!u  $80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  56-0819580 
 czarny / szary  

  56-0819583 
 zielone jab"ko / szary  

  56-0819581 
 niebieski / szary  

  56-0819584 
 pomara!czowy / szary  

  56-0819582 
 czerwony / szary  

  56-0819585 
 bia"y / szary  



NOWO!"NOWO!"

  OSLO        
 Plecak OSLO z przedni! kieszeni! zapinan! na zamek, g"ówn! 
komor! zapinan! na zamek, uchwytem i wy#cie"anymi 
szelkami.$|  Opakowanie:!  40 szt. $|  Wymiar:! ok.$28,5 x 12 x 40,5 cm$| 
Materia":! 300D Poliester$|  Znakowanie:!u  $80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  56-0819665 
 antracytowy  

  56-0819668 
 zielony  

  56-0819666 
 niebieski  

  56-0819669 
 jasnoszary  

  56-0819667 
 czerwony  

  DANNY        
 Plecak DANNY przednia kieszonka z pionowym zamkiem 
b"yskawicznym, g"ówna komora na zamek, wy#cie"ane paski na 
rami%. Lekki lifestylowy plecak na wiele okazji.$|  Opakowanie:!  50 szt. $| 
Wymiar:! ok.$24 x 13,5 x 40,5 cm$|  Materia":! 600D / 600D Poliester$| 
Znakowanie:!u  $80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  56-0819620 
 czarny  

  56-0819623 
 niebieski  

  56-0819621 
 ciemnoniebieski  

  56-0819624 
 zielone jab"ko  

  56-0819622 
 czerwony  

  56-0819625 
 pomara&czowy  
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  CURVE        
 Plecak CURVE z zapinanymi na zamek kieszeniami g"ówn! i przedni!, uchwytem 
do noszenia oraz wzmocnionymi paskami na ramiona i wyk"adanymi plecami.$| 
Opakowanie:!  20 szt. $|  Wymiar:! ok.$46 x 34 x 19 cm$|  Materia":! 600D Poliester$| 
Znakowanie:!u  $80 x 80 mm T1+H3 (10)  

  56-0819529 
 niebieski / czarny  

  56-0819530 
 czerwony / czarny  

  56-0819531 
 jasnozielony / czarny  

  CROSS        
 Plecak CROSS odporny na warunki atmosferyczne, g"ówna kiesze& na zamek b"yskawiczny, 
przednia kiesze& na zamek, 2 boczne kieszenie na zamki, kiesze& z przeciwdeszczowym 
pokrowcem na zamek, mocny uchwyt, wyk"adane paski na ramiona, pas biodrowy, 
wzmocnione i wyk"adane plecy.$|  Opakowanie:!  10 szt. $|  Wymiar:! ok.$53 x 35 x 18 cm$| 
Materia":! 600D Poliester$|  Znakowanie:!u  $80 x 25 mm T1+H2 (10)  

  Z os!on" przeciwdeszczow"  

  56-0219539 
 czarny  

  56-0219540 
 niebieski  



  BUDDY        
 Saszetka BUDDY z przestronn! komor! g"ówn! i przedni! zapinan! na zamek, regulowany pas 
z klamr!, idealna na drobiazgi i inne cenne rzeczy#|  Opakowanie:!  200 szt. #|  Wymiar:! ok.#28 x 12 cm#| 
Materia":! 420D Poliester#|  Znakowanie:!u  #60 x 30 mm T1+H2 (10)  

  Odblaskowa  

  56-0890034 
 czarny  

  56-0890036 
 czerwony  

  56-0890035 
 niebieski  

  BELLY        
 Saszetka BELLY, przestronna komora g"ówna zamykana na zamek b"yskawiczny, 
ma"a kieszonka wewn!trz, regulowany pas z klamr! – idealna na drobiazgi 
i cenne rzeczy.#|  Opakowanie:!  100/200 szt. #|  Wymiar:! ok.#35,5 x 5,5 x 15 cm#| 
Materia":! 600D Poliester#|  Znakowanie:!u  #80 x 50 mm T1+H2 (10)  

  56-0890020 
 czarny  

  56-0890023 
 czerwony  

  56-0890026 
 pomara$czowy  

  56-0890021 
 szary  

  56-0890024 
 ró%owy  

  56-0890022 
 niebieski  

  56-0890025 
 jasnozielony  
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  CLOSE!BY        
 Saszetka CLOSE-BY z przestronn! komor! g"ówn! i przedni! zapinan! na zamek, 2 kieszenie 
boczne, regulowany pas z klamr!, idealna na drobiazgi i inne cenne rzeczy#|  Opakowanie:!  100 szt. #| 
Wymiar:! ok.#27,5 x 17 x 7 cm#|  Materia":! 600D Poliester#|  Znakowanie:!u  #80 x 70 mm T1+H2 (10)  

  56-0890033 
 czarny / jasnoszary  

  56-0890031 
 czarny / ciemnoszary  

  56-0890032 
 czarny / niebieski  



  VINTAGE    !"#$%&'!"$    
 Torba na rami! VINTAGE, kiesze" wewn!trzna z przodu, 
pojemna komora g#ówna, 2 uchwyty, regulowany pasek na 
rami!.$|  Opakowanie:(  20 szt. $|  Wymiar:( ok.$28 x 11 x 34 cm$| 
Materia):( Poliester$|  Znakowanie:(u  $80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  VINTAGE    !"#$%&*!*!    
 Plecak VINTAGE, kiesze" z przodu, pojemna komora g#ówna, 
uchwyt, usztywniane rami%czka i ty#.$|  Opakowanie:(  20 szt. $| 
Wymiar:( ok.$30 x 14 x 41 cm$|  Materia):( Poliester$| 
Znakowanie:(u  $80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  RELAX    !"#$%$!&$+    
 Wielofunkcyjny plecak RELAX zawiera organizer, 
kieszonk! na telefon komórkowy, otwór na 
kabel do s#uchawek.$|  Opakowanie:(  20 szt. $| 
Wymiar:( ok.$30 x 16 x 45 cm$|  Materia):( 600D Poliester$| 
Znakowanie:(u  $80 x 50 mm T1+H2 (10)  

  Z otworem na 
s!uchawki  

  RELAX    !"#$%$!&$&    
 Ma#a torba sportowa RELAX z kieszeni% zewn!trzn% 
i specjaln% kieszeni% na obuwie.$|  Opakowanie:(  20 szt. $| 
Wymiar:( ok.$52 x 27,5 x 27 cm$|  Materia):( 600D Poliester$| 
Znakowanie:(u  $80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  Z przegrod" na buty  
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  Z przegrod" na buty  

  NARVIK    !"#$%&'!!&    
 Torba na rami! NARVIK, klapa zapinana na rzep, kiesze" przednia na 
suwak, pojemna komora g#ówna, regulowany pasek na rami! z podk#adk%.$| 
Opakowanie:(  30 szt. $|  Wymiar:( ok.$36 x 10 x 30 cm$|  Materia):( 600D Poliester$| 
Znakowanie:(u  $80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  NARVIK    !"#$%$%!+,    
 Torba sportowa NARVIK z g#ówn% i przedni% kieszeni% na zamek, dwiema ma#ymi 
bocznymi kieszeniami, wzmocnionymi uchwytami, regulowanym i odpinanym paskiem 
na rami!.$|  Opakowanie:(  15 szt. $|  Wymiar:( ok.$72 x 34 x 26 cm$|  Materia):( 600D Poliester$| 
Znakowanie:(u  $80 x 80 mm T1+H3 (10)  



  AFRICA    !"#$%$!&'(    
 Plecak AFRICA z zamkiem b!yskawicznym na przedniej kieszeni, 
siatkowanymi kieszeniami na bokach, uchwytem do noszenia i mi"kkimi 
paskami na ramiona.#|  Opakowanie:)  30 szt. #|  Wymiar:) ok.#33 x 17 x 45,5 cm#| 
Materia*:) 600D Poliester#|  Znakowanie:)u  #80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  AFRICA    !"#$%$!&"$    
 Torba na rami" AFRICA z zamkiem b!yskawicznym na g!ównej kieszeni, klap$ 
z klipem, ma!ym organizerem, uchwytami na d!ugopisy, paskiem na rami" 
o regulowanej d!ugo%ci, mi"kk$ os!onk$ na rami" i siatkowanymi 
kieszonkami.#|  Opakowanie:)  20 szt. #|  Wymiar:) ok.#36 x 12,5 x 31 cm#| 
Materia*:) 600D Poliester#|  Znakowanie:)u  #80 x 50 mm T1+H2 (10)  

  AFRICA    !"#$%$!&'&    
 Torba sportowa AFRICA z zamkiem na g!ównej kieszeni, kieszeni$ zamykan$ na rzep, siatkowanymi 
kieszeniami po bokach, kieszeni$ na buty, i odpinanym paskiem na rami" o regulowanej 
d!ugo%ci.#|  Opakowanie:)  20 szt. #|  Wymiar:) ok.#62 x 23 x 31 cm#|  Materia*:) 600D Poliester#| 
Znakowanie:)u  #80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  Z przegrod! na buty  



Zadzwo& do nas! Pomo'emy Ci wybra( najlepszy gad'et.

!"#

  Z przegrod! na buty  

  FUN        
 Plecak FUN, przednia kiesze& zamykana pionowo na zamek b!yskawiczny, 
1 zamykana na zamek obszerna komora g!ówna z 1 kieszeni$ wewn$trz, dno plecaka 
i uchwyty suwaków o wygl$dzie zamszu, uchwyt do noszenia, wzmocnione paski 
na ramiona i wyk!adane plecy.#|  Opakowanie:)  25 szt. #|  Wymiar:) ok.#29,5 x 14,5 x 45 cm#| 
Materia*:) 600D Poliester#|  Znakowanie:)u  #80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  56-0819600 
 szary  

  56-0819603 
 jasnoniebieski  

  56-0819601 
 ciemnoniebieski  

  56-0819602 
 czerwony  

  FUN        
 Torba sportowa FUN, pionowa przednia kieszonka na zamek, przestronna 
g!ówna komora na zamek, 2 wygodne uchwyty do przenoszenia, regulowany 
pasek na rami", atrakcyjne wstawki ze skóropodobnego materia!u.#| 
Opakowanie:)  20 szt. #|  Wymiar:) ok.#50 x 23,5 x 31 cm#|  Materia*:) 600D Poliester#| 
Znakowanie:)u  #80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  56-0808563 
 szary  

  56-0808566 
 jasnoniebieski  

  56-0808564 
 ciemnoniebieski  

  56-0808565 
 czerwony  



  LASER PLUS    !"#$%$&!&"    
 Torba podró!na LASER PLUS, g"ówna komora na zamek b"yskawiczny, przednia i boczna kiesze# 
na zamek, z wymienialnym metalowym emblematem, 2 tylnymi kieszeniami na zamek, zawiera 
regulowany i odpinany pasek na rami$.%|  Opakowanie:'  20 szt. %|  Wymiar:' ok.%58 x 28 x 33 cm%| 
Materia(:' 600D Poliester%|  Znakowanie:'l  %40 x 10 mm L1+H6 (1)  

  LASER PLUS    !"#$%)$!**    
 Torba kosmetyczka LASER PLUS. G"ówna komora na zamek 
b"yskawiczny, z wymienialnym metalowym emblematem, r&czk& 
z odpornego plastiku, zawiera regulowany i odpinany pasek 
na rami$.%|  Opakowanie:'  50 szt. %|  Wymiar:' ok.%30 x 17,5 x 13,5 cm%| 
Materia(:' 600D Poliester%|  Znakowanie:'l  %20 x 10 mm L1+H6 (1)  

  LASER PLUS    !"#$%)$!*%    
 Torba kosmetyczka LASER PLUS. G"ówna komora na zamek 
b"yskawiczny, z wymienialnym metalowym emblematem, r&czk& 
z odpornego plastiku, zawiera regulowany i odpinany pasek na rami$.%| 
Opakowanie:'  20 szt. %|  Wymiar:' ok.%35 x 22 x 28 cm%|  Materia(:' 600D Poliester%| 
Znakowanie:'l  %40 x 10 mm L1+H6 (1)  

  LASER PLUS    !"#$%$+!$&    
 Pokrowiec odzie!owy LASER PLUS z wieszakiem, r&czk&, przedni& 
kieszeni& na zamek b"yskawiczny, wymienialny metalowy emblemat, 
2 kieszenie z ty"u na zamek, zawiera regulowany, odpinany pasek na rami$.%| 
Opakowanie:'  10 szt. %|  Wymiar:' ok.%110 x 59 x 8 cm%|  Materia(:' 600D Poliester%| 
Znakowanie:'l  %20 x 10 mm L1+H6 (1)  
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  SPLIT        
 Plecak SPLIT z zamykan& na zamek kieszeni& z przodu, z 2 zamykanymi 
komorami g"ównymi:%pierwsza z wy(cie"an& kieszeni& na laptopa oraz 
wsuwan& kieszonk&, druga z ma"ym organizatorem. Z r&czk& do przenoszenia 
oraz z wy(cie"anymi, wygodnymi plecami i szelkami.%|  Opakowanie:'  15 szt. %| 
Wymiar:' ok.%46 x 31 x 17 cm%|  Materia(:' 600D / 210T Poliester / PVC%| 
Znakowanie:'u  %80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  Wy!cie"ana 
przegroda na 
laptop  

  56-0819627 
 szary / niebieski  

  56-0819628 
 szary / czerwony  

  56-0819629 
 szary / bia"y  

  SPLIT        
 Torba sportowa SPLIT z przestronn& komor& g"ówn& i wewn$trzn& kieszeni& z zamkiem 
b"yskawicznym. Przednia kiesze# na zamek b"yskawiczny, kiesze# z siatki po jednej 
stronie, kiesze# wsuwana po drugiej stronie, regulowany pasek na rami$ z poduszk&.%| 
Opakowanie:'  15 szt. %|  Wymiar:' ok.%52 x 31 x 29 cm%|  Materia(:' 600D Poliester / PVC%| 
Znakowanie:'u  %80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  Wodoodporne dno  

  56-0808567 
 szary / niebieski  

  56-0808568 
 szary / czerwony  

  56-0808569 
 szary / bia"y  



  DONEGAL    !"#$%&'"&"    
 Plecak DONEGAL z pionow! g"ówn! kieszeni! na zamek b"yskawiczny, jedna przestronna 
komora g"ówna i jedna wy#cie"ana przegroda na laptopa, uchwyt do przenoszenia, wy#cie"ane 
szalki na rami$ i tylna #cianka.%|  Opakowanie:(  20 szt. %|  Wymiar:( ok.%29 x 19 x 42,5 cm%| 
Materia):( 600D Poliester%|  Znakowanie:(u  %80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  Wy!cie"ana 
przegroda na 
laptop  

  DONEGAL    !"#$%&*!+%    
 Torba na rami$ DONEGAL z klap! zamykan! na rzep, przestronna komora g"ówna i jedna 
wy#cie"ana przegroda na laptopa, dwie boczne kieszenie z boku, organizer, regulowany pasek 
na rami$.%|  Opakowanie:(  20 szt. %|  Wymiar:( ok.%38 x 11,5 x 29 cm%|  Materia):( 600D Poliester%| 
Znakowanie:(u  %80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  Wy!cie"ana 
przegroda na 
laptop  

  DONEGAL S    !"#$%&'"&+    
 Plecak DONEGAL S z g"ówn! komor! ze sznurkami do zaci!gania, 
dwoma zatrzaskami i wy#cie"an! przegrod! na laptopa w #rodku, 
dwie boczne kieszenie na zamek, uchwyt do przenoszenia, wy#cie"ane 
szelki i tylna #cianka.%|  Opakowanie:(  20 szt. %|  Wymiar:( ok.%28 x 12 x 41 cm%| 
Materia):( 600D Poliester%|  Znakowanie:(u  %80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  Wy!cie"ana 
przegroda na laptop  



NOWO!"
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  DONEGAL    !"#$%&$!,%    
 Kosmetyczka DONEGAL z przestrzenn! przegrod! g"ówn! z suwakiem, 
bocznym paskiem na nadgarstek. Idealna na kosmetyki i #rodki 
higieny osobistej.%|  Opakowanie:(  50 szt. %|  Wymiar:( ok.%24 x 12,5 x 12,5 cm%| 
Materia):( 600D Poliester%|  Znakowanie:(u  %80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  DONEGAL    !"#$%'$$,'    
 Nerka DONEGAL z pojemn! kieszeni! g"ówn! zapinan! na zamek oraz 
z ma"!, wewn$trzn! kieszeni! zapinan! na suwak. Posiada regulowany 
pasek z klamr!.%|  Opakowanie:(  100/200 szt. %|  Wymiar:( ok.%35,5 x 5,5 x 15 cm%| 
Materia):( 600D Poliester%|  Znakowanie:(u  %80 x 50 mm T1+H2 (10)  

  DONEGAL    !"#$%$%!"-    
 Torba sportowa DONEGAL z funkcj! reportersk!, kieszonk! na zamek b"yskawiczny z przodu, przestronna 
komora g"ówna, jedna kieszonka na zamek b"yskawiczny z boku, regulowany i odpinany pasek na rami$, 
uchwyty do przenoszenia.%|  Opakowanie:(  20 szt. %|  Wymiar:( ok.%52 x 23,5 x 29 cm%|  Materia):( 600D Poliester%| 
Znakowanie:(u  %80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  Mo#liwo!$ do"%czenia 
do toreb podró#nych  



NOWO!"

NOWO!"

  HIGH!CLASS        
 Plecak HIGH-CLASS, z przodu kiesze! zewn"trzna na suwak 
z karabi!czykiem, komora g#ówna na suwak z wewn"trzn$ komor$ 
i ma#$ kieszonk$ wewn"trzn$ na suwak, otwór na s#uchawki, 
2 kieszenie z siatki i pasy %ciskaj$ce po bokach, wzmocniony 
uchwyt do przenoszenia, szelki i plecy z wygodn$ wy%ció#k$.&| 
Opakowanie:!  15 szt. &|  Wymiar:! ok.&48 x 32 x 18 cm&|  Materia":! 1680D Poliester&| 
Znakowanie:!u  &80 x 80 mm T1+H3 (10)  

  56-0819568 
 szary  

  56-0819569 
 niebieski / szary  

  CAMBRIDGE    #$%&'()$*)    
 Plecak CAMBRIDGE z pionow$ przedni$ kieszeni$ z zamkiem b#yskawicznym, 
1 kieszeni$ do wsuwania dokumentów, 1 g#ówn$ przegrod$ z zamkiem 
b#yskawicznym i 1 wy%cie#an$ przegrod$ wewn"trzn$ na laptopa lub tablet, 
z organizerem z 6 wsuwanymi kieszeniami. Posiada wy%cie#ane i ergonomicznie 
ukszta#towane szelki oraz wy%cie#ane oparcie pleców. Materia# wodoodporny.&| 
Opakowanie:!  15 szt. &|  Wymiar:! ok.&38 x 9 x 42 cm&|  Materia":! 600D Poliester&| 
Znakowanie:!u  &80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  Wy!cie"ana 
przegroda na 
laptop  

  PRAGUE        
 Plecak PRAGUE z przedni$ kieszeni$ z zamkiem b#yskawicznym, g#ówn$ kieszeni$ 
z zamkiem b#yskawicznym i wy%cie#an$ kieszeni$ wewn"trzn$ na laptopa lub tablet. 
Z organizerem z 4 kieszeniami, 1 wsuwan$ kieszeni$ boczn$, wy%cie#anym uchwytem, 
wy%cie#anymi szelkami i plecami.&|  Opakowanie:!  30 szt. &|  Wymiar:! ok.&28,5 x 13 x 42 cm&| 
Materia":! 300D Poliester&|  Znakowanie:!u  &80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  Wy!cie"ana przegroda 
na laptop  

  56-0819660 
 antracytowy  

  56-0819661 
 niebieski  

  56-0819662 
 jasnoszary  



NOWO!"

NOWO!"

Zadzwo! do nas! Pomo'emy Ci wybra( najlepszy gad'et.

!"#
  STOCKHOLM        
 Plecak STOCKHOLM z 2 przednimi kieszeniami z zamkiem b#yskawicznym, g#ówn$ 
kieszeni$ z zamkiem b#yskawicznym, wy%cie#an$ kieszeni$ wewn"trzn$ na laptopa lub 
tablet, organizerem z 4 kieszeniami, 1 wsuwan$ kieszeni$ z boku, wy%cie#anym uchwytem, 
wy%cie#anymi szelkami ergonomicznymi, wy%cie#anymi plecami i paskiem umieszczonym 
z ty#u.&|  Opakowanie:!  15 szt. &|  Wymiar:! ok.&29 x 17 x 42 cm&|  Materia":! 300D Poliester&| 
Znakowanie:!u  &80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  Wy!cie"ana 
przegroda na 
laptop  

  56-0819658 
 czarny  

  56-0819659 
 ciemnoszary  

  NORDIC LINE        
 Plecak NORDIC LINE. 2 przednie kieszenie zamykane na zamek 
b#yskawiczny, komora g#ówna z zamkiem i watowan$ wewn"trzn$ 
kieszeni$ na laptop lub tablet, organizer z 4 kieszonkami, 1 boczna kieszonka, 
watowana r$czka, ergonomiczne paski na rami" wspieraj$ce plecy&| 
Opakowanie:!  15 szt. &|  Wymiar:! ok.&29,5 x 15,5 x 42 cm&|  Materia":! 300D Poliester&| 
Znakowanie:!u  &80 x 80 mm T1+H2 (10)    Wy!cie"ana 

przegroda na 
laptop  

  56-0819656 
 antracytowy  

  56-0819657 
 szary  



  PROTECT        
 Plecak PROTECT posiada:!1 przednia przegroda z pionowym suwakiem, 1 przestrzenna przegroda 
g"ówna, przegroda na laptopa, i 3 wsuwane kieszenie, karabinek sk"adany na zewn#trz dla 
zabezpieczenia zamka przed kradzie$#, uchwyt do przenoszenia, wy%cie"ane i ergonomiczne 
paski na rami&, wy%cie"ane plecy z przegrod# bezpiecze'stwa.!|  Opakowanie:!  20 szt. !| 
Wymiar:! ok.!47,5 x 32 x 6 cm!|  Materia":! 600D Poliester!|  Znakowanie:!u  !80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  Wy!cie"ana 
przegroda na 
laptop  

  Z chowanym 
karabinkiem  

  56-0819636 
 antracytowy  

  56-0819637 
 ciemnoniebieski  

  TALLINN        
 Plecak TALLINN, 1 przednia kiesze' na zamek z organizerem wewn#trz, ma"a pionowa 
kieszonka z przodu z kolorowym zamkiem, 1 komora g"ówna na zamek z wy%cie"anym 
przedzia"em na laptop lub tablet wewn#trz i dodatkow# wsuwan# kieszonk#, po 
bokach 2 siatkowe kieszenie, uchwyt do przenoszenia, wy%cie"ane szelki i wzmocnienie 
pleców.!|  Opakowanie:!  20 szt. !|  Wymiar:! ok.!31 x 16,5 x 46 cm!|  Materia":! Poliester!| 
Znakowanie:!u  !80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  Wy!cie"ana 
przegroda na 
laptop  

  56-0819610 
 czarny / szary  

  56-0819611 
 szary / 
pomara'czowy  

  56-0819612 
 szary / $ó"ty  



Zadzwo' do nas! Pomo$emy Ci wybra( najlepszy gad$et.

!"#
  HYPE        
 Plecak HYPE z dwiema przednimi kieszeniami zapinanymi na suwak, w tym jedna z mniejszymi kieszonkami 
w %rodku, dwie g"ówne komory na suwak. Jedna usztywniana na laptopa, a druga na odtwarzacz CD lub inny 
sprz&t, z otworem na kabel s"uchawek, jedna kiesze' na klucze, dwie kieszenie z siatki po bokach, z mocn# 
r#czk#, wy%cie"anymi rami#czkami i wzmocnionym ty"em.!|  Opakowanie:!  15 szt. !|  Wymiar:! ok.!46,5 x 31 x 16,5 cm!| 
Materia":! 600D Poliester!|  Znakowanie:!u  !50 x 20 mm T1+H2 (10)  

  Wy!cie"ana 
przegroda na 
laptop  

  56-0819548 
 szary / czarny  

  56-0819549 
 czarny  

  56-0819570 
 niebieski / czarny  

  JUST        
 Plecak JUST z 2 przednimi komorami zapinanymi na zamek, z 1 komor# g"ówn#, z wy%cie"an# 
kieszeni# na laptopa lub tablet. Z r#czk# do przenoszenia oraz z wy%cie"anymi, wygodnymi 
plecami i szelkami!|  Opakowanie:!  15 szt. !|  Wymiar:! ok.!41,5 x 30 x 12 cm!|  Materia":! 300D Poliester!| 
Znakowanie:!u  !80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  Wy!cie"ana 
przegroda na 
laptop  

  56-0819646 
 antracytowy  

  56-0819647 
 niebieski  

  56-0819648 
 jasnoszary  



NOWO!"

  MESSENGER    !"#$%&'""(    
 Plecak MESSENGER z przedni! kieszeni! z zamkiem b"yskawicznym, g"ówn! komor! z zamkiem 
b"yskawicznym i wy#cie"an! kieszeni! wewn$trzn! na laptopa lub tablet. Mo%na zwin!& 
i zamkn!& na rzep. Wy#cie"ane szelki i plecy, uchwyt do przenoszenia.'|  Opakowanie:)  30 szt. '| 
Wymiar:) ok.'28,5 x 12 x 40,5 cm'|  Materia*:) 300D Poliester'|  Znakowanie:)u  '80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  Wy!cie"ana 
przegroda na 
laptop  

  ABERDEEN        
 Plecak ABERDEEN z 2 zamykanymi przednimi komorami, z 1 komor! g"ówn!, z wy#cie"an! 
kieszeni! na laptopa zamykan! pionowym zamkiem. Z r!czk! do przenoszenia 
oraz z wy#cie"anymi, wygodnymi plecami i szelkami.'|  Opakowanie:)  20 szt. '| 
Wymiar:) ok.'43 x 29 x 15 cm'|  Materia*:) 600D / 210T Poliester / Skóra ekologiczna'| 
Znakowanie:)u  '80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  Wy!cie"ana 
przegroda na 
laptop  

  56-0819631 
 br!zowy / 
niebieski  

  56-0819632 
 br!zowy / szary  

  56-0819633 
 br!zowy / 
czerwony  



Zadzwo( do nas! Pomo%emy Ci wybra& najlepszy gad%et.

!"#
  SILVER RAY    !"#$%$'!$(    
 Torba na laptopa SILVER RAY z kieszeni! z organizerem z przodu, komor! 
g"ówn! na suwak z wy#cie"an! przegrod! na laptopa, mocny uchwyt 
z zapi$ciem na rzep, regulowanym i odpinanym paskiem na rami$.'| 
Opakowanie:)  15 szt. '|  Wymiar:) ok.'42 x 5,8 x 31 cm'|  Materia*:) 1680D Poliester'| 
Znakowanie:)u  '80 x 80 mm T1+H5 (10)  

  Wy!cie"ana 
przegroda na 
laptop  

  YALE    !"#$%$!(('    
 Torba na laptop YALE z 2 przednimi komorami z zamkiem b"yskawicznym, 1 przestronn! 
komor! g"ówn! z zamkiem b"yskawicznym i wy#cie"an! kieszeni! na laptopa 
(z zapi$ciem na rzep). Posiada du%y organizer i przedni! kiesze( z zamkiem 
b"yskawicznym, wzmocnione uchwyty do przenoszenia, regulowany i wyjmowany pasek 
na rami$ z poduszk!, kiesze( z zamkiem b"yskawicznym z ty"u, z funkcj! reportersk!.'| 
Opakowanie:)  15 szt. '|  Wymiar:) ok.'41 x 31 x 6,5 cm'|  Materia*:) 300/600D Poliester'| 
Znakowanie:)u  '80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  Wy!cie"ana 
przegroda na 
laptop  

  YALE    !"#$%&'"$'    
 Plecak YALE z 1 przestronn! komor! g"ówn! z zamkiem b"yskawicznym i wy#cie"an! 
kieszeni! na laptopa. Posiada organizer i przedni! kiesze( z zamkiem b"yskawicznym, 
uchwyt do przenoszenia, wy#cie"ane i ergonomiczne szelki, wy#cie"an! cz$#& 
tyln! z ukryt! kieszonk!.'|  Opakowanie:)  10 szt. '|  Wymiar:) ok.'44 x 30 x 11 cm'| 
Materia*:) 300/600D Poliester'|  Znakowanie:)u  '80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  Wy!cie"ana 
przegroda na 
laptop  



  OXFORD    !"#$%&'"($    
 Plecak OXFORD posiada:!1 ma"a przednia przegroda z zamkiem b"yskawicznym, 
1 przednia przegroda z ma"ym organizerem, 1 g"ówna przegroda z zamkiem 
b"yskawicznym i 2 wy#cie"ane kieszenie na urz$dzenia multimedialne oraz 
1 kiesze% siatkowa z zamkiem b"yskawicznym, 1 wy#cie"ana kiesze% na laptopa, 
wy#cie"ane i ergonomiczne paski na rami&, wy#cie"ane plecy z funkcj$ reportera.!| 
Opakowanie:)  20 szt. !|  Wymiar:) ok.!41 x 28 x 13 cm!|  Materia*:) 1680D Poliester!| 
Znakowanie:)u  !80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  Wy!cie"ana 
przegroda na 
laptop  

  PEPPER & SALT    !"#$%&'"+$    
 Plecak PEPPER & SALT z 2 zamykanymi przednimi komorami (jedna 
do przechowywania parasola), z 2 komarami g"ównymi:!pierwsza 
z wy#cie"an$ kieszeni$ na laptopa oraz wsuwan$ kieszonk$ (zamykana 
na rzep), druga z ma"ym organizatorem. Z r$czk$ do przenoszenia oraz 
z wy#cie"anymi, wygodnymi plecami i szelkami.!|  Opakowanie:)  15 szt. !| 
Wymiar:) ok.!40 x 28,5 x 12 cm!|  Materia*:) 600D / 210T Poliester!| 
Znakowanie:)u  !80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  Wy!cie"ana 
przegroda na 
laptop  

  MULTI    !"#$%$!++!    
 Torba podró'na MULTI z trzema du'ymi kieszeniami, pierwsza kiesze% z trzema 
przegródkami oraz miejscem na laptopa, druga kiesze% z organizerem, kieszenie 
przednia i tylna zapinane na rzep, mocny uchwyt do noszenia z zapi&ciem na 
rzep, odpinany pasek na rami& z mi&kk$ podk"adk$, którego d"ugo#( mo'na 
regulowa(.!|  Opakowanie:)  20 szt. !|  Wymiar:) ok.!40 x 30 x 13 cm!|  Materia*:) 600D 
Poliester!|  Znakowanie:)u  !80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  Wy!cie"ana 
przegroda na 
laptop  

  MEETING    !"#$%$!++"    
 Torba reporterska MEETING z g"ówn$ komor$ zapinan$ na zamek i mi&kk$ 
kieszeni$ na laptop, druga du'a kiesze% z funkcj$ organizera, 1 zewn&trzna kiesze% 
na drobiazgi zapinana na rzep oraz przezroczysta kieszonka na wizytówki.!| 
Opakowanie:)  20 szt. !|  Wymiar:) ok.!40 x 30 x 13 cm!|  Materia*:) 600D Poliester!| 
Znakowanie:)u  !80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  Z du#$ ilo!ci$ 
miejsc do 
segregowania  



Zadzwo% do nas! Pomo'emy Ci wybra( najlepszy gad'et.

!"#
  AGENT    !"#$,$&"$+    
 Dyplomatka aluminiowa AGENT z zamkiem szyfrowym, 
tekstylnym wyko%czeniem i organizerem.!|  Opakowanie:)  1/5 szt. !| 
Wymiar:) ok.!45,5 x 33 x 12,5 cm!|  Materia*:) Aluminium!| 
Znakowanie:)l  !5 cm) L1+H5 (1)  

  OFFICE    !"#$,$,"$+    
 Aluminiowa walizka z kó"kami OFFICE. Z bezpiecznym zamkiem szyfrowym, 
teleskopowym uchwytem, gumowanymi kó"kami, wewn&trznym tekstylnym 
wyko%czeniem, du'$ komor$ g"ówn$ z wy#cie"anym miejscem na 
laptopa, z 4 kieszeniami, w tym 2 zapinanymi na rzep.!|  Opakowanie:)  1 szt. !| 
Wymiar:) ok.!48 x 36 x 25 cm!|  Materia*:) Aluminium!|  Znakowanie:)l  !5 cm) L1+H7 (1)  

  Zmie!ci do 4 
segregatorów  

  CYBER    !"#$,$&"$(    
 Dyplomatka dla kierownika CYBER z miejscem na laptopa, zamkiem, 
organizerem. Zawiera pasek na rami&.!|  Opakowanie:)  1/5 szt. !| 
Wymiar:) ok.!44,5 x 32,5 x 10 cm!|  Materia*:) Aluminium!| 
Znakowanie:)l  !5 cm) L1+H5 (1)  



  COCKPIT    !"#$%$%"$&    
 Aluminiowa walizka COCKPIT typu pilot. Z zamkiem szyfrowym, 
tekstylnym wyko!czeniem, du"# g$ówn# komor#, 2 elastycznymi 
kieszeniami rozdzielaj#cymi, 3 szlufkami na d$ugopisy. Zawiera pasek 
na rami%.&|  Opakowanie:'  1/4 szt. &|  Wymiar:' ok.&45,5 x 32,5 x 20,5 cm&| 
Materia(:' Aluminium&|  Znakowanie:'l  &5 cm' L1+H5 (1)  

  OPAL    !"#$%&$"$%    
 Kosmetyczka aluminiowa OPAL. G$ówna komora zamykana 
na kluczyk, z elastycznymi szlufkami wewn#trz i bocznymi 
kieszonkami, 2 dodatkowo zamykane szufladki na bi"uteri% z boku.&| 
Opakowanie:'  1/6 szt. &|  Wymiar:' ok.&30,5 x 21,5 x 20,5 cm&|  Materia(:' Aluminium&| 
Znakowanie:'l  &40 x 15 mm L1+H5 (1)  

  RECORD        
 Torba na dokumenty RECORD z kieszeni# g$ówn# zamykan# na zamek oraz 
uchwytem do noszenia.&|  Opakowanie:'  100 szt. &|  Wymiar:' ok.&40 x 30 x 3,7 cm&| 
Materia(:' 600D Poliester&|  Znakowanie:'u  &80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  56-0814556 
 czarny  

  56-0814558 
 szary  

  56-0814557 
 niebieski  



Zadzwo! do nas! Pomo"emy Ci wybra( najlepszy gad"et.

!""
  FILE        
 Torba na dokumenty FILE z kieszeni# g$ówn# oraz dodatkow# 
na przodzie zapinanymi na zamek oraz mocnym uchwytem do 
noszenia.&|  Opakowanie:'  25/100 szt. &|  Wymiar:' ok.&38,5 x 28,5 x 3 cm&| 
Materia(:' 600D Poliester&|  Znakowanie:'u  &80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  56-0814510 
 czarny  

  56-0814513 
 czarny / zielony  

  56-0814516 
 czarny / jasnozielony  

  56-0814511 
 czarny / niebieski  

  56-0814514 
 czarny / czerwony  

  56-0814517 
 czarny / "ó$ty  

  56-0814512 
 czarny / purpurowy  

  56-0814515 
 czarny / pomara!czowy  

  CITY        
 Torba na rami% CITY w sportowy wzór w paski, klapa zamykana na rzep, przestrzenna 
komora g$ówna, po obu stronach siatkowe kieszenie, regulowany pasek na 
rami%.&|  Opakowanie:'  40 szt. &|  Wymiar:' ok.&39 x 28 x 11 cm&|  Materia(:' 600D Poliester&| 
Znakowanie:'u  &50 x 40 mm T1+H2 (10)  

  56-0814543 
 szary / czarny  

  56-0814547 
 fioletowy / czarny  

  56-0814545 
 czerwony / czarny  

  56-0814549 
 ró"owy / czarny  

  56-0814546 
 zielony / czarny  

  56-0814550 
 pomara!czowy / czarny  



  PI        
 Torba na dokumenty PI, elegancka torba z g!ówn" kieszeni" 
zapinan" na zamek, kieszeni" z przodu, kieszonk" na telefon 
komórkowy oraz odpinanym paskiem na rami#, o regulowanej 
d!ugo$ci.%|  Opakowanie:!  40 szt. %|  Wymiar:! ok.%38 x 28 x 9,5 cm%| 
Materia":! 600D Poliester%|  Znakowanie:!u  %80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  56-0805240 
 czarny / niebieski  

  56-0805242 
 czarny / pomara&czowy  

  56-0805243 
 czarny / jasnoniebieski  

  56-0805241 
 czarny / czerwony  

  56-0805244 
 czarny / szary  

  BRISTOL        
 Teczka na dokumenty BRISTOL, kolorowa klapa zapinana na rzep, 
przestronna komora g!ówna na zamek b!yskawiczny, 2 wzmacniane 
kolorowe uchwyty do przenoszenia, regulowany pasek na rami#.%| 
Opakowanie:!  40 szt. %|  Wymiar:! ok.%39 x 29 x 7,5 cm%|  Materia":! 300D Poliester%| 
Znakowanie:!u  %80 x 50 mm T1+H2 (10)  

  56-0814562 
 czarny / niebieski  

  56-0814565 
 czarny / szary  

  56-0814563 
 czarny / ciemnozielony  

  56-0814566 
 czarny / turkusowy  

  56-0814564 
 czarny / czerwony  

  56-0814567 
 czarny / pomara&czowy  

  BUSY        
 Torba na dokumenty BUSY, kiesze& z przodu zapinana pionowo na 
suwak, wsuwana kiesze& z przodu, komora g!ówna na suwak, mocny 
uchwyt, regulowany i odpinany pasek na rami#.%|  Opakowanie:!  50 szt. %| 
Wymiar:! ok.%38 x 9 x 28,5 cm%|  Materia":! 600D Poliester%| 
Znakowanie:!u  %80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  56-0814552 
 szary  

  56-0814555 
 be'owy  

  56-0814553 
 niebieski  

  56-0814554 
 czerwony  



NOWO!"NOWO!"

NOWO!"NOWO!"

Zadzwo& do nas! Pomo'emy Ci wybra( najlepszy gad'et.

!"#
  CLEVER        
 Torba na rami# CLEVER wykonana z wytrzyma!ego 
materia!u, klapa z zapi#ciem na rzep, 1 g!ówna kiesze&, 
1 wewn#trzna wsuwana kiesze& i regulowany pasek na 
rami#.%|  Opakowanie:!  30 szt. %|  Wymiar:! ok.%33 x 30 x 9 cm%| 
Materia":! W!ókno chlorowe%|  Znakowanie:!u  %80 x 80 mm 
T1+H2 (10)  

  56-0814300 
 czarny  

  56-0814303 
 czerwony  

  56-0814301 
 niebieski  

  56-0814311 
 bia!y  

  56-0814302 
 zielony  

  ACTION        
 Torba na rami# ACTION wykonana z wytrzyma!ego materia!u, przednia 
kiesze& z wyk!adan" kieszeni" na laptopa i organizerem, posiada 
regulowany i odpinany pasek na rami#.%|  Opakowanie:!  10 szt. %| 
Wymiar:! ok.%34,5 x 31,5 x 13,5 cm%|  Materia":! W!ókno chlorowe%| 
Znakowanie:!u  %80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  Wy!cie"ana 
przegroda na 
laptop  

  56-0214302 
 czarny / bia!y  

  56-0214303 
 niebieski / bia!y  

  56-0214304 
 czerwony / bia!y  

  BIKE EASY    #$%&'(&#&#    
 Torba rowerowa na kierownic# BIKE EASY. Z rzepami do mocowania na 
kierownicy, 1 du'a g!ówna komora, 1 du'a kiesze& na suwak z otwart" 
kieszeni" oraz dodatkow" kieszonk" zamykan" na zamek, 1 otwarta 
kiesze& z przodu, zamkni#cie z zatrzaskiem, odpinana smycz, regulowany 
i zdejmowany pasek na rami#, wygodna os!ona przeciwdeszczowa%| 
Opakowanie:!  50 szt. %|  Wymiar:! ok.%25 x 15,5 x 8,5 cm%|  Materia":! 600D Poliester%| 
Znakowanie:!u  %80 x 40 mm T1+H2 (10)  

  Pogodoodporna  

  BIKE MASTER    #$%&'(&#&)    
 Torba rowerowa na ram# BIKE MASTER. Z rzepami do mocowania na 
ramie, przednia strona z odblaskami, schowek na zamek b!yskawiczny, 
wewn#trzna kiesze& siateczkowa, du'a kiesze& siateczkowa z ty!u.%| 
Opakowanie:!  100 szt. %|  Wymiar:! ok.%29 x 21 x 6 cm%|  Materia":! 600D Poliester%| 
Znakowanie:!u  %70 x 70 mm T1+H2 (10)  



!

"

  BIKE    !"#$%&$!$$    
 Komplet baga#owy na rower BIKE, 3-cz$%ciowy komplet zawieraj&cy 
2 boczne torby z odblaskami, zamykane na zamki b'yskawiczne, z os'on& 
przeciwdeszczow&, plecak z regulowanymi paskami na ramiona.(| 
Opakowanie:'  10 zestawów (|  
Wymiar:'
ok.(28 x 41 x 12 cm
ok.(31 x 41 x 12,5 cm(| 
Materia(:' 600D Poliester(|  Znakowanie:'u  (80 x 80 mm T1+H3 (10)  

  Os!ona 
przeciwdeszczowa  

  BIKE    !"#$%&$!$)   X
 Torba izotermiczna BIKE na kierownic$ roweru, z kieszeniami na zamki b'yskawiczne, 
paskami z ty'u, regulowanym paskiem na rami$, zawiera os'on$ przeciwdeszczow& 
i przezroczyst& kiesze) na map$.(|  Opakowanie:'  10 szt. (|  Wymiar:' ok.(30 x 15 x 18 cm(| 
Materia(:' 600D Poliester(|  Znakowanie:'u  (80 x 30 mm T1+H2 (10)  

  Os!ona 
przeciwdeszczowa  

  BIKE MATE    !"#$%&$!$&    
 Torba rowerowa BIKE MATE z przestrzenn& przegrod& g'ówn& z suwakiem 
i zatrzaskiem, przedni& kieszeni& z suwakiem, systemem monta#u (przykrywanym), 
uchwytem do przenoszenia, regulowanym i wyjmowanym paskiem na rami$ 
z podk'adk&.(|  Opakowanie:'  20 szt. (|  Wymiar:' ok.(34 x 14 x 38-50 cm(|  Materia(:' 600D 
Poliester(|  Znakowanie:'u  (80 x 80 mm T1+H2 (10)  

!
"



NOWO!"

NOWO!"

Zadzwo) do nas! Pomo#emy Ci wybra* najlepszy gad#et.

!"#
  BABY FIRST    !"#$*+$$)"    
 Torba do przewijania dzieci BABY FIRST z hydrofobow& oraz mi$kko wy%cielon& mat& do 
przewijania. Praktyczna komora na mokre chusteczki z funkcj& dozowania, ró#ne kieszonki 
na pieluszki i inne, 2 zasuwane kieszenie na drobne przedmioty, pasek do noszenia/zapinania 
z zapi$ciem na smoczek lub do przymocowywania do wózka, elastyczna wst&#ka u'atwiaj&ca 
otwieranie jedn& r$k&. Dodatkowa ma'a torba do przewijania do torebki, samochodu lub 
na krótkie wycieczki.(|  Opakowanie:'  50 szt. (|  Wymiar:' ok.(25 x 17 x 3 cm(|  Materia(:' Poliester(| 
Znakowanie:'u  (80 x 70 mm T1+H2 (10)  

  BABY AID    !"#$*+$$)!    
 Torba do wózka BABY AID. Szybkie i 'atwe mocowanie do wózka za pomoc& 
odpinanych uchwytów na rzep, g'ówna komora z 2 uchwytami na picie oraz 
komor& na zamek, 2 przednie kieszonki, regulowany i odpinany pasek na rami$.(| 
Opakowanie:'  20 szt. (|  Wymiar:' ok.(34 x 14 x 13 cm(|  Materia(:' 300D Poliester(| 
Znakowanie:'u  (80 x 35 mm T1+H2 (10)  



  WORKOUT        
 Torba sportowa WORKOUT, przestrzenna komora g!ówna na suwak, 
2 uchwyty, regulowany pasek na rami".#|  Opakowanie:!  50 szt. #| 
Wymiar:! ok.#Ø28 x 55 cm#|  Materia":! 600D Poliester#| 
Znakowanie:!u  #80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  56-0808540 
 czarny  

  56-0808543 
 szary  

  56-0808546 
 jasnozielony  

  56-0808541 
 niebieski  

  56-0808544 
 pomara$czowy  

  56-0808547 
 bia!y  

  56-0808542 
 czerwony  

  56-0808545 
 turkusowy  

  CHAMP        
 Torba na rami" CHAMP zamykana na zamek b!yskawiczny z du%& 
kieszeni&, kieszeniami bocznymi, mocnym uchwytem do noszenia 
odpinanym paskiem na rami" z mi"kk& podk!adk&, którego d!ugo'( 
mo%na regulowa(.#|  Opakowanie:!  20 szt. #|  Wymiar:! ok.#59 x 31 x 30 cm#| 
Materia":! 600D Poliester#|  Znakowanie:!u  #80 x 60 mm T1+H2 (10)  

  56-0805340 
 czarny / bia!y  

  56-0805343 
 czerwony / bia!y  

  56-0805346 
 zielony / bia!y  

  56-0805341 
 ciemnoniebieski / bia!y  

  56-0805344 
 pomara$czowy 
/ bia!y  

  56-0805342 
 niebieski / bia!y  

  56-0805345 
 %ó!ty / bia!y  

  JORDAN        
 Sportowa torba JORDAN z g!ówn& komor& na suwak, 
z przodu kiesze$ na zamek, wzmocnione uchwyty do 
przenoszenia, regulowany pasek na rami" oraz wzmocnione 
dno.#|  Opakowanie:!  20 szt. #|  Wymiar:! ok.#48 x 22 x 28 cm#| 
Materia":! 600D Poliester#|  Znakowanie:!u  #80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  56-0808531 
 szary / czarny  

  56-0808534 
 zielony / czarny  

  56-0808537 
 ró%owy / czarny  

  56-0808532 
 niebieski / czarny  

  56-0808535 
 fioletowy / czarny  

  56-0808538 
 pomara$czowy / czarny  

  56-0808533 
 czerwony / czarny  

  56-0808536 
 jasnoniebieski / czarny  



Zadzwo$ do nas! Pomo%emy Ci wybra( najlepszy gad%et.

!"#
  ICELAND    #$%&'&(##)    
 Torba podró%na ICELAND z g!ówn& i przedni& kieszeni& na zamek 
b!yskawiczny, 2 zaokr&glonymi kieszeniami bocznymi z zamkiem, 
zawiera regulowany i odpinany pasek na rami".#|  Opakowanie:!  20 szt. #| 
Wymiar:! ok.#60 x 33 x 29 cm#|  Materia":! 600D Poliester#| 
Znakowanie:!u  #80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  PEP        
 Torba sportowa PEP z boczn& i g!ówn& kieszeni& zapinanymi na 
zamek, mocnymi uchwytami do noszenia oraz regulowanym 
i odpinanym paskiem na rami".#|  Opakowanie:!  20 szt. #| 
Wymiar:! ok.#55 x 32,5 x 28 cm#|  Materia":! 600D Poliester#| 
Znakowanie:!u  #80 x 50 mm T1+H2 (10)  

  56-0808515 
 czarny / szary  

  56-0808518 
 czarny / zielony  

  56-0808521 
 czarny / pomara$czowy  

  56-0808516 
 czarny / niebieski  

  56-0808519 
 czarny / fioletowy  

  56-0808517 
 czarny / czerwony  

  56-0808520 
 czarny / %ó!ty  

  FITNESS        
 Sportowa torba FITNESS z przestronn& komor& g!ówn& na zamek 
b!yskawiczny, po bokach 2 siatkowe kieszenie, 2 uchwyty do 
przenoszenia, regulowany pasek na rami".#|  Opakowanie:!  25 szt. #| 
Wymiar:! ok.#45 x 19 x 26 cm#|  Materia":! 300D Poliester#| 
Znakowanie:!u  #80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  56-0808552 
 czarny / szary  

  56-0808555 
 czarny / ró%owy  

  56-0808553 
 czarny / niebieski  

  56-0808556 
 czarny / turkusowy  

  56-0808554 
 czarny / czerwony  

  56-0808557 
 czarny / jasnozielony  



  DOME        
 Torba sportowa DOME z kieszeni! na obuwie, g"ówn! komor! i 2 bocznymi kieszeniami 
na zamek b"yskawiczny, otwart! kieszeni! z ty"u, wodoodpornym dnem, zawiera 
regulowany i odpinany pasek na rami#.$|  Opakowanie:!  15 szt. $|  Wymiar:! ok.$60 x 36 x 26 cm$| 
Materia":! 600D Poliester$|  Znakowanie:!u  $80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  Z przegrod! na buty  

  56-0208561 
 czarny / niebieski  

  56-0208563 
 czarny / czerwony  

  56-0208562 
 czarny / szary  

  GYM        
 Torba sportowa GYM z komor! g"ówn! na suwak, 
kieszeni! przedni! na rzep, kieszeniami po obu stronach, 
jedna na buty, mocna r!czka, regulowany i odpinany, 
wy%cie"any pasek na rami#.$|  Opakowanie:!  20 szt. $| 
Wymiar:! ok.$48 x 30 x 27 cm$|  Materia":! 600D Poliester$| 
Znakowanie:!u  $80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  Z przegrod! na buty  

  56-0808526 
 szary / czarny  

  56-0808528 
 szary / 
jasnoniebieski  

  56-0808527 
 szary / 
ciemnoniebieski  

  56-0808529 
 szary / 
jasnozielony  

  56-0808530 
 szary / ró&owy  



Zadzwo' do nas! Pomo&emy Ci wybra( najlepszy gad&et.

!"#
  LEISURE        
 Torba sportowa LEISURE z komor! g"ówn! i du&! przedni! kieszeni! zapinan! na zamek, z boczn! 
komor! na buty, regulowany i odpinany, wy%cie"any pasek na rami#, wzmocnione uchwyty 
do noszenia$|  Opakowanie:!  20 szt. $|  Wymiar:! ok.$54 x 31 x 26 cm$|  Materia":! 300D Poliester$| 
Znakowanie:!u  $80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  Z przegrod! na buty  

  56-0808570 
 antracytowy  

  56-0808571 
 niebieski  

  MOVE IT    #$%&'&'#('    
 Torba sportowa MOVE IT z komor! g"ówn! i przedni! kieszeni! zapinan! na zamek, z boczn! 
komor! na buty, regulowany i odpinany, wy%cie"any pasek na rami#, wzmocnione uchwyty 
do noszenia$|  Opakowanie:!  20 szt. $|  Wymiar:! ok.$60 x 32 x 28,5 cm$|  Materia":! 300D Poliester$| 
Znakowanie:!u  $80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  Z przegrod! na buty  



  ! IN "        
 Torba sportowa 2 in 1 z komor! g"ówn! i przedni! kieszeni! zapinan! na 
zamek, z 2 bocznymi kieszeniami zapinanymi na zamek, 1 dodatkowy pasek 
do noszenia, wzmocnione uchwyty do noszenia, mo#liwo$% wykorzystania 
torby jako plecak&|  Opakowanie:!  20 szt. &|  Wymiar:! ok.&55 x 30 x 28 cm&| 
Materia":! 300D / 600D Poliester&|  Znakowanie:!u  &80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  Zamie! torb" 
w plecak  

  56-0808572 
 szary / czarny  

  56-0808573 
 niebieski / czarny  



Zadzwo' do nas! Pomo#emy Ci wybra% najlepszy gad#et.

!"#
  CONVERT        
 Plecak CONVERT sk"adany, z przedni! i g"ówn! kieszeni! zapinan! na zamek, 
2 kieszenie boczne, regulowane, wy$cie"ane szelki, uchwyty do noszenia&| 
Opakowanie:!  60 szt. &|  Wymiar:! ok.&46 x 32 x 14,5 / 20 x 20 x 4 cm&|  Materia":! 300D Poliester&| 
Znakowanie:!u  &80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  Sk#adany  

  56-0819634 
 antracytowy  

  56-0819635 
 niebieski  

  VOLUNTEER        
 Plecak VOLUNTEER, sk"adany dzi(ki przedniej kieszeni na zamek z dwustronnym 
suwakiem i uchwytem wewn!trz, przestronna komora g"ówna na zamek, po bokach 
2 siatkowe kieszonki i 2 odblaskowe metki, uchwyt do przenoszenia, regulowane 
wy$cie"ane paski na ramiona – po z"o#eniu do formatu ma"ej torebki mo#na mie% 
go zawsze przy sobie.&|  Opakowanie:!  60 szt. &|  Wymiar:! ok.&31 x 16 x 42,5 / 23,5 x 14 cm&| 
Materia":! 210D Poliester&|  Znakowanie:!u  &80 x 70 mm T1+H2 (10)  

  Sk#adany  

  56-0819605 
 czarny  

  56-0819608 
 zielony  

  56-0819607 
 czerwony  

  56-0819606 
 niebieski  

  VOLUNTEER        
 Torba sportowa VOLUNTEER sk"adana dzi(ki przedniej kieszeni na zamek, 
komora g"ówna na zamek, 2 odblaskowe metki, 2 siatkowe kieszonki 
po bokach, 2 d"ugie uchwyty do przenoszenia – po z"o#eniu do formatu 
ma"ej torebki mo#na mie% j! zawsze przy sobie.&|  Opakowanie:!  60 szt. &| 
Wymiar:! ok.&Ø24 x 50 / 19,5 x 18 cm&|  Materia":! 210D Poliester&| 
Znakowanie:!s  &120 x 100 mm S2+H4 (1)  

  Sk#adana  

  56-0808558 
 czarny  

  56-0808560 
 czerwony  

  56-0808559 
 niebieski  

  56-0808561 
 zielony  



!

"

#

$

%

  BASIC    !"#$%$!!$&    
 Zestaw baga&y BASIC sk'ada si( z 5 elementów, teczki, torby podró&nej, 
plecaka, torby na zakupy i saszetki.)|  Opakowanie:'  10 zestawów )| 
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)|  
Materia(:' 600D Poliester)|  Znakowanie:'u  )80 x 80 mm T1+H8 (10)  

  Zestaw  

  VIENNA        
 Walizka na kó'kach VIENNA, przestronna komora g'ówna zapinana na zamek, kiesze* na 
zamek z przodu, r+czka walizki mo&e by, ukryta w ca'o-ci w oddzielnej przegródce na 
zamek b'yskawiczny, 2 uchwyty do przenoszenia, 2 nó&ki z ty'u, ze wzgl(du na rozmiar 
nadaje si( do tanich linii lotniczych.)|  Opakowanie:'  6 szt. )|  Wymiar:' ok.)55 x 33 x 20 cm)| 
Materia(:' 600D Poliester)|  Znakowanie:'u  )80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  W rozmiarze XS  

  56-0208610 
 czarny  

  56-0208611 
 niebieski  

  56-0208612 
 ró&owy  

  HEX        
 Torba podró&na na kó'kach HEX. Mo&liwo-, z'o&enia. Przednia kiesze* na zamek, 
komora g'ówna na zamek, z boku 1 kiesze* na zamek, 2 uchwyty do przenoszenia 
z paskiem na rzep, regulowany i zdejmowany pasek na rami( z nak'adk+, wzmocniony 
uchwyt do przenoszenia, lekko je&d&+ce kó'ka. Idealna jako dodatkowa, zapasowa 
torba w podró&y.)|  Opakowanie:'  10 szt. )|  Wymiar:' ok.)81 x 32 x 34 / 32 x 34 x 15 cm)| 
Materia(:' 600D Poliester)|  Znakowanie:'u  )80 x 80 mm T1+H4 (10)  

  Sk!adana  

  56-0208614 
 czarny  

  56-0208615 
 niebieski / czarny  

$
#
%
"
!



Zadzwo* do nas! Pomo&emy Ci wybra, najlepszy gad&et.

!"#
  COMFORTY    !"#$%&)!*+    
 Plecak na kó'kach COMFORTY. Zaczep i pasek z przodu, 1 ma'a kiesze* na 
suwak, 1 -rednia kiesze* na suwak, 1 du&a kiesze* na suwak z przegródk+ na 
laptopa i 1 kieszeni+ wewn(trzn+, 1 komora g'ówna, po bokach 2 kieszenie, z ty'u 
wewn(trzna kiesze*, wy-cie'ane i regulowane rami+czka, pokrowiec ochronny, 
uchwyt teleskopowy chowany w osobnej kieszeni, 2 kó'ka, 2 nó&ki z ty'u.)| 
Opakowanie:'  2 szt. )|  Wymiar:' ok.)33 x 24,5 x 50 cm)|  Materia(:' 600D Poliester)| 
Znakowanie:'u  )80 x 40 mm T1+H3 (10)  

  Mi"kka przegroda 
na laptop  

  TRAILER        
 Plecak na kó'kach TRAILER. Ma'a przednia kieszonka na zamek, du&a przednia kiesze* 
z organizerem na zamek, komora g'ówna z wy-cie'an+ kieszeni+ na laptopa na zamek, 
2 kieszonki boczne z siatki, wy-cie'ane plecy i rami+czka, kieszonka na zamek do chowania 
rami+czek. Z teleskopowym uchwytem, uchwytem do przenoszenia, 2 g'adko je&d&+cymi 
ko'ami z materia'ow+ os'on+.)|  Opakowanie:'  6 szt. )|  Wymiar:' ok.)34 x 52 x 20/28 cm)| 
Materia(:' 600D Poliester)|  Znakowanie:'u  )80 x 45 mm T1+H2 (10)  

  Mi"kka komora na laptop  

  56-0219548 
 czarny  

  56-0219550 
 czerwony  

  56-0219551 
 szary  

  56-0219549 
 niebieski  



  BERGEN    !"#$%$&"'(    
 Torba podró!na na kó"kach BERGEN. 2 uchwyty do przenoszenia z paskiem 
wzmacniaj#cym na rzep, 1 kiesze$ przednia na zamek, 2 osobne przedzia"y na zamek, 
1 kiesze$ na zamek z boku, wy%cie"any uchwyt do przenoszenia, wysuwana r#czka 
do ci#gni&cia torby, lekko je!d!#ce kó"ka z ochraniaczami rogów, od spodu 2 p"ozy 
i stopki do podparcia o pod"o!e.'|  Opakowanie:)  6 szt. '|  Wymiar:) ok.'66 x 34 x 37 cm'| 
Materia*:) 600D Poliester / PU'|  Znakowanie:)u  '80 x 80 mm T1+H10 (10)  

  Z dwoma 
osobnymi 
komorami  

  VISBY    !"#$%$&"%$    
 Torba podró!na na kó"kach VISBY. Kiesze$ przednia na zamek, g"ówna komora 
z dodatkowym zamkiem do powi&kszenia pojemno%ci o ok.'10 %, po obu 
stronach 2 paski %ci#gaj#ce zapinane na klamry, 2 wy%cie"ane uchwyty do 
przenoszenia, wysuwana r#czka do ci#gni&cia torby, lekko je!d!#ce kó"ka 
z ochraniaczami rogów, od spodu 2 p"ozy i stopki do podparcia o pod"o!e.'| 
Opakowanie:)  4 szt. '|  Wymiar:) ok.'28 x 24 x 55 cm'|  Materia*:) 600D Poliester'| 
Znakowanie:)u  '80 x 70 mm T1+H10 (10)  

  Mo!liwo"# 
powi$kszenia 
pojemno"ci 
o ok.%10%  

  CHECKER    !"#$%'(!+!    
 Plecak na kó"kach CHECKER z komor# g"ówn# na zamek wraz z ta%mami 
mocuj#cymi, z kieszeni# z organizerem oraz ma"# dodatkow# kieszonk# na zamek 
z przodu, tyln# komor# na zamek z wy%cie"anymi kieszonkami, dwoma bocznymi 
paskami, dwoma uchwytami do noszenia, systemem "atwego prowadzenia 
kó", ergonomicznymi szelkami, z kieszeniami na ko"a zapinanymi na rzep.'| 
Opakowanie:)  6 szt. '|  Wymiar:) ok.'52 x 32 x 22 / 33 cm'|  Materia*:) 600D Poliester'| 
Znakowanie:)u  '80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  Walizka i plecak 
w jednym  



Zadzwo$ do nas! Pomo!emy Ci wybra( najlepszy gad!et.

!"#
  !P        
 Torba podró!na na kó"kach 9P. 3 przednie kieszenie na zamek, przestronna komora 
g"ówna na zamek z 3 dodatkowymi kieszeniami na zamek, z ty"u 1 kiesze$ na 
zamek, 1 wy%cie"any uchwyt do przenoszenia, wysuwana r#czka do ci#gni&cia torby 
ukryta w kieszonce na zamek, lekko je!d!#ce kó"ka z ochraniaczami rogów, 2 p"ozy 
i stopki do podparcia o pod"o!e. Wiele kieszonek dla lepszej organizacji pakowania.'| 
Opakowanie:)  4 szt. '|  Wymiar:) ok.'75 x 30,5 x 33 cm'|  Materia*:) 600D Poliester'| 
Znakowanie:)u  '80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  56-0208616 
 czarny / szary  

  56-0208618 
 czerwony / szary  

  56-0208617 
 niebieski / szary  

  AIRPACK    !"#$%$&!,$    
 Torba podró!na AIRPACK na gumowych kó"kach z os"onami, g"ówna komora, 
siatkowe kieszenie i 2 przednie kieszenie z zamkiem b"yskawicznym, 
z wymienialnym metalowym emblematem, bocznym uchwytem z metk# 
informacyjn# o podró!nym, chowan# r#czk#, zawiera regulowany, odpinany 
pasek na rami&.'|  Opakowanie:)  6 szt. '|  Wymiar:) ok.'50 x 33 x 29 cm'| 
Materia*:) 600D Poliester / EVA'|  Znakowanie:)l  '20 x 10 mm L1+H6 (1)  

  MANAGER    !"#$%$-!$$    
 Torba biznesowa MANAGER. Na kó"kach, z du!# kieszeni# zapinan# na zamek 
z przodu, du!# kieszeni# na laptop, dwiema kieszeniami na dokumenty, 
rozk"adan# r#czk#, przezroczystymi kó"kami, wytrzyma"ym uchwytem do 
noszenia w r&ce oraz odpinanym paskiem na rami& (z regulacj# d"ugo%ci).'| 
Opakowanie:)  1 szt. '|  Wymiar:) ok.'44 x 33 x 18-22 cm'|  Materia*:) 600D Poliester / EVA'| 
Znakowanie:)l  '30 x 10 mm L1+H15 (1)  

  Mi$kka komora 
na laptop  



  GALWAY        
 Walizka podró!na GALWAY. Komora g"ówna na zamek, wy#cie"ana przestrze$ pakowania 
i dodatkowa komora na zamek, 2 komory na zamek z wymienn% metalow% p"ytk% z przodu, z ty"u 
kieszonka na dane adresowe, uchwyt do przenoszenia, blokowany teleskopowy uchwyt, lekko 
je!d!%ce kó"ka z ochraniaczami na rogi i stopki do podparcia o pod"o!e.&|  Opakowanie:!  1 szt. &| 
Wymiar:! ok.&55 x 35 x 20 cm&|  Materia":! 1200D Poliester / EVA&|  Znakowanie:!l  &30 x 8 mm L1+H14 (1)  

  W rozmiarze XS  

  56-0204700 
 czarny  

  56-0204703 
 ciemnoczerwony  

  56-0204701 
 szary  

  56-0204702 
 niebieski  

  DIPLOMAT    #$%&'&(#&'    
 Walizka DIPLOMAT z kolekcji CHECK.IN. Posiada 3 przednie kieszenie z zamkiem b"yskawicznym 
i wymiennym logo CHECK.IN. Jedna z przednich kiesze$ z siatk% z zamkiem b"yskawicznym 
i organizerem, g"ówna komora z paskiem do pakowania i wy#cie"an% przegrod% na laptopa 
(z zapi'ciem na rzep). Wygodny i wzmocniony uchwyt do przenoszenia, zamykany 
teleskopowy system wózkowy, 4 podwójne kó"ka obrotowe. Ze zintegrowan% zawieszk% 
adresow%.&|  Opakowanie:!  1 szt. &|  Wymiar:! ok.&44,5 x 43 x 26 cm&|  Materia":! 1200D Poliester&| 
Znakowanie:!u  &50 x 70 mm T1+H8 (10)  

  Wy!cie"ana komora na laptop  

  56-0203502 
 czarny  



NOWO!"NOWO!"

Zadzwo$ do nas! Pomo!emy Ci wybra( najlepszy gad!et.

!"#
  VALET    #$%&')$#&)    
 Torba reporterska VALET z przestronn% komor% g"ówn% z zamkiem 
b"yskawicznym. Kiesze$ wewn'trzna z zamkiem b"yskawicznym, 
elastyczny uchwyt do noszenia. Mo!liwo#( mocowania do teleskopowego 
uchwytu walizki.&|  Opakowanie:!  40 szt. &|  Wymiar:! ok.&26,5 x 12,5 x 18 cm&| 
Materia":! Poliester&|  Znakowanie:!u  &80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  Mo#liwo!$ do"%czenia 
do walizek  

  DUBLIN    #$%&'&*#)$    
 Torba podró!na na kó"kach DUBLIN z wy#cie"anym wn'trzem, kieszeni% 
zamykan% na zamek i paskiem do unieruchamiania zawarto#ci. 2 zewn'trzne 
kieszenie zamykane na zamek, regulowany i sk"adany uchwyt do ci%gni'cia, 
r%czki do przenoszenia, "atwo tocz%ce si' kó"ka, zamek szyfrowy, etykietka 
adresowa z ty"u. Metalowa, zdejmowalna p"ytka do grawerowania. Wielko#( 
odpowiednia do samolotu.&|  Opakowanie:!  1 szt. &|  Wymiar:! ok.&50 x 35 x 20 cm&| 
Materia":! 600D Poliester / EVA&|  Znakowanie:!l  &20 x 10 mm L1+H14 (1)  

  W rozmiarze XS  

  DIPLOMAT S    #$%&'&(#&(    
 Walizka DIPLOMAT S z kolekcji CHECK.IN. Posiada 3 kieszenie przednie z zamkiem 
b"yskawicznym i wymiennym logo CHECK.IN. Jedna z przednich kieszeni posiada kiesze$ 
z siatk% z zamkiem b"yskawicznym i organizerem. G"ówna komora z paskiem do pakowania 
i wy#cie"an% przegrod% na laptopa (z zapi'ciem na rzep). Wygodny i wzmocniony uchwyt 
do przenoszenia, zamykany teleskopowy system wózkowy, 4 podwójne kó"ka obrotowe. 
Ze zintegrowan% zawieszk% adresow%.&|  Opakowanie:!  1 szt. &|  Wymiar:! ok.&42 x 41,5 x 23 cm&| 
Materia":! 1200D Poliester&|  Znakowanie:!u  &50 x 70 mm T1+H8 (10)  

  Wy!cie"ana komora na laptop  



  ROM    !"#$%$&&&'    
 Torba podró!na na ko"ach ROM z mo!liwo#ci$ pakowania z obu stron. 
Wy#cie"ane wn%trze z praktycznymi kieszeniami i paskiem do unieruchamiania 
zawarto#ci. Regulowany i sk"adany uchwyt do ci$gni%cia, r$czki do 
przenoszenia, 4 ko"a obrotowe, zamek szyfrowy, wielko#& odpowiednia do 
samolotu.'|  Opakowanie:(  1 szt. '|  Wymiar:( ok.'55 x 33 x 22 cm'|  Materia):( ABS'| 
Znakowanie:(l  '18 x 18 mm L1+H14 (1)  

  VERONA    !"#$%$&&&*    
 Walizka na kó"kach VERONA z komorami do pakowania po obu stronach. 
Wy#cie"ane wk"adki z przegródkami i pasami, zamykany system teleskopowy, 
uchwyt, 4 proste kó"ka jezdne, zamek szyfrowy. Rozmiar odpowiedni dla tanich 
linii lotniczych.'|  Opakowanie:(  1 szt. '|  Wymiar:( ok.'55 x 35 x 20 cm'|  Materia):( ABS'| 
Znakowanie:(l  '18 x 18 mm L1+H14 (1)  

  W rozmiarze XS  

  TOKYO    !"#$%$&&+$    
 Torba na kó"kach TOKYO z zamkiem b"yskawicznym z przodu umo!liwiaj$cym 
bezpo#redni dost%p do kieszeni na notebooka lub tablet. Posiada organizer. G"ówna 
komora wyposa!ona w paski do pakowania. Wysuwany uchwyt teleskopowy, cztery 
lekko je!d!$ce kó"ka obracaj$ce si% o 360 °, zamek szyfrowy.'|  Opakowanie:(  1 szt. '| 
Wymiar:( ok.'55 x 38 x 20 cm'|  Materia):( ABS'|  Znakowanie:(l  '5 cm( L1+H14 (1)  

  W rozmiarze XS  

  ST. TROPEZ    !"#$%$&&!$    
 Walizka ST. TROPEZ z miejscem do pakowania po obu stronach. Wewn$trz 
podszewka, przegroda, pasek do pakowania, wysuwana r$czka, 2 uchwyty, 
4 nó!ki, 4 kó"ka, zamek szyfrowy. Rozmiar odpowiedni dla tanich linii lotniczych.'| 
Opakowanie:(  1 szt. '|  Wymiar:( ok.'55 x 40 x 20 cm'|  Materia):( Poliw%glan / Miks 
z tworzywem ABS'|  Znakowanie:(l  '5 cm( L1+H14 (1)  

  W rozmiarze XS  
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  MONZA        
 Walizka podró!na MONZA z mo!liwo#ci$ pakowania z obu stron. Z przegrod$ 
na zamek i pasami do unieruchamiania zawarto#ci. Wysuwany uchwyt, r$czka 
do przenoszenia, zamek szyfrowy, 4 lekko je!d!$ce ko"a, zdejmowana metalowa 
p"ytka. Rozmiar odpowiedni dla tanich linii lotniczych.'|  Opakowanie:(  1 szt. '| 
Wymiar:( ok.'55 x 35 x 20 cm'|  Materia):( ABS'|  Znakowanie:(l  '5 cm( L1+H14 (1)  

  W rozmiarze XS  

  56-0204467 
 czarny  

  56-0204468 
 niebieski  

  56-0204469 
 czerwony  

  PADUA        
 Walizka podró!na na kó"kach PADUA z mo!liwo#ci$ pakowania z obu stron. Wy#cie"ane 
wn%trze z przegrod$ zamykan$ na zamek i paskami do pakowania, wysuwany uchwyt 
teleskopowy, uchwyt do podnoszenia, 4 g"adko je!d!$ce ko"a, zamek szyfrowy. Rozmiar 
odpowiedni dla tanich linii lotniczych.'|  Opakowanie:(  1 szt. '|  Wymiar:( ok.'55 x 35 x 20 cm'| 
Materia):( ABS'|  Znakowanie:(l  '5 cm( L1+H14 (1)  

  W rozmiarze XS  

  Nowe kolory  

  56-0204455 
 czarny  

  56-0204465 
 ró!owy  

  56-0204458 
 srebrny  

  56-0204456 
 bia"y  

  56-0204464 
 turkusowy  

  56-0204466 
 jasnozielony  



  LONDON !."    !"#$$%$!%&    
 Torba na kó!kach LONDON 2.0. Ekskluzywne wyposa"enie i design. Mo"liwo#$ pakowania po obu 
stronach torby, !adunek zabezpieczony paskami, zdejmowany organizer na dokumenty, teczki lub 
notebooki do 17”. Dobrej jako#ci wysuwany uchwyt teleskopowy, cztery lekko je"d"%ce kó!ka obracaj%ce 
si& o 360 °, 3-cyfrowy zamek szyfrowy.'|  Opakowanie:'  1 szt. '|  Wymiar:' ok.'46 x 40 x 20 cm / 30 L / 2,8 kg'| 
Materia(:' Poliw&glan / Miks z tworzywem ABS  

  Nadruk na zapytanie  

  MÜNCHEN        
 Trzycz&#ciowy zestaw walizek MÜNCHEN. Wewn%trz dwa oddzielne przedzia!y, g!ówna komora z przedzia!em 
i pasem do pakowania, walizki L + XL mo"na rozbudowa$ o ok.'10 %, 4 lekko je"d"%ce kó!ka obracaj%ce si& o 360 °, 
zamek szyfrowy TSA, ekskluzywny design.'|  Opakowanie:'  1 komplet '| 
Wymiar:'
ok.'55 x 36 x 22 cm / 2,4 kg / 35 L
ok.'69 x 44 x 28 cm / 3,4 kg / 72 L
ok.'79 x 47 x 33 cm / 4,0 kg / 112 L'| 
Materia(:' 300D Poliester / Polipropylen  

  56-2210716 
 czarny  

  56-2210717 
 szary  

  56-2210718 
 turkusowy  
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  56-2240577 
 "urawinowy  

  56-2240580 
 turkusowy  

  56-2240581 
 pomara(czowy  

  LONDON !."        
 Kosmetyczka LONDON 2.0 to ekskluzywny design i praktyczne wyposa"enie. 
Pakowana obustronnie, z elastyczn% przegrod% w komorze g!ównej. 
Z lusterkiem, elastycznymi p&telkami i kieszeniami z tasiemkami. Odpinana 
kiesze( wewn&trzna z zamkiem b!yskawicznym, odpinany i regulowany 
pasek na rami&. Mo"liwo#$ przymocowania do uchwytu walizki. Zamek 
szyfrowy.'|  Opakowanie:'  1/4 szt. '|  Wymiar:' ok.'33 x 30 x 16,5 cm / 14 L / 1,2 kg'| 
Materia(:' Poliw&glan / Miks z tworzywem ABS  

  56-2240570 
 czarny  

  56-2240572 
 szampan  

  56-2240571 
 srebrny    56-2240573 

 niebieski  

  56-2240574 
 czerwony  

  56-2240575 
 bia!y  

  56-2240576 
 fioletowy  

  56-2240578 
 ró"owy  

  56-2240579 
 zielony  

  ORLANDO        
 Trzycz&#ciowy zestaw walizek ORLANDO z wytrzyma!ego polipropylenu. 
Ekskluzywny design, wewn%trz dwa oddzielne przedzia!y, g!ówna komora 
z przedzia!em i pasem do pakowania, blokowany aluminiowy uchwyt, 
4 lekko je"d"%ce kó!ka obracaj%ce si& o 360 °, zamek szyfrowy TSA.'| 
Opakowanie:'  1 komplet '|  
Wymiar:'
 ok.'55 x 40 x 20 cm / 2,5 kg / 36 L
ok.'67 x 48 x 26 cm / 3,2 kg / 72 L 
ok.'76 x 53 x 30 cm / 4,1 kg / 110 L'|
Materia(:' Polipropylen  

  Czy widzia!e" ju# nasz katalog 
premium z torbami podró#nymi?  

  56-2210004 
 fioletowy  

  56-2210006 
 limonkowy  

  56-2210005 
 bia!y  

  56-2210007 
 pomara(czowy  

  56-2210008 
 magenta  

  56-2210009 
 niebieski  

  56-2210010 
 czarny  

  Nadruk na zapytanie  



  TUBE        
 Kosmetyczka TUBE ze !ci"gaczem, 3 wewn#trzne przegródki w !rodku, 
4 szlufki na ma$e buteleczki, dodatkowa ma$a saszetka na ma$e kosmetyki, 
$atwa do zdejmowania, sprawdzisz zawarto!% przez uchylenie górnej 
cz#!ci.&|  Opakowanie:!  50 szt. &|  Wymiar:! ok.&Ø16 x 24 cm&|  Materia":! 190T Nylon&| 
Znakowanie:!u  &80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  56-0810539 
 ciemnoniebieski  

  56-0810541 
 jasnoró'owy  

  56-0810540 
 jasnoniebieski  

  STAR        
 Kosmetyczka STAR z 5 kieszeniami na zamki b$yskawiczne, 
odpinanym lusterkiem, uchwytem i metalowym haczykiem do 
wieszania.&|  Opakowanie:!  40 szt. &|  Wymiar:! ok.&25 x 8 x 18 / 25 x 59 cm&| 
Materia":! 300D Poliester&|  Znakowanie:!u  &80 x 60 mm T1+H3 (10)  

  Do zawieszenia  

  56-0810500 
 czarny  

  56-0810515 
 niebieski  

  56-0810501 
 czerwony  
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  NIGHT & DAY        
 Kosmetyczka NIGHT & DAY z g$ówn" kieszeni" zapinan" 
na zamek i kieszonk" frontow".&|  Opakowanie:!  50 szt. &| 
Wymiar:! ok.&28 x 18 x 8,5 cm&|  Materia":! 600D Poliester&| 
Znakowanie:!u  &80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  56-0810507 
 czarny  

  56-0810510 
 fioletowy  

  56-0810512 
 jasnozielony  

  56-0810508 
 niebieski  

  56-0810509 
 czerwony  

  56-0810511 
 turkusowy  

  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&|  Materia":! Poliester&| 
 Mikrofibra &|  Znakowanie:!u  &80 x 60 mm T1+H2 (10)  

  56-0810533 
 czarny  

  56-0810537 
 bia$y  

  56-0810534 
 niebieski  

  56-0810535 
 czerwony  

  56-0810536 
 ró'owy  

  WIDE AWAKE    #$%&'(&#($    
 Kosmetyczka WIDE AWAKE z uchwytem do noszenia, 
g$ówna kiesze( zapinana na zamek b$yskawiczny, wewn"trz 
2 przezroczyste komory na kosmetyki, 3 kieszenie siatkowane, 
metalowy haczyk do zawieszenia.&|  Opakowanie:!  50 szt. &| 
Wymiar:! ok.&25,5 x 19 x 8 cm&|  Materia":! 600D Poliester&| 
Znakowanie:!u  &80 x 80 mm T1+H3 (10)  

  Do zawieszenia  



  STRIPY        
 Kosmetyczka STRIPY, komora g!ówna na zamek, 
wewn"trz ma!a kieszonka na zamek, na zewn"trz 
marynistyczne paski, z doskona!" do oznakowania, 
skóropodobn" naszywk" z przodu – idealna na 
kosmetyki i akcesoria.#|  Opakowanie:!  50 szt. #| 
Wymiar:! ok.#28 x 9,5 x 18 cm#|  Materia":! 300D Poliester#| 
Znakowanie:!u  #65 x 25 mm T1+H2 (10)  

  56-0810529 
 czarny / bia!y  

  56-0810531 
 ró$owy / be$owy  

  56-0810530 
 niebieski / bia!y  

  DAYBREAK        
 Kosmetyczka DAYBREAK, g!ówna komora zaciskana 
metalow" obejm" i zamkiem, wewn"trz kiesze% 
na rzep i zamykana na zamek, na zewn"trz 
jedna kiesze% na rzep.#|  Opakowanie:!  50 szt. #| 
Wymiar:! ok.#25 x 17 x 13 cm#|  Materia":! 600D Poliester#| 
Znakowanie:!u  #80 x 70 mm T1+H2 (10)  

  56-0810519 
 jasnoniebieski  

  56-0810517 
 czarny  

  56-0810518 
 czerwony  
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  CLEAN    #$%&'&((&#    
 Pokrowiec odzie$owy CLEAN. Praktyczny pokrowiec 
z okienkiem i dziurk" na wieszak. Zapinany na zamek.#| 
Opakowanie:!  120 szt. #|  Wymiar:! ok.#100 x 60 cm#|  Materia":! PEVA#| 
Znakowanie:!t  #50 x 20 mm K1+H2+V2 (1)  

  SMOKING    #$%&(&)#&*    
 Pokrowiec na ubrania SMOKING ze stabilnym, metalowym wieszakiem i dodatkow" 
kieszonk" zamykan" na rzep. 2 uchwyty do przenoszenia z zapi'ciem na rzep, 
2 klipy boczne, 2 kieszenie przednie, 1 du$a wewn'trzna kiesze% zamykana na zamek 
i dwie mniejsze, regulowany i odczepiany pasek na rami' z mi'kk" podk!adk".#| 
Opakowanie:!  20 szt. #|  Wymiar:! ok.#110 x 55 x 6 cm#|  Materia":! 600D Poliester#| 
Znakowanie:!u  #80 x 80 mm T1+H4 (10)  

  TRAVEL ATTENDANT    #$%&'*&&+&    
 Zestaw podró$ny TRAVEL ATTENDANT sk!adaj"cy si' z 3 elementów. 
Dwa pojemniki na ubrania w ró$nych rozmiarach, z siateczkowymi 
okienkami do wentylacji i prezentacji zawarto(ci, z podwójnym zamkiem, 
z r"czk" do przenoszenia przy wi'kszym pojemniku. Pojemnik na buty ze 
(ci"gaczem dla zachowania czysto(ci 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#|  Materia":! 210D 
Poliester#|  Znakowanie:!u  #80 x 80 mm T1+H4 (10)  



  COMFORTABLE        
 Zag!ówek podró"ny COMFORTABLE, nadmuchiwany, pakowany 
w torebk#.$|  Opakowanie:!  25/100 szt. $|  Wymiar:! 35 x 23 x 9 cm$| 
Materia":! PVC / Nie zawiera szkodliwych ftalanów$| 
Znakowanie:!u  $80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  56-0402701 
 niebieski  

  56-0402702 
 bordowy  

  56-0402707 
 szary  

  TURN OVER        
 Poduszka TURN OVER pod plecy i g!ow# w czasie podró"y. Po otwarciu zamka 
mo"na przekszta!ci% w podró"ny zag!ówek na szyj#. Posiada dodatkowe zamkni#cie 
na zatrzask. Wype!niona kuleczkami z tworzywa sztucznego dla zachowania 
optymalnego kszta!tu.$|  Opakowanie:!  10 szt. $|  Wymiar:! 36 x 31 / Ø16 x 35 cm$| 
Materia":! Poliester$|  Znakowanie:!u  $80 x 55 mm T1+H6 (10)  

  56-0607001 
 szary  

  56-0607000 
 granatowy  

  TRAVEL ASSISTANT        
 Zestaw podró"ny TRAVEL ASSISTANT zawiera mask# do spania z nak!adk& 
na nos i opask& na g!ow# z elastycznym paskiem, 1 par# zatyczek do uszu, 
nadmuchiwan& poduszk# na szyj# z aksamitn& powierzchni&. 
W woreczku z boczn& kieszonk&.$|  Opakowanie:!  100 szt. $|  Wymiar:! 19 x 14,5 cm$| 
Materia":! Poliester / PVC / PU$|  Znakowanie:!u  $80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  56-0607005 
 szary  

  56-0607006 
 niebieski  
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  PERFECT DREAM        
 Maska do spania PERFECT DREAM. Ca!kowicie zakrywa oczy. Satyna 
z zewn&trz, a od wewn&trz delikatne frotte poliestrowe. Wype!niona 
delikatnymi piankowymi granulkami. Elastyczna ta(ma z plastikowym 
zamkni#ciem i mo"liwo(ci& dopasowania.$|  Opakowanie:!  100/400 szt. $| 
Wymiar:! rozmiar uniwersalny$|  Materia":! 100 %$Poliester$| 
Znakowanie:!u  $80 x 25 mm T1+H2 (10)  

  56-0703001 
 granatowy  

  56-0703002 
 czarny  

  56-0703003 
 srebrny  

  HEAR NO EVIL    #$%&'&$&&(    
 Zatyczki do uszu HEAR NO EVIL. W zestawie 2 pary zatyczek wielokrotnego 
u"ytku w ró"nych kolorach, w bia!ym pude!ku do przechowywania.$| 
Opakowanie:!  100/500 szt. $|  Wymiar:! Ø5,5 x 2,1 cm$|  Materia":! Plastik$| 
Znakowanie:!t  $Ø30 mm K1+H2 (4)  

  ADVENTURE    #$%&'&)&))    
 Zawieszka do baga"u ADVENTURE z ukryt& kart& adresow&.$| 
Opakowanie:!  25/500 szt. $|  Wymiar:! 10,3 x 6,5 cm$|  Materia":! PVC$| 
Znakowanie:!t  $50 x 25 mm K1+H2+V1 (4)  

  TRAVELLER    #(%&'&*&#&    
 Zawieszka baga"owa TRAVELLER 
z miejscem na adres. Solidna metalowa linka 
z bezpiecznym zamkiem, wykonana ze stali 
nierdzewnej.$|  Opakowanie:!  100/400 szt. $| 
Wymiar:! 8 x 4,1 cm$|  Materia":! Stal nierdzewna$| 
Znakowanie:!l  $5 cm) L1+H4 (1)  



  CLOSE    !"#$%&""$'    
 Zamek szyfrowy CLOSE w kszta!cie walizki z metalow" 
link" do zabezpieczenia baga#u. Mo#e s!u#y$ jako k!ódka.%| 
Opakowanie:(  100/500 szt. %|  Wymiar:( ok.%3,3 x 4,1 x 0,8 cm%|  Materia):( Metal%| 
Znakowanie:(l  %5 cm& L1+H2 (1)  

  FAR AWAY    !"#$*$+$+$    
 Zestaw do baga#u FAR AWAY sk!ada si' z aluminiowej zawieszki do baga#u 
z wyjmowanym polem na adres, paska z klamr" do mocowania do baga#u, 
zamka szyfrowego z karabi(czykiem. Ca!o)$ w metalowym pude!ku.%| 
Opakowanie:(  25/100 szt. %|  Wymiar:( 13,1 x 8,5 x 2,1 cm%|  Materia):( Aluminium%| 
Znakowanie:(l  %5 cm& L1+H2 (1)  

  Zestaw  

  WANDERLUST        
 Przywieszka baga#owa WANDERLUST z miejscem na dane adresowe. 
Etui z zamkni'ciem na zawiasach i p'tl" u!atwiaj"ca przymocowanie 
do baga#u.%|  Opakowanie:(  100/500 szt. %|  Wymiar:( 9,1 x 5,5 x 0,4 cm%| 
Materia):( Plastik / PVC%|  Znakowanie:(§  %6 cm& DP1+H4 (10)  

  56-0407153 
 bia!y  

  56-0407156 
 czerwony  

  56-0407154 
 czarny  

  56-0407157 
 zielony  

  56-0407159 
 #ó!ty  

  56-0407160 
 magenta  

  56-0407155 
 niebieski  

  56-0407158 
 pomara(czowy  
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  TRAVEL MATE    !"#$*$%+&'    
 Adapter podró#ny TRAVEL MATE posiada rozk!adane 
wtyczki przystosowane do gniazdek elektrycznych 
w UK, Europie, USA, Australii i Azji. Wyposa#ony 
w 2 porty USB 2, 1 A np. do smartfona, tabletu itd., 
pakowany w pude!ko w tym samym kolorze.%| 
Opakowanie:(  30/60 szt. %|  Wymiar:( 6 x 4,5 x 5,6 cm%| 
Materia):( Plastik%|  Znakowanie:(t  %45 x 45 mm 
K1+H2+V1 (4)  

  GLOBAL    !"#$*$%+&*    
 Adapter podró#ny GLOBAL zawiera trzy wtyczki pasuj"ce w krajach Europy, Azji, 
Australii i Ameryki Pó!nocnej.%|  Opakowanie:(  50/100 szt. %|  Wymiar:( Ø4,8 x 8,5 cm%| 
Materia):( Plastik%|  Znakowanie:(t  %15 x 10 mm K2+H2 (4)  

  Uniwersalny  

  LIFT OFF    !"#$*,,$"&   WY
 Cyfrowa waga do baga#u LIFT OFF z wy)wietlaczem LCD. Pomiar do 40 kg, 
mo#liwo)$ zmiany na lbs. Z funkcj" HOLD, wska*nikiem poziomu baterii, mocn" 
ta)m" do zawieszania z klamr". Do u#ytku w domu i w podró#y. Pakowana 
w pude!ko.%|  Opakowanie:(  50/200 szt. %|  Wymiar:( 10 x 3,7 x 2,7 cm%|  Materia):( Plastik%| 
Znakowanie:(t  %15 x 15 mm K2+H4 (4)  

  Do 40 kg  

  BALANCE    !"#$%&""$&   W
 Waga do baga#u BALANCE z ta)m" miernicz" (ok.%1 m) 
i wytrzyma!ym hakiem. Do u#ytku domowego.%| 
Opakowanie:(  25/50 szt. %|  Wymiar:( ok.%18 x 8 x 3 cm%| 
Materia):( ABS%|  Znakowanie:(t  %30 x 30 mm K1+H4 (1)  

  Do 32 kg  



  PARASOLE I PARASOLKI  

ZATA!CZ W S"O!CU LUB 
W DESZCZU
Czy s!o"ce, czy deszcz, to tak naprawd# bez ró$nicy. 
Wystarczy dobra% odpowiedni parasol z naszej bogatej 
oferty, aby cieszy% si# ka$d& pogod&. Kolorystyka 
naszych parasoli mo$e co prawda przyprawi% Ci# 
o kolorowy zawrót g!owy, ale nie zapominaj o ich 
niebywa!ej wytrzyma!o'ci i odporno'ci na najci#$sze 
warunki pogodowe.  

  Parasole przeciwdeszczowe ..........................................................084
Parasole s!oneczne  ................................................................................109    

  REFLECTIVE    !"#$%$&$$'   &Uü
 Parasol typu golf REFLECTIVE z odblaskow& pow!ok& zapewniaj&c& 
lepsz& widoczno'%, z metalow& lask&, szynami z w!ókna szklanego oraz 
gumowanym, plastikowym uchwytem. Poszycie z poliestru, zapinany na 
rzep.(|  Opakowanie:(  12/24 szt. (|  Wymiar:( Ø120 cm(|  Materia):( Metal / W!ókno 
szklane / Poliester(|  Znakowanie:(s  (260/170 x 210 mm  S1+H2 (6)  

  Odblaskowy  
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  Odblaskowy  

  OPPOSITE       &m
 Parasol automatyczny OPPOSITE odwrotnie otwierany, z automatycznym mechanizmem 
zamykaj&cym, z zabezpieczeniem, z podwójn&, wentylowan& pow!ok&, metalow& lask&, 
szynami z w!ókna szklanego, metalowymi kolcami i plastikowym uchwytem. Poszycie 
z poliestru-pongee, zapinany na rzep.(|  Opakowanie:(  12/36 szt. (|  Wymiar:( Ø105 cm(| 
Materia):( Metal / W!ókno szklane / Poliester(|  Znakowanie:(s  (270/160 x 200 mm S1+H2 (6)  

  Odwrotnie otwierany  

  56-0103380 
 ciemnoniebieski / czarny  

  56-0103381 
 ciemnoszary / czarny  

  FLIPPED       &m
 Parasol FLIPPED odwrotnie otwierany, z automatycznym mechanizmem zamykaj&cym, 
z zabezpieczeniem, z uchwytem w kszta!cie C, dzi#ki któremu d!onie pozostaj& 
wolne, z podwójn&, wentylowan& pow!ok&, metalow& lask&, szynami z w!ókna 
szklanego, metalowymi kolcami. Poszycie z poliestru-pongee, zapinany na rzep.(| 
Opakowanie:(  12/36 szt. (|  Wymiar:( Ø109 cm(|  Materia):( Metal / W!ókno szklane / Poliester(| 
Znakowanie:(s  (270/160 x 200 mm S1+H2 (6)  

  56-0103370 
 niebieski / czarny  

  56-0103371 
 czerwony / czarny  

  56-0103372 
 jasnozielony / czarny  

  56-0103373 
 jasnoszary / czarny  



  HONEYMOON       l
 Parasol HONEYMOON z zaokr!glonym, plastikowym uchwytem, z metalow! lask! 
i szynami, plastikowe kolce. Poszycie z transparentnej folii POE z kolorow! obwódk! 
i paskiem spinaj!cym zapinanym na zatrzask"|  Opakowanie:!  12/36 szt. "|  Wymiar:! Ø83 cm"| 
Materia":! Metal / POE"|  Znakowanie:!s  "180/150 x 60 mm S0+H2+V3 (1)  

  56-0103390 
 niebieski / transparentny  

  56-0103392 
 bia#y / transparentny  

  56-0103393 
 czerwony / transparentny  

  56-0103391 
 czarny / transparentny  

  PANORAMIX    #$%&'&(&(#   l
 Transparentny parasol PANORAMIX z zaokr!glonym uchwytem. Poszycie z folii POE, srebrna lamówka, 
metalowe szyny, kolce z tworzywa sztucznego."|  Opakowanie:!  12/36 sztuk "|  Wymiar:! Ø101 cm"| 
Materia":! Aluminium / Metal / POE"|  Znakowanie:!s  "270/160 x 200 mm S0+H2+V3 (1)  
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  VIP       &m
 Automatyczny parasol VIP z plastikowym uchwytem, z metalow! lask! 
oraz kolorowymi szynami z segmentami z w#ókna szklanego, metalowymi 
kolcami. Poszycie z transparentnej folii POE z kolorow! lamówk! 
i paskiem spinaj!cym zapinanym na zatrzask"|  Opakowanie:!  12/36 szt. "| 
Wymiar:! Ø103 cm"|  Materia":! Metal / W#ókno szklane / POE"| 
Znakowanie:!s  "240/140 x 200 mm S0+H2+V3 (1)  

  56-0103400 
 niebieski / transparentny  

  56-0103403 
 czerwony / transparentny  

  56-0103402 
 bia#y / transparentny  

  56-0103404 
 %ó#ty / transparentny  

  56-0103401 
 czarny / transparentny  

  BELLEVUE    #$%&'&)&()   n
 Parasol BELLEVUE z czasz! w kszta#cie dzwonu, z transparentnym uchwytem 
z tworzywa z zatopionymi p'cherzykami powietrza. Poszycie z transparentnej 
folii POE, laska i szyny metalowe, srebrna lamówka i zatrzask w pasku 
spinaj!cym."|  Opakowanie:!  12/24 szt. "|  Wymiar:! Ø101 cm"|  Materia":! Metal / POE"| 
Znakowanie:!s  "240/140 x 200 mm S0+H2+V3 (1)  

  Uchwyt z zatopionymi 
p!cherzykami powietrza  



  AMAZE    !"#$%$&$$$   &§
 Parasol automatyczny AMAZE z metalow! lask!, z szynami z w"ókna szklanego, 
metalowymi kolcami, z zaokr!glonym, gumowanym uchwytem z przyciskiem 
zwalniaj!cym. Poszycie z poliestru pongee, z czarn! lamówk!, z paskiem spinaj!cym na 
rzep. Poszycie jednocz#$ciowe, bez szwów przeznaczone jest do nadruku indywidualnego 
projektu graficznego klienta na etapie produkcji parasola.%|  Opakowanie:'  25 szt. %| 
Wymiar:' Ø104 cm%|  Materia(:' Metal / W"ókno szklane / Poliester  

  Przyk!adowy 
nadruk  

  LOLLIPOP    !"#$%$!$$)   f
 Parasol dzieci#cy LOLLIPOP z systemem bezpiecznego otwierania. Poszycie 
z poliestru, metalowa laska i szyny, zaokr!glony plastikowy czub, kolce 
i uchwyt w kolorze poszycia.%|  Opakowanie:'  12/60 szt. %|  Wymiar:' Ø69 cm%| 
Materia(:' Metal / Poliester%|  Znakowanie:'s  %120/80 x 100 S1+H2 (6)  

Minimalne zamówienie 
100 sztuk

Czas realizacji od 
8 tygodni

Nadruk indywidualnego 
projektu na ca!ej czaszy
Bezszwowe poszycie z jednego 
kawa"ka materia"u
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  PICOBELLO       j
 Sk"adany parasol PICOBELLO z 3-cz#$ciow! metalow! lask!, metalowymi 
szynami, czarnym uchwytem z tworzywa sztucznego, poszycie poliestrowe, 
zamkni#cie na rzep Velcro.%|  Opakowanie:'  12/60 szt. %|  Wymiar:' Ø96 cm%| 
Materia(:' Metal / Poliester%|  Znakowanie:'s  %230/170 x 140 mm S1+H5 (6)  

  56-0101230 
 granatowy  

  56-0101231 
 czarny  

  56-0101232 
 bia"y  

  56-0101233 
 niebieski  

  56-0101234 
 czerwony  

  56-0101235 
 szary  

  56-0101236 
 'ó"ty  

  56-0101237 
 jasnozielony  

  56-0101238 
 ciemnoró'owy  

  56-0101239 
 jasnofioletowy  

  56-0101240 
 turkusowy  

  REGULAR       g
 Parasol sk"adany bez automatu REGULAR. Poszycie z poliestru, 2 x sk"adana 
metalowa laska, metalowe szyny, czarny, plastikowy uchwyt ze sznureczkiem.%| 
Opakowanie:'  12/60 szt. %|  Wymiar:' Ø85 cm%|  Materia(:' Metal / Poliester%| 
Znakowanie:'s  %230/170 x 140 mm S1+H5 (6)  

  56-0101102 
 czarny  

  56-0101101 
 zielony  

  56-0101104 
 pomara&czowy  

  56-0101106 
 'ó"ty  

  56-0101108 
 niebieski  

  56-0101109 
 czerwony  

  56-0101110 
 bia"y  

  56-0101111 
 czerwony / bia"y  

  56-0101112 
 niebieski / bia"y  

  56-0101113 
 zielony / bia"y  

  56-0101115 
wielokolorowy 

  56-0101116 
 jasnoniebieski  

  56-0101120 
 granatowy  



  56-0101145 
 br!zowy  

  FLAT       &h
 Super p"aski parasol sk"adany FLAT. Lekki aluminiowy i odporny 
na wiatr stela# 164 g, wysokiej jako$ci poszycie i pokrowiec 
poliester-pongee, aluminiowe szyny z segmentami z w"ókna 
szklanego, metalowe kolce, uchwyt metalizowany z czarnym 
paskiem.%|  Opakowanie:!  12/60 szt. %|  Wymiar:! Ø88 cm%| 
Materia":! 164g Aluminium / W"ókno szklane / Poliester%| 
Znakowanie:!s  %230/170 x 140 mm S1+H5 (6)  

  Super p!aski i bardzo lekki  

  56-0101140 
 granatowy  

  56-0101142 
 jasnoniebieski  

  56-0101143 
 czarny  

  56-0101144 
 ciemnoczerwony  

  56-0101141 
 jasnozielony  

  PRIMA       j
 Automatyczny parasol kieszonkowy PRIMA. Pokrowiec 
w kolorze poszycia, 3-cz&$ciowa metalowa laska, szyny 
i kolce, czarny, plastikowy uchwyt z automatycznym 
przyciskiem i p&telk!, poszycie z poliestru, zapinany na rzep.%| 
Opakowanie:!  12/48 szt. %|  Wymiar:! Ø96 cm%|  Materia":! Metal / Poliester%| 
Znakowanie:!s  %230/170 x 140 mm S1+H5 (6)  

  56-0101211 
 ciemnozielony  

  56-0101210 
 granatowy  

  56-0101213 
 czarny  

  56-0101212 
 bia"y  

  56-0101214 
 niebieski  

  56-0101215 
 #ó"ty  

  56-0101216 
 bordowy  

  56-0101217 
 wielokolorowy  
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  PLOPP       &j
 Automatyczny, wiatroodporny parasol kieszonkowy PLOPP z pokrowcem w dopasowanym 
kolorze. 3-cz&$ciowa metalowa laska, szyny z metalu i w"ókna szklanego, metalowe 
kolce. Gumowany uchwyt z p&telk!, poszycie:%poliester, zapinany na rzep.%| 
Opakowanie:!  48/60 szt. %|  Wymiar:! Ø97 cm%|  Materia":! Metal / W"ókno szklane / Poliester%| 
Znakowanie:!s  %180/160 x 120 mm S1+H5 (6)  

  Podwójny automat  
  56-0101261 
 czarny  

  56-0101263 
 czerwony    56-0101260 

 granatowy  

  56-0101262 
 bia"y  

  56-0101264 
 niebieski  

  COVER       j
 Automatyczny parasol mini COVER. Poszycie poliester-pongee, metalowe 
szyny, 3 x sk"adana laska, uchwyt, przycisk i sznureczek w kolorze poszycia.%| 
Opakowanie:!  12/60 szt. %|  Wymiar:! Ø96 cm%|  Materia":! Metal / Poliester%| 
Znakowanie:!s  %230/170 x 140 mm S1+H5 (6)  

  56-0101161 
 b"&kitny  

  56-0101160 
 granatowy  

  56-0101162 
 "ososiowy  

  56-0101163 
 ró#owy  

  56-0101164 
 wrzosowy  

  56-0101165 
 czarny  

  56-0101166 
 bia"y  



  MISTER       &k
 Automatyczny mini parasol m!ski MISTER. Poszycie poliester-pongee, 
pokrowiec z jasn" lamówk", metalowe szyny, 2 x sk#adana metalowa 
laska, plastikowy uchwyt.$|  Opakowanie:!  12/36 szt. $|  Wymiar:! Ø 95 cm$| 
Materia":! Metal / Poliester$|  Znakowanie:!s  $230/170 x 140 mm S1+H5 (6)  

  56-0101150 
 granatowy  

  56-0101151 
 czarny  

  EXPRESS       k
 Ma#y parasol EXPRESS otwierany i sk#adany automatycznie, 3 razy sk#adana laska, poszycie 
i pokrowiec z poliestru pongee, pasek spinaj"cy na rzep, aluminiowe szyny z ko%cówkami 
z w#ókna szklanego i metalowymi kolcami, uchwyt z tworzywa sztucznego srebrno-czarny.$| 
Opakowanie:!  12/48 szt. $|  Wymiar:! Ø100 cm$|  Materia":! Metal / W#ókno szklane / Poliester$| 
Znakowanie:!s  $230/170 x 140 mm S1+H5 (6)  

  Podwójny automat  

  56-0101132 
 bordowy  

  56-0101134 
 szary  

  56-0101131 
 ciemnozielony  

  56-0101133 
 czarny  
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  TWIST       1
 Parasol mini TWIST. Poszycie z poliestru pongee, aluminiowe szyny, 
stela& 204 g, wiatroodporny, 3 x sk#adana laska, uchwyt z ruchomym 
elementem s#u&"cym jako zaczep.$|  Opakowanie:!  12/36 szt. $| 
Wymiar:! Ø98 cm$|  Materia":! Aluminium / W#ókno szklane / Poliester$| 
Znakowanie:!s  $230/170 x 140 mm S1+H5 (6)  

  56-0101200 
 niebieski  

  56-0101203 
 &ó#ty  

  56-0101205 
 ró&owy  

  56-0101201 
 turkusowy  

  56-0101204 
 pomara%czowy  

  56-0101202 
 czerwony  

  56-0101206 
 czarny  

  56-0101208 
 ciemnozielony  

  56-0101209 
 jasnozielony  

  LORD       §
 M!ski parasol automatyczny LORD, 3 x sk#adana metalowa laska, szyny z metalu/w#ókna 
szklanego, drewniany, zaokr"glony uchwyt, poszycie z poliestru pongee ze specjaln" 
wodoodporn" pow#ok", pasek spinaj"cy na rzep.$|  Opakowanie:!  12/36 szt. $|  Wymiar:! Ø101 cm$| 
Materia":! Metal / W#ókno szklane / Poliester$|  Znakowanie:!s  $210/160 x 140 mm S1+H5 (6)  

  Z efektem perlenia 
kropli wody  

  56-0101191 
 czarny  

  56-0101190 
 granatowy  

  56-0101192 
 ciemny br"z  



  56-0101055 
 granatowy  

  56-0101056 
 czarny  

  POCKET       g
 Lekki, super-mini parasol POCKET z etui EVA. Poszycie z poliestru pongee, d!ugo"# 
po z!o$eniu 16 cm, aluminiowe szyny z segmentami z w!ókna szklanego, aluminiowy 
stela$, tylko 164 g, 5 x sk!adana aluminiowa laska, 6 klinów.%|  Opakowanie:!  12/48 szt. %| 
Wymiar:! Ø85 cm%|  Materia":! Aluminium / W!ókno szklane / Poliester%| 
Znakowanie:!s  %230/170 x 140 mm S1+H5 (6)  

  Twardy 
pokrowiec  

  56-0101051 
 niebieski  

  56-0101052 
 czerwony  

  56-0101053 
 zielony  

  56-0101054 
 szary  

  BORA       &j
 Automatyczny, wiatroodporny, kieszonkowy parasol BORA. Trzycz&"ciowy, metalowy trzon, 
szkielet z aluminium, plastiku i w!ókna szklanego, metalowe ko'cówki, r(czka z gumow( 
pow!ok(, poliestrowe poszycie ze specjaln( wodoodporn( pow!ok(, zapinany na rzep.%| 
Opakowanie:!  12/48 szt. %|  Wymiar:! Ø97 cm%|  Materia":! Metal / Aluminium / Poliester%| 
Znakowanie:!s  %230/170 x 140 mm S1+H5 (6)  

  Z efektem perlenia  

  Podwójny automat  

  56-0101181 
 ciemnozielony  

  56-0101180 
 granatowy  

  56-0101183 
 czarny  

  56-0101184 
 niebieski  

  56-0101182 
 bia!y  

  56-0101185 
 $ó!ty  

  56-0101186 
 czerwony  
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  Podwójny automat  

  STREETLIFE       &j
 Automatyczny, wiatroodporny, kieszonkowy parasol STREETLIFE. Szwy 
dopasowane kolorystycznie do uchwytu, 3-cz&"ciowa metalowa laska, 
szyny z w!ókna szklanego i metalu, metalowe kolce, gumowany uchwyt 
z p&tl(, poszycie poliester-pongee, zapinany na rzep pokrowiec dopasowany 
kolorystycznie do szwu i zapi&cia na rzep .%|  Opakowanie:!  12/48 szt. %| 
Wymiar:! Ø97 cm%|  Materia":! Metal / W!ókno szklane / Poliester%| 
Znakowanie:!s  %230/170 x 140 mm S1+H5 (6)  

  Dopasowane 
kolorystycznie 
przeszycia  

  Podwójny automat    56-0101250 
 czarny / niebieski  

  56-0101253 
 czarny / $ó!ty  

  56-0101252 
 czarny / bia!y  

  56-0101254 
 czarny / jasnozielony  

  56-0101251 
 czarny / czerwony  

  ORIANA       &§
 Automatyczny, wiatroodporny, sk!adany parasol ORIANA z dopasowanym kolorystycznie 
pokrowcem, 3 cz&"ciow( metalow( lask(, z szynami z metalu, plastiku i w!ókna szklanego, 
gumowany uchwyt z dopasowanym kolorystycznie paskiem na nadgarstek, poszycie 
z poliestru pongee z pokrowcem o strukturze plastrów miodu, z zapi&ciem na zatrzask.%| 
Opakowanie:!  12/48 szt. %|  Wymiar:! Ø101 cm%|  Materia":! Metal / W!ókno szklane / Poliester%| 
Znakowanie:!s  %230/170 x 140 mm S1+H5 (6)  

  Podwójny automat  

  Pasuj!cy do ORIANY parasol 
JUBILEE znajdziesz na stronie 103.  

  56-0101221 
 czarny  

  56-0101220 
 granatowy  

  56-0101223 
 ciemnoczerwony  

  56-0101222 
 jasnobe$owy  

  56-0101224 
 szary  



Zadzwo! do nas! Pomo"emy Ci wybra# najlepszy gad"et.

  56-0103365 
 zielony  

  DISCO & DANCE       3
 Automatyczny parasol DANCE. Poszycie z poliestru 170 T, metalowa 
laska i szyny, zaokr$glony, plastikowy uchwyt w kolorze poszycia.%| 
Opakowanie:!  10/50 szt. %|  Wymiar:! Ø103 cm%|  Materia":! Metal / Poliester%| 
Znakowanie:!s  %270/160 x 200 mm S1+H2 (6)  

  56-0103005 
 niebieski / "ó&ty  

  56-0103002 
 czarny  

  56-0103008 
 niebieski  

  56-0103006 
 "ó&ty  

  56-0103009 
 czerwony  

  56-0103010 
 bia&y  

  56-0103011 
 czerwony / bia&y  

  56-0103012 
 niebieski / bia&y  

  56-0103013 
 zielony / bia&y  

  56-0103014 
 czarny / bia&y  

  56-0103015 
 niebieski / zielony / 
czerwony / "ó&ty  

  56-0103018 
 czarny / czerwony  

  56-0103019 
 czarny / "ó&ty  

  56-0103020 
 granatowy  

  LIMBO       m
 Automatyczny parasol LIMBO z metalow$ lask$ i szynami oraz plastikowymi 
kolcami dopasowanymi kolorystycznie, uchwyt z drewnopodobnym 
wyko!czeniem, poszycie poliestrowe, zamkni'cie na rzep Velcro.%| 
Opakowanie:!  12/48 szt. %|  Wymiar:! Ø103 cm%|  Materia":! Metal / Poliester%| 
Znakowanie:!s  %270/180 x 170 mm S1+H2 (6)  

  56-0103360 
 granatowy  

  56-0103363 
 niebieski  

  56-0103362 
 bia&y  

  56-0103364 
 czerwony  

  56-0103361 
 czarny  

  56-0103366 
 pomara!czowy  

  56-0103367 
 "ó&ty  

  56-0103368 
 jasnozielony  

  56-0103369 
 wielokolorowy  
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  TANGO       m
 Automatyczny parasol TANGO. Poszycie z poliestru 190 T, czarne, 
metalowe szyny, drewniana laska i uchwyt w kolorze orzecha w&oskiego.%| 
Opakowanie:!  12/36 szt. %|  Wymiar:! Ø103 cm%|  Materia":! Drewno / Metal / Poliester%| 
Znakowanie:!s  %280/170 x 210 mm S1+H2 (6)  

  56-0103131 
 ciemnozielony  

  56-0103130 
 granatowy  

  56-0103133 
 czarny  

  56-0103132 
 bia&y  

  56-0103134 
 pomara!czowy  

  56-0103135 
 "ó&ty  

  56-0103136 
 czerwony  

  56-0103138 
 bordowy  

  56-0103140 
 szary  

  56-0103141 
 ciemnobr$zowy  

  56-0103142 
 be"owy  

  56-0103145 
 niebieski  

  56-0103146 
 jasnozielony  

  56-0103147 
 ciemnoró"owy  

  56-0103149 
 wielokolorowy  



  DOUBLY       3
 Parasol automatyczny DOUBLY z metalow! lask!, plastikowymi kolcami 
i uchwytem, dwuwarstwowym poszyciem z poliestru w dwóch kolorach, 
zapi"ciem na rzep.#|  Opakowanie:!  12/36 szt. #|  Wymiar:! Ø103 cm#| 
Materia":! Metal / Poliester#|  Znakowanie:!s  #270/160 x 200 mm S1+H2 (6)  

  Dwukolorowe 
poszycie  

  56-0103070 
 czarny / niebieski  

  56-0103073 
 czarny / $ó%ty  

  56-0103072 
 czarny / czerwony  

  56-0103074 
 czarny / pomara&czowy  

  56-0103071 
 czarny / zielony  

  56-0103075 
 czarny / szary  

  JOKER       &m
 Lekki parasol JOKER. Poszycie z poliestru pongee, czarne szyny z w%ókna 
szklanego, aluminiowa laska, czarny uchwyt z EVA.#|  Opakowanie:!  10/50 szt. #| 
Wymiar:! Ø106 cm#|  Materia":! Aluminium / W%ókno szklane / Poliester#| 
Znakowanie:!s  #270/160 x 200 mm S1+H2 (6)  

  56-0103180 
 granatowy / srebrny  

  56-0103181 
 czarny / srebrny  

  56-0103184 
 czerwony / srebrny  



Zadzwo& do nas! Pomo$emy Ci wybra' najlepszy gad$et.

!""
  WALTZ       m
 Automatyczny parasol WALTZ. Poszycie poliester 190 T, 
kontrastuj!ca lamówka, czarne metalowe szyny, laska i uchwyt 
z drewna w kolorze orzecha w%oskiego.#|  Opakowanie:!  12/36 szt. #| 
Wymiar:! Ø103 cm#|  Materia":! Drewno / Metal / Poliester#| 
Znakowanie:!s  #260/170 x 150 mm S1+H2 (6)    Kolorowa lamówka  

  56-0103090 
 granatowy / be$owy  

  56-0103091 
 ciemnozielony / 
be$owy  

  56-0103093 
 czarny / szary  

  56-0103094 
 be$owy / br!zowy  

  WIND       &m
 Automatyczny parasol sztormowy WIND z gumowanym uchwytem, poszycie 
z wysokiej jako(ci poliestru pongee, mocny automatyczny stela$, odporny na 
wiatr, metalowa laska lakierowana na kolor czarny.#|  Opakowanie:!  12/36 szt. #| 
Wymiar:! Ø103 cm#|  Materia":! Metal / W%ókno szklane / Poliester#| 
Znakowanie:!s  #270/160 x 200 mm S1+H2 (6)  

  56-0103262 
 czerwony  

  56-0103260 
 granatowy  

  56-0103261 
 czarny  

  56-0103263 
 jasnoniebieski  

  56-0103264 
 pomara&czowy  

  56-0103265 
 ciemnozielony  

  56-0103266 
 ró$owy  

  56-0103267 
 jasnozielony  

  56-0103268 
 $ó%ty  

  56-0103269 
 wielokolorowy  



  BOOGIE       m
 Automatyczny parasol BOOGIE z drewnianym uchwytem i wysokiej 
jako!ci nylonowym poszyciem. Drewniana laska z zaokr"glonym, 
drewnianym uchwytem, drewniane kolce.#|  Opakowanie:!  12/36 szt. #| 
Wymiar:! Ø103 cm#|  Materia":! Drewno / Metal / Nylon#| 
Znakowanie:!s  #270/160 x 200 mm S1+H2 (6)  

  Z nylonowym 
poszyciem  

  56-0103231 
 ciemnozielony  

  56-0103230 
 granatowy  

  56-0103233 
 czarny  

  56-0103232 
 bia$y  

  56-0103234 
 pomara%czowy  

  56-0103235 
 &ó$ty  

  56-0103236 
 czerwony  

  56-0103237 
 szary  

  56-0103238 
 bordowy  

  56-0103239 
 be&owy  

  LAMBARDA       &m
 Parasol automatyczny LAMBARDA z metalow" lask", szynami z w$ókna szklanego, 
metalowymi kolcami, uchwytem pokrytym gum", z wbudowanym przyciskiem, 
poszycie z poliestru pongee ze specjaln" wodoodporn" pow$ok", zapi'cie na rzep.#| 
Opakowanie:!  12/36 szt. #|  Wymiar:! Ø103 cm#|  Materia":! Metal / W$ókno szklane / 
Poliester#|  Znakowanie:!s  #280/150 x 190 mm S1+H2 (6)  

  Z efektem 
perlenia kropli 
wody  

  56-0103321 
 czarny  

  56-0103320 
 granatowy  

  56-0103323 
 fioletowy  

  56-0103322 
 czerwony  

  56-0103324 
 turkusowy  

  56-0103325 
 jasnozielony  

  56-0103326 
 niebieski  

  56-0103327 
 ciemnoró&owy  



NOWO!"

Zadzwo% do nas! Pomo&emy Ci wybra( najlepszy gad&et.

!"!
  LIPSI       m
 Parasol automatyczny LIPSI z metalow" r"czk". Szyny z w$ókna szklanego, drewniane kolce 
i drewniany, zaokr"glony uchwyt. Poszycie z poliestru pongee wykonanego z plastiku pochodz"cego 
z recyklingu (Global Recycle Standard). Zapi'cie na rzep.#|  Opakowanie:!  12/36 szt. #|  Wymiar:! Ø103 cm#| 
Materia":! Drewno / Metal / Poliester#|  Znakowanie:!s  #280/170 x 210 mm S1+H2 (6)  

  Poszycie wykonane 
z tworzywa sztucznego 
pochodz!cego 
z recyklingu  

  56-0103501 
 czarny  

  56-0103503 
 czerwony  

  56-0103500 
 granatowy  

  56-0103502 
 bia$y  

  56-0103504 
 szary  

  56-0103505 
 jasnozielony  



  CANCAN       &3
 Automatyczny parasol CANCAN z metalow! lask! oraz kolorowymi szynami z segmentami 
z w"ókna szklanego, metalowymi kolcami, wyko#czona gum! laska z wbudowanym kolorowym 
automatycznym przyciskiem, poszycie z poliestru pongee i paskiem spinaj!cym zapinanym na 
rzep.$|  Opakowanie:!  12/36 szt. $|  Wymiar:! Ø103 cm$|  Materia":! Metal / W"ókno szklane / Poliester$| 
Znakowanie:!s  $270/160 x 200 mm S1+H2 (6)  

  56-0103350 
 czarny / niebieski  

  56-0103351 
 czarny / czerwony  

  56-0103354 
 czarny / jasnozielony  

  56-0103352 
 czarny / bia"y  

  56-0103353 
 czarny / %ó"ty  

  RUMBA       m
 Automatyczny parasol RUMBA z aluminiow! lask!. Poszycie z poliestru pongee, szyny z w"ókna 
szklanego, aluminiowa laska, uchwyt z EVA.$|  Opakowanie:!  12/36 szt. $|  Wymiar:! Ø103 cm$| 
Materia":! Aluminium / W"ókno szklane / Poliester$|  Znakowanie:!s  $270/160 x 200 mm S1+H6 (6)  

  56-0103290 
 granatowy  

  56-0103294 
 czerwony  

  56-0103292 
 bia"y  

  56-0103295 
 brzoskwiniowy  

  56-0103296 
 wrzosowy  

  56-0103291 
 jasnoniebieski  

  56-0103293 
 czarny  
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  56-0103343 
 ciemnoczerwony  

  56-0103342 
 jasnobe%owy  

  FLORA       &3
 Parasol FLORA z w"ókna szklanego z pokrowcem na rami'. Poszycie z nylonu 190T, czarne 
szyny z w"ókna szklanego, kolce z tworzywa sztucznego, super lekka laska z w"ókna 
szklanego, prosty uchwyt z gumowej pianki.$|  Opakowanie:!  12/36 szt. $|  Wymiar:! Ø103 cm$| 
Materia":! W"ókno szklane / Nylon$|  Znakowanie:!s  $270/160 x 200 mm S1+H6 (6)  

  Wyj!tkowo trwa"y  

  56-0103250 
 granatowy  

  56-0103253 
 fioletowy  

  56-0103254 
 ciemnoczerwony  

  JUBILEE       &m
 Automatyczny parasol JUBILEE. Aluminiowa laska, szyny z w"ókna 
szklanego, metalowe kolce, dopasowany kolorystycznie, 
gumowany, zaokr!glony uchwyt, poszycie z poliestru z pokrowcem 
o strukturze plastrów miodu, pasek spinaj!cy z zapi'ciem na 
zatrzask i metalow! p"ytka na logo.$|  Opakowanie:!  12/36 szt. $| 
Wymiar:! Ø103 cm$|  Materia":! Aluminium / W"ókno szklane / Poliester$| 
Znakowanie:!s  $270/160 x 200 mm S1+H4 (6)  

  56-0103340 
 granatowy  

  56-0103341 
 czarny  

  56-0103344 
 szary  

  56-0103345 
 per"owy szary  



  RAINDROPS       4U
 Parasol typu golf RAINDROPS z metalow! lask! i podwójnymi 
metalowymi szynami, plastikowe kolce, uchwyt o drewnianym 
wygl!dzie, poszycie poliestrowe, zapinany na rzep."| 
Opakowanie:!  12/24 szt. "|  Wymiar:! Ø129 cm"|  Materia":! Metal / Poliester"| 
Znakowanie:!s  "330/160 x 300 mm S1+H2 (6)  

  56-0104221 
 czarny  

  56-0104220 
 bia#y  

  56-0104223 
 czerwony  

  56-0104224 
 $ó#ty  

  56-0104222 
 niebieski  

  56-0104225 
 granatowy  

  MOBILE       Uü
 Parasol typu golf MOBILE z pokrowcem do noszenia, 
metalowa laska i szyny, uchwyt EVA."|  Opakowanie:!  24 szt. "| 
Wymiar:! Ø125 cm"|  Materia":! Metal / Poliester"| 
Znakowanie:!s  "350/170 x 310 mm S1+H6 (6)  

  56-0104140 
 granatowy  

  56-0104143 
 czarny  

  56-0104141 
 ciemnozielony  

  56-0104144 
 czerwony  

  56-0104146 
 $ó#ty  

  56-0104142 
 niebieski  

  56-0104145 
 pomara%czowy  

  56-0104147 
 jasnozielony  
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  TORNADO       &pU
 Parasol bez automatu TORNADO. Poszycie z poliestru. 
Czarne, podwójne, metalowe szyny, laska z w#ókna 
szklanego, czarny uchwyt z EVA. Odporny na wiatr, specjalna 
spr'$ynowa konstrukcja."|  Opakowanie:!  12/24 szt. "| 
Wymiar:! Ø131 cm"|  Materia":! Metal / W#ókno szklane / Poliester"| 
Znakowanie:!s  "350/170 x 310 mm S1+H2 (6)  

  Parasol sztormowy: Parasole zazwyczaj !ami" si# wtedy, gdy wiatr 
wygnie czasz# parasola na zewn"trz. Parasole sztormowe maj" specjaln" 
elastyczn" ram#, która pozwala na wygi#cie czaszy bez $adnej szkody.  

  56-0104044 
 szary  

  56-0104040 
 granatowy  

  56-0104043 
 czarny  

  56-0104046 
 niebieski  

  56-0104041 
 ciemnozielony  

  56-0104047 
 czerwony  

  56-0104048 
 bia#y  

  SUBWAY       6U
 Parasol automatyczny typu golf SUBWAY z czarn! metalow! lask!, szynami 
i kolcami. Czarny, zaokr!glony uchwyt z EVA z przyciskiem w kolorze srebrnym, 
poszycie z poliestru pongee ze specjaln! wodoodporn! pow#ok!, pasek spinaj!cy 
na rzep."|  Opakowanie:!  12/24 szt. "|  Wymiar:! Ø119 cm"|  Materia":! Metal / Poliester"| 
Znakowanie:!s  "280/170 x 210 mm S1+H2 (6)  

  Z efektem 
perlenia kropli 
wody  

  56-0104191 
 czarny  

  56-0104190 
 granatowy  

  56-0104193 
 b#'kitny  

  56-0104192 
 bia#y  

  56-0104194 
 jasnozielony  

  56-0104195 
 ciemnoró$owy  

  56-0104196 
 pomara%czowy  

  56-0104197 
 fioletowy  
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  RAINBOW SKY    !"#$%$&$!'   pU
 Parasol typu golf RAINBOW SKY. 16 panelowy, z metalow$ lask$, szynami i kolcami, 
drewnianym uchwytem, poliestrowym poszyciem i paskiem spinaj$cym zapinanym 
na rzep.%|  Opakowanie:(  12/24 szt. %|  Wymiar:( Ø131 cm%|  Materia):( Metal / Poliester%| 
Znakowanie:(s  %170/150 x 140 mm S1+H2 (6)  

  16-panelowy  

  SOLARIS       &nU
 Lekki parasol SOLARIS typu golf. Poszycie z poliestru pongee, metalowa laska, szyny 
aluminiowe i z w&ókna szklanego, gumowany uchwyt.%|  Opakowanie:(  12/24 szt. %| 
Wymiar:( Ø120 cm%|  Materia):( Aluminium / W&ókno szklane / Poliester%| 
Znakowanie:(s  %350/170 x 310 mm S1+H2 (6)  

  Srebrna czasza na 
zewn!trz i kolorowa 
wewn!trz  

  56-0104110 
 srebrny / czarny  

  56-0104112 
 srebrny / 
czerwony  
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  PASSAT       &6U
 Parasol automatyczny, wiatroodporny PASSAT z metalow$ lask$, szynami z w&ókna szklanego, 
uchwytem z EVA, eleganckim czubem, poszyciem z poliestru pongee, zapi'ciem na rzep.%| 
Opakowanie:(  12/24 szt. %|  Wymiar:( Ø120 cm%|  Materia):( Metal / W&ókno szklane / Poliester%| 
Znakowanie:(s  %350/170 x 250 mm S1+H2 (6)  

  56-0104180 
 granatowy  

  56-0104181 
 czarny  

  56-0104183 
 szary  

  56-0104182 
 czerwony  
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  MONSUN       &pU
 Parasol typu golf MONSUN. Poszycie z nylonu 
190 T z systemem wentylacyjnym, szyny 
i laska z w$ókna szklanego, kolce z tworzywa 
sztucznego i uchwyt.%|  Opakowanie:!  12/24 szt. %| 
Wymiar:! Ø132 cm%|  Materia":! W$ókno szklane / Nylon%| 
Znakowanie:!s  %350/170 x 310 mm S1+H2 (6)  

  Specjalny 
system pozwala 
na swobodny 
przep!yw wiatru 
przez czasz"  

  56-0104171 
 czarny / ciemnozielony  

  56-0104172 
 czarny / czerwony  

  56-0104174 
 czarny / 
pomara!czowy  

  56-0104173 
 czarny / szary  

  CONCIERGE    #$%&'&()')   &9
 Olbrzymi parasol typu golf CONCIERGE, bardzo du"a &rednica - 180 cm, na ok.%7 osób, 
laska i szyny z w$ókna szklanego, z zaworem bezpiecze!stwa, plastikowe kolce, uchwyt 
pokryty gumow' pow$ok', poszycie i pokrowiec:%poliester-pongee, zapi(cie na rzep.%| 
Opakowanie:!  6/12 szt. %|  Wymiar:! Ø180 cm%|  Materia":! W$ókno szklane / Poliester%| 
Znakowanie:!s  %400/300 x 350 mm S1+H6 (6)  

  Wyj#tkowo du$y 
ok.%Ø 180 cm  
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  SUNFLOWER        
 Parasol pla"owy SUNFLOWER z dwucz(&ciow' lask', metalowymi szynami, 
plastikowymi kolcami, poliestrowym poszyciem. Pakowany w przezroczyst' 
torb( z PVC.%|  Opakowanie:!  12 szt. %|  Wymiar:! Ø145 cm%|  Materia":! Metal / Poliester%| 
Znakowanie:!s  %350/200 x 250 mm S1+H2 (6)  

  56-0106000 
 bia$y  

  56-0106002 
 czerwony  

  56-0106004 
 jasnozielony  

  56-0106003 
 "ó$ty  

  56-0106001 
 niebieski  

  BEACHCLUB    #$%&'&$&**    
 Parasol s$oneczny i pla"owy BEACHCLUB. 2-cz(&ciowa metalowa laska z ruchomym 
przegubem do dostosowania k'ta nachylenia czaszy do po$o"enia s$o!ca, metalowe 
szyny, plastikowe kolce i czub, laska z wbudowanymi uchwytami i plastikowym 
spiralnym sto"kiem, uchwyty do $atwego wkr(cenia spiralnie zako!czonej laski 
w pod$o"e, poliestrowe poszycie z systemem wentylacji u góry i warstw' chroni'c' 
przed promieniowaniem UV, dopasowana kolorystycznie poliestrowa torba z paskiem 
na rami(.%|  Opakowanie:!  12 szt. %|  Wymiar:! Ø156 cm%|  Materia":! Metal / Poliester%| 
Znakowanie:!s  %350/200 x 250 mm S1+H2 (6)  

  Ze spiralnym sto$kiem do 
wkr"cenia w pod!o$e  

  UV 30+  



  TEKSTYLIA  

STWÓRZ W!ASNY STYL
Nasze kolorowe tekstylia przez ca!y rok pozostaj" 
w bliskim kontakcie nie tylko z ich u#ytkownikami. 
Przewiewne czapki z daszkiem na s!oneczne dni 
lub polarowe nakrycia g!owy na jesienno-zimowe 
ch!ody s" do Twojej dyspozycji. Wybierz co$ dla 
siebie i stwórz swój oryginalny, niepowtarzalny 
outfit.  

  Nakrycia g!owy i odzie#  ........................................................ 110
Odzie# przeciwdeszczowa  ................................................. 120    

  PUT AROUND        
 Wst"#ka do kapelusza PUT AROUND wykonana z elastycznego poliestru 
o d!ugo$ci oko!o 63 cm. Pasuje do kapelusza COOL DANCE 56-0701970-77. Koszt 
rozpakowania / pakowania H8 dotyczy umieszczenia wst"#ki na kapeluszu.%| 
Opakowanie:!  500/2000 szt. %|  Wymiar:! 63 x 2,5 cm%|  Materia":! Poliester%| 
Znakowanie:!u  %80 x 18 mm T1 (10)  

  56-0701968 
 bia!y  

  56-0701969 
 czarny  
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  FAVOURITE        
 5-segmentowa czapka FAVOURITE z wzmocnionym przodem. 2 haftowane 
otwory wentylacyjne, guzik, rozmiar regulowany zapi(ciem na rzep z ty!u.%| 
Opakowanie:!  50/200 szt. %|  Wymiar:! rozmiar uniwersalny%|  Materia":! 100 %%Bawe!na%| 
Znakowanie:!u  %95 x 40 mm T3 (10)  

  56-0702050 
 jasnozielony  

  56-0702053 
 #ó!ty  

  56-0702056 
 bia!y  

  56-0702051 
 ciemnoniebieski  

  56-0702054 
 ciemnozielony  

  56-0702057 
 jasnoniebieski  

  56-0702058 
 pomara&czowy  

  56-0702052 
 czerwony  

  56-0702055 
 czarny  

  56-0702059 
 ró#owy  

  COOL DANCE        
 Kapelusz COOL DANCE wykonany z materia!u oddychaj"cego (wst"#ka 
nie wchodzi w sk!ad zestawu). Do kapelusza pasuje wst"#ka PUT AROUND 
56-0701968-69.%|  Opakowanie:!  50/200 szt. %|  Wymiar:! 58%|  Materia":! Poliester%| 
Znakowanie:!u  %60 x 35 mm T1 (10)  

  56-0701970 
 bia!y  

  56-0701973 
 #ó!ty  

  56-0701971 
 czarny  

  56-0701974 
 zielone jab!ko  

  56-0701976 
 magenta  

  56-0701972 
 czerwony  

  56-0701975 
 pomara&czowy  

  56-0701977 
 niebieski  
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  RACING        
 Czapka baseballowa RACING. Bawe$niana, 5-segmentowa z plastikowym 
zapi%ciem i metalowymi wywietrznikami u góry.&|  Opakowanie:!  50/200 szt. &| 
Wymiar:! rozmiar uniwersalny&|  Materia":! 100 %&Bawe$na&| 
Znakowanie:!u  &80 x 30 mm T3 (10)  

  56-0702043 
 "ó$ty  

  56-0702048 
 pomara!czowy  

  56-0702044 
 zielony  

  56-0702046 
 bia$y  

  SHADOW        
 Kapelusz przeciws$oneczny SHADOW wykonany 
z delikatnej bawe$ny.&|  Opakowanie:!  50/300 szt. &| 
Wymiar:! rozmiar uniwersalny&|  Materia":! 100 %&Bawe$na&| 
Znakowanie:!u  &90 x 40 mm T3 (10)  

  56-0702001 
 niebieski  

  56-0702004 
 zielony  

  56-0702002 
 czerwony  

  56-0702006 
 bia$y  

  56-0702003 
 "ó$ty  
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  SPORTSMAN        
 5 segmentowa czapka baseballowa SPORTSMAN. Wzmocniony przedni 
segment doskona$y na nadruk, daszek, 4 haftowane otwory wentylacyjne, 
szwy i guzik w neonowych kolorach, rozmiar regulowany zapi%ciem na 
rzep z ty$u.&|  Opakowanie:!  50/200 szt. &|  Wymiar:! rozmiar uniwersalny&| 
Materia":! 90 %&Bawe$na / 10 %&Poliester&|  Znakowanie:!u  &90 x 50 mm T3 (10)  

  W neonowych kolorach  

  56-0702061 
 pomara!czowy / 
czarny  

  56-0702066 
 "ó$ty / czarny  

  SHINY        
 5 segmentowa czapka SHINY. 2-kolorowa z $atwym do nadrukowania 
wzmocnionym panelem przednim, 4 obszywane wywietrzniki, regulowana 
zapi%ciem na rzep z ty$u.&|  Opakowanie:!  50/200 szt. &|  Wymiar:! rozmiar uniwersalny&| 
Materia":! 100 %&Poliester&|  Znakowanie:!u  &50 x 30 mm T3 (10)  

  W neonowych kolorach  

  56-0701800 
 pomara!czowy / bia$y  

  56-0701803 
 ró"owy / bia$y  

  56-0701801 
 "ó$ty / bia$y  

  56-0701802 
 zielony / bia$y  

  PITCHER        
 6-segmentowa czapka PITCHER. Wzmocniony przedni segment o p$óciennym 
wygl'dzie, pozosta$e segmenty z siatki, 2 obszywane wywietrzniki, regulowana 
zapi%ciem na rzep z ty$u.&|  Opakowanie:!  50/200 szt. &|  Wymiar:! rozmiar uniwersalny&| 
Materia":! 100 %&Poliester&|  Znakowanie:!u  &60 x 50 mm T3 (10)  

  56-0701700 
 bia$y  

  56-0701704 
 niebieski  

  56-0701701 
 czarny  

  56-0701705 
 pomara!czowy  

  56-0701702 
 ciemnoniebieski  

  56-0701706 
 zielone jab$ko  



  BREEZY        
 5-segmentowa czapka baseballowa BREEZY. 2-kolorowa, wzmocniony przedni 
segment doskona!y na nadruk, pozosta!e segmenty z siatki, rozmiar regulowany 
zapi"ciem na rzep z ty!u.#|  Opakowanie:!  50/200 szt. #|  Wymiar:! rozmiar uniwersalny#| 
Materia":! Poliester#|  Znakowanie:!u  #90 x 50 mm T3 (10)  

  56-0701750 
 czarny / bia!y  

  56-0701753 
 ciemnozielony / bia!y  

  56-0701751 
 granatowy / bia!y  

  56-0701752 
 czerwony / bia!y  
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  56-0702184 
 czarny  

  LIBERTY        
 Czapka baseballowa LIBERTY. 6-segmentowa, wykonana 
z grubej szczotkowanej bawe!ny, z zapi"ciem na rzep 
i wyszywanymi wywietrznikami, wyko$czenia w kolorze 
trójwarstwowego daszka, wzmocniony segment 
przedni, 100 %#bawe!na.#|  Opakowanie:!  50/200 szt. #| 
Wymiar:! rozmiar uniwersalny#|  Materia":! 100 %#Bawe!na#| 
Znakowanie:!u  #60 x 40 mm T3 (10)  

  56-0702174 
 ró%owy  

  56-0702177 
 niebieski  

  56-0702175 
 %ó!ty  

  56-0702178 
 be%owy  

  56-0702181 
 czerwony  

  56-0702176 
 jasnozielony  

  56-0702180 
 bia!y  

  56-0702182 
 pomara$czowy  

  56-0702183 
 granatowy  

  WALK        
 Czapka baseballowa WALK wykonana z grubej szczotkowanej 
bawe!ny. 5-segmentowa, wzmocniony przedni segment, 
4 haftowane otwory wentylacyjne, regulowana paskiem 
na rzep z ty!u, 100 %#bawe!na.#|  Opakowanie:!  50/200 szt. #| 
Wymiar:! rozmiar uniwersalny#|  Materia":! 100 %#Bawe!na#| 
Znakowanie:!u  #90 x 50 mm T3 (10)  

  56-0702090 
 bia!y  

  56-0702093 
 niebieski  

  56-0702096 
 czerwony  

  56-0702091 
 czarny  

  56-0702094 
 %ó!ty  

  56-0702097 
 pomara$czowy  

  56-0702098 
 ciemnoniebieski  

  56-0702092 
 jasnozielony  

  56-0702095 
 ró%owy  

  DETECTION        
 6-panelowa czapka DETECTION z ta'm( odblaskow( 
na daszku i zapi"ciem na rzep z ty!u. Haftowane otwory, 
mocny daszek, 100 %#bawe!na.#|  Opakowanie:!  50/200 szt. #| 
Wymiar:! rozmiar uniwersalny#|  Materia":! 100 %#Bawe!na#| 
Znakowanie:!u  #60 x 40 mm T3 (10)  

  Ta!ma odblaskowa 
na daszku  

  56-0702160 
 bia!y  

  56-0702163 
 szary  

  56-0702161 
 pomara$czowy  

  56-0702164 
 niebieski  

  56-0702162 
 czarny  

  56-0702165 
 czerwony  



Zadzwo! do nas! Pomo"emy Ci wybra# najlepszy gad"et.

  UP TO DATE        
 5 segmentowa czapka baseballowa UP TO DATE. Daszek i wzmocniony 
przedni segment o p$óciennym wygl%dzie, pozosta$e segmenty 
z d"erseju, 4 haftowane otwory wentylacyjne, rozmiar regulowany 
kolorowym zapi&ciem na rzep z ty$u.'|  Opakowanie:!  50/200 szt. '| 
Wymiar:! rozmiar uniwersalny'|  Materia":! Poliester / Bawe$na'| 
Znakowanie:!u  '90 x 50 mm T3 (10)  

  56-0701600 
 bia$y / szary  

  56-0701603 
 czarny / szary  

  56-0701601 
 czerwony / szary  

  56-0701604 
 niebieski / szary  

  56-0701602 
 ciemnoniebieski / szary  

  56-0701605 
 ciemnozielony 
/ szary  

  SOLDIER        
 Czapka wojskowa SOLDIER z mocnej bawe$ny. Z 4 metalowymi 
wywietrznikami po bokach i metalowym zapi&ciem.'| 
Opakowanie:!  50/200 szt. '|  Wymiar:! rozmiar uniwersalny'| 
Materia":! 100 %'Bawe$na'|  Znakowanie:!u  '60 x 20 mm T3 (10)  

  56-0702100 
 be"owy  

  56-0702102 
 ciemnozielony  

  56-0702104 
 antracyt  



Zadzwo! do nas! Pomo"emy Ci wybra# najlepszy gad"et.

!!"
  KIDDY WEAR        
 Czapka dla dzieci KIDDY WEAR. 5-segmentowa, ze 
wzmocnionym przednim segmentem, 2 haftowanymi otworami 
wentylacyjnymi, guzikiem, regulowanym zapi&ciem na rzep 
z ty$u.'|  Opakowanie:!  50/200 szt. '|  Wymiar:! rozmiar uniwersalny'| 
Materia":! 100 %'Bawe$na'|  Znakowanie:!u  '60 x 30 mm T3 (10)  

  Dla dzieci  

  56-0702116 
 bia$y  

  56-0702119 
 jasnozielony  

  56-0702117 
 niebieski  

  56-0702118 
 czerwony  

  CALIMERO        
 Dzieci&ca czapka baseballowa CALIMERO. Bawe$niana, 
5-segmentowa z zapi&ciem na rzep i wyszywanymi 
wywietrznikami. Wzmocniony segment przedni.'| 
Opakowanie:!  50/200 szt. '|  Wymiar:! rozmiar uniwersalny'| 
Materia":! 100 %'Bawe$na'|  Znakowanie:!u  '60 x 30 mm T3 (10)  

  56-0702125 
 "ó$ty / pomara!czowy  

  56-0702126 
 czerwony / niebieski  

  WICKIE        
 Dzieci&ca czapka WICKIE. Wzmocniony daszek, d$uga os$ona szyi, 4 haftowane 
otwory wentylacyjne, regulowana elastyczn% ta(m% z plastikowym 
stoperem. Najlepsza ochrona przed s$o!cem podczas aktywnego 
wypoczynku.'|  Opakowanie:!  50/200 szt. '|  Wymiar:! rozmiar uniwersalny'| 
Materia":! 100 %'Bawe$na'|  Znakowanie:!u  '90 x 40 mm T3 (10)  

  56-0702111 
 bia$y  

  56-0702112 
 niebieski  

  56-0702113 
 czerwony  



  NORDIC        
 Dwustronna czapka NORDIC w 2 kolorach.!| 
Opakowanie:!  100/200 szt. !|  Wymiar:! !|  Materia":! 100 %!Akryl!| 
Znakowanie:!u  !80 x 30 mm T1 (10)  

  Czapka dwustronna  

  56-0702601 
 granatowy / niebieski  

  56-0702602 
 czarny / czerwony  

  56-0702603 
 czarny / srebrny  

  VARIOUS        
 Polarowy szalik-czapka VARIOUS. Szalik mo"na zmieni# 
w czapk$ poci%gaj%c za elastyczny sznurek z blokad%.!| 
Opakowanie:!  50/100 szt. !|  Wymiar:! 27,5 x 27,5 cm!|  Materia":! 100 %!Poliester!| 
Znakowanie:!u  !80 x 80 mm T1 (10)  

  2 w 1  

  56-0702720 
 bia&y  

  56-0702722 
 granatowy  

  56-0702723 
 niebieski  

  56-0702721 
 czarny  



Zadzwo' do nas! Pomo"emy Ci wybra# najlepszy gad"et.

!!"
  TRIPLE    #$%&'&()&*    
 Zestaw z mi$ciutkiego polaru TRIPLE z miejscem na nadruk. Zawiera 
czapk$, szalik z fr$dzelkami i r$kawiczki z plastikowymi zaczepami do ich 
z&%czenia.!|  Opakowanie:!  50/100 zestawów !|  Wymiar:! rozmiar uniwersalny!| 
Materia":! 100 %!Poliester!|  Znakowanie:!u  !40 x 20 mm T1+H2 (10)  

  ANTARCTIC    #$%&'&(+&&    
 R$kawiczki z w&ókna polarowego ANTARCTIC z plastikowym haczykiem &%cz%cym 
obie r$kawiczki.!|  Opakowanie:!  50/100 par !|  Wymiar:! rozmiar uniwersalny!| 
Materia":! 100 %!Poliester!|  Znakowanie:!u  !60 x 20 mm T1 (10)  

  OPERATE        
 R$kawiczki dotykowe OPERATE. Metalowe w&ókna przewodz%ce na koniuszkach 3 palców ((rodkowego, wskazuj%cego 
i kciuka) umo"liwiaj% obs&ug$ ekranu dotykowego, nawet podczas mro)nej pogody.!|  Opakowanie:!  50/200 szt. !| 
Wymiar:! rozmiar uniwersalny!|  Materia":! 95 %!Akryl / 5 %!Elastan!|  Znakowanie:!u  !50 x 40 mm T1+H2 (10)  

  56-0702410 
 czarny  

  56-0702412 
 czerwony  

  56-0702411 
 niebieski  



  TRENDY        
 Wielofunkcyjne nakrycie g!owy TRENDY z mo"liwo#ci$ noszenia na 
9 sposobów. Zapewnia ochron% przed ciep!em, zimnem i wiatrem.&| 
Opakowanie:!  150/300 szt. &|  Wymiar:! 24,5 x 47 cm&|  Materia":! 100 %&Poliester&| 
Znakowanie:!u  &80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  56-0702320 
 czerwony  

  56-0702323 
 niebieski  

  56-0702321 
 czarny  

  56-0702325 
 ró"owy  

  56-0702322 
 jasnozielony  

  56-0702324 
 jasnoniebieski  

  56-0702326 
 pomara'czowy  

  56-0702327 
 szary  

  AUTUMN        
 Poncho AUTUMN z kapturem, rozmiar uniwersalny.&| 
Opakowanie:!  200 szt. &|  Wymiar:! 130 x 124 cm&| 
Materia":! 0,016 mm Plastik&|  Znakowanie:!t  &60 x 25 mm 
K1+H4 (1)  

  Woreczek 
ok.!95 x 127 mm  

  56-0603103 
 transparentny  

  56-0603106 
 niebieski  



Zadzwo' do nas! Pomo"emy Ci wybra( najlepszy gad"et.
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  KEEP DRY    #$%&$&'(&)    
 Rowerowe poncho KEEP DRY z kapturem i #ci$ganym sznurkiem wokó! 
twarzy, rozmiar uniwersalny.&|  Opakowanie:!  25/50 szt. &|  Wymiar:! 131 / 93 cm&| 
Materia":! 0,10 mm PVC&|  Znakowanie:!s  &350 x 420 mm S2+H6+V2 (1)  

  ALWAYS PROTECT        
 Ponczo przeciwdeszczowe ALWAYS PROTECT z kapturem, do 
szerokiego zastosowania, w torbie z PCV z przezroczystym frontem 
i dopasowanym kolorystycznie spodem, zawiera papierow$ wk!adk%.&| 
Opakowanie:!  50 szt. &|  Wymiar:! 127 x 102 / 23 x 19 cm&|  Materia":! 0,10 mm PVC&| 
Znakowanie:!t  &70 x 25 mm K1+H4 (1)  

  56-0603113 
 "ó!ty  

  56-0603114 
 niebieski  

  NEVER WET        
 Ponczo przeciwdeszczowe NEVER WET w uniwersalnym rozmiarze, z kapturem, 
w dopasowanej kolorystycznie torbie z czarn$ siatk$, p%telk$ do noszenia i #ci$gaczem.&| 
Opakowanie:!  50/100 szt. &|  Wymiar:! 127 x 102 / Ø7 x 19 cm&|  Materia":! 0,12 mm Plastik&| 
Znakowanie:!n  &40 x 20 mm E1+H2 (10)  

  56-0603108 
 czerwony  

  56-0603110 
 niebieski  

  56-0603109 
 "ó!ty  



DODAJ SOBIE ENERGII
Na nasze powerbanki mo!esz zawsze liczy", 
gdy !adnego gniazdka nie ma w pobli!u. Czy to 
w podró!y s#u!bowej, czy na górskim szlaku, 
wielogodzinne rozmowy przez telefon i surfowanie 
w sieci bez ko$ca b%d& zawsze mo!liwe. Nasza 
wyj&tkowa oferta zapasowych 'róde# mocy 
z pewno(ci& Ci% zelektryzuje.  

  Powerbanki  ................................................................................................... 122
Akcesoria do telefonów i smartfonów  .................................... 133
Akcesoria komputerowe  ....................................................................140     

  BACKUP    !"#$$%&'%"   W
 Powerbank BACKUP, doskona#y zapas energii w terenie, posiada wbudowany kabel 
do #adowania telefonu komórkowego z ko$cówk& micro USB i niebiesk& kontrolk% 
LED, odpowiedni dla smartfonów oraz urz&dze$ z USB, dodatkowo kabel #adowania 
USB z ko$cówk& micro USB o d#ugo(ci ok.)30 cm, USB, moc wej(ciowa 1 A, moc 
wyj(ciowa 5 V/1 A, czas #adowania oko#o 1 godziny, pojemno(" 1800 mAh, mocny 
akumulator litowo-jonowy.)|  Opakowanie:(  50/100 szt. )|  Wymiar:( 9,7 x 6,3 x 0,7 cm)| 
Materia):( Plastik)|  Znakowanie:(t  )50 x 45 mm K1+H4 (4)  

  POWERBANKI I GAD!ETY  



Zadzwo$ do nas! Pomo!emy Ci wybra" najlepszy gad!et.
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  Dla wi!kszego bezpiecze"stwa! 
W powerbankach stosujemy wiele 
zabezpiecze":
· Ochrona przed prze#adowaniem
· Ochrona przed przepi!ciem
· Ochrona przeciwzwarciowa  

  ENDURANCE        
 Powerbank ENDURANCE, doskona#y zapas energii poza domem, odpowiedni do smartfonów, iPhone’ów i urz&dze$ 
USB, zestaw zawiera kabel USB ze z#&czem microUSB (d#ugo(" ok.)25 cm), czerwona dioda LED oznacza #adowanie, 
niebieska dioda LED oznacza dzia#anie urz&dzenia, prze#&cznik On/O* , moc wej(ciowa 5 V, moc wyj(ciowa 
5V/1.000 mA, czas #adowania ok.)4 godzin, pojemno(" 2.200 mAh, wysokiej jako(ci akumulator litowo-jonowy, 
elegancka metalowa obudowa.)|  Opakowanie:(  50/100 szt. )|  Wymiar:( 10 x 2 x 2 cm)|  Materia):( Aluminium)| 
Znakowanie:(l  )5 cm+ L1+H4 (1)  

  56-1107200 
 ciemnoniebieski  

  56-1107202 
 czarny  

  56-1107205 
 zielony  

  56-1107201 
 srebrny  

  56-1107203 
 niebieski  

  56-1107204 
 czerwony  

  MEGAWATT    !*#*$%!%%'    
 Przeno(na #adowarka MEGAWATT do smartfonów i urz&dze$ zewn%trznych. 
Z adapterami do iPhone 4, Micro USB, Mini USB. Moc wyj(ciowa 5 V - 1000 mA, 
wbudowana dioda LED, litowo-polimerowa bateria o pojemno(ci 2200 mAh, 
kabel USB do #adowania o d#ugo(ci ok.)22,5 cm. Czas #adowania ok.)7 godzin.)| 
Opakowanie:(  20/80 szt. )|  Wymiar:( 11,2 x 6,1 x 1 cm)|  Materia):( Plastik)| 
Znakowanie:(§  )6 cm+ DP1+H2 (10)  

  Z bia#$ diod$ LED  



  POWER UP        
 Powerbank POWER UP to doskona!y zapas energii poza domem. Odpowiedni do smartfonów, 
iPhone’ów i urz"dze# z USB. Kabel !aduj"cy USB z wtyczk" Micro-USB o d!ugo$ci ok.%29 cm. 
Wysokowydajna litowa bateria wielokrotnego !adowania o pojemno$ci 2600 mAh. Zasilanie 
wej$ciowe 5V/1A, zasilanie wyj$ciowe 5V/1A.%|  Opakowanie:!  40/80 szt. %|  Wymiar:! 11,4 x Ø3 cm%| 
Materia":! PVC / Plastik%|  Znakowanie:!§  %85 x 7 mm DP1+H4 (10)  

  58-8105010 
 szary / czarny  

  58-8105013 
 zielony / czarny  

  58-8105011 
 niebieski / czarny  

  58-8105012 
 czerwony / czarny  

  CLIP    #$%&&'()*'   W
 Powerbank CLIP idealnie sprawuje si& jako 'ród!o zapasowej energii w podró(y. Mo(e s!u(y) jako 'ród!o 
zasilania smartfonów oraz innych urz"dze# USB. Posiada kabel USB z wtyczk" Micro-USB (d!ugo$) ok.%32 cm), 
wydajn" bateri& litowo-jonow" o pojemno$ci ok.%3000 mAh. Ze zintegrowanym wska'nikiem !adowania, 
moc wej$ciowa:%5V/1A, moc wyj$ciowa:%5V/1A, mocny uchwyt na odwrocie.%|  Opakowanie:!  50/100 szt. %| 
Wymiar:! 9,9 x 5 x 1,4 cm%|  Materia":! Aluminium / Plastik%|  Znakowanie:!l  %5 cm* L1+H4 (1)  



Zadzwo# do nas! Pomo(emy Ci wybra) najlepszy gad(et.

!"#  FORCE    #$%&&'()*)    
 Powerbank FORCE, doskona!y zapas energii poza domem, odpowiedni dla dost&pnych aktualnie smartfonów i urz"dze# USB, 
kabel !aduj"cy USB ze z!"czem microUSB (d!ugo$) ok.%33 cm), niebieskim wska'nikiem poziomu na!adowania LED, zasilanie 
wej$ciowe 5 V, 1 000 mA, zasilanie wyj$ciowe 5 V, 1 000 mA, pojemno$) 4 000 mAh, wysokowydajny akumulator litowo-jonowy.%| 
Opakowanie:!  20/100 szt. %|  Wymiar:! 9 x 4,7 x 2,2 cm%|  Materia":! Plastik%|  Znakowanie:!§  %6 cm* DP1+H4 (10)  

  Dla wi!kszego bezpiecze"stwa! W powerbankach 
stosujemy wiele zabezpiecze":
· Ochrona przed prze#adowaniem
· Ochrona przed przepi!ciem
· Ochrona przeciwzwarciowa  

  TOP ENERGY        
 Powerbank TOP ENERGY, doskona!y zapas energii poza domem, odpowiedni 
dla wi&kszo$ci dost&pnych obecnie smartfonów i urz"dze# USB, zawiera kabel 
USB z wtyczk" Micro-USB (d!ugo$), ok.%30 cm), moc wej$ciowa i wyj$ciowa 
5 V/ 1000 mA, pojemno$) 4,000 mAh, wysokowydajna bateria wielokrotnego 
!adowania.%|  Opakowanie:!  25/50 szt. %|  Wymiar:! 9,7 x 4,5 x 2,3 cm%|  Materia":! Plastik%| 
Znakowanie:!§  %6 cm* DP1+H2 (10)  

  56-1107266 
 bia!y  

  56-1107269 
 czerwony  

  56-1107267 
 czarny  

  56-1107270 
 zielone jab!ko  

  56-1107268 
 niebieski  



  ENDURANCE EVOLUTION       W
 Powerbank ENDURANCE EVOLUTION to idealne !ród"o zapasowej energii w podró#y przeznaczone dla smartfonów, 
iPhone’ów® oraz innych urz$dze% USB. Kabel USB z wtyczk$ Micro-USB (d"ugo&' ok.(30 cm), wska!nik zasilania 
LED, w"$cznik/wy"$cznik, zasilanie wej&ciowe i wyj&ciowe 5V/1A, pojemno&' 4.000 mAh, mocny akumulator litowy, 
klasyczna metalowa obudowa.(|  Opakowanie:!  50/100 szt. (|  Wymiar:! 11 x 6,8 x 1 cm(|  Materia":! Aluminium / Plastik(| 
Znakowanie:!l  (5 cm) L1+H4 (1)  

  56-1107284 
 srebrny  

  56-1107287 
 czerwony  

  56-1107285 
 czarny  

  56-1107288 
 zielony  

  56-1107286 
 niebieski  

  OCTOPUS       W
 Powerbank OCTOPUS to idealny zapas energii w podró#y. Odpowiedni do smartfonów i urz$dze% 
USB, zintegrowany kabel "aduj$cy 2 w 1 (d"ugo&' ok.(6 cm), kabel do "adowania komputera (d"ugo&' 
ok.(30 cm), z gumowymi przyssawkami, powerbank mo#e by' bezpo&rednio pod"$czony do 
smartfona, moc wej&ciowa 5V / 2A, moc wyj&ciowa 5V / 2A, czas "adowania ok.(4 godziny, pojemno&' 
ok.(4.000 mAh.(|  Opakowanie:!  25 / 50 szt. (|  Wymiar:! 13 x 6,5 x 1,5 cm(|  Materia":! Plastik / Silikon(| 
Znakowanie:!§  (6 cm) DP1+H4 (10)  

  56-1107271 
 srebrny / bia"y  

  56-1107272 
 czarny / czarny  



Zadzwo% do nas! Pomo#emy Ci wybra' najlepszy gad#et.
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  ENERGY    #$%$&'#''$    
 Powerbank ENERGY to doskona"y zapas energii poza domem. 
Odpowiedni do smartfonów i urz$dze% USB. Prze"$cznik 
On/O* , sprawdzenie stanu na"adowania, rozpocz+cie "adowania 
automatycznie przy pod"$czeniu urz$dzenia. Kabel "aduj$cy USB 
ze z"$czem microUSB o d"ugo&ci ok.(32 cm. 
Z niebieskim wska!nikiem na"adowania LED. Zasilanie wej&ciowe 
5 V/1 A, zasilanie wyj&ciowe 1. port, 5 V/1 A, 2. port 5 V/2,1 A. 
Wysokowydajny akumulator litowo-jonowy o pojemno&ci 
6000 mAh.(|  Opakowanie:!  10/40 szt. (|  Wymiar:! 15 x 6,8 x 1,3 cm(| 
Materia":! Aluminium / Plastik(|  Znakowanie:!l  (5 cm) L1+H4 (1)  

  Dla wi!kszego bezpiecze"stwa! 
W powerbankach stosujemy wiele 
zabezpiecze":
· Ochrona przed prze#adowaniem
· Ochrona przed przepi!ciem
· Ochrona przeciwzwarciowa  

  HELIOS    #(%&&')*++   d
 Powerbank HELIOS, odpowiedni dla dost+pnych aktualnie smartfonów i urz$dze% 
USB – prze"$cznik On/O* , aby sprawdzi' stan na"adowania i rozpocz$' "adowanie, 
z panelem solarnym, 2 portami USB, 1 portem microUSB, kabel USB do "adowania 
ze z"$czem microUSB (d"ugo&' ok.(33 cm) – 1) tryb USB, zasilanie wej&ciowe 5 V/1 A, 
z niebieskim wska!nikiem LED na"adowania, 2) "adowanie przez panel solarny, 
zasilanie wej&ciowe 5 V/200 mA, z zielonym wska!nikiem LED na"adowania baterii 
solarnej – pojemno&' 6 000 mAh, zasilanie wyj&ciowe 1. port 5 V/1 A, 
2. port 5 V/2,1 A, wysokowydajny akumulator litowo-jonowy, pod&wietlenie LED 
z ty"u, antypo&lizgowa silikonowa obudowa ze zintegrowan$ podstawk$ na 
telefon.(|  Opakowanie:!  20/40 szt. (|  Wymiar:! 14,2 x 7,6 x 1,8 cm(|  Materia":! Plastik(| 
Znakowanie:!§  (20 x 10 mm DP1+H4 (10)  



Zadzwo! do nas! Pomo"emy Ci wybra# najlepszy gad"et.

  UPGRADE    !"#"$%!%%&    
 Powerbank UPGRADE to doskona$y zapas energii poza domem. Odpowiedni dla smartfonów i urz%dze! 
USB. Prze$%cznik On/O&  do sprawdzenia stanu $adowania i rozpocz'cia $adowania. Kabel $aduj%cy USB 
z ko!cówk% mikro USB o d$ugo(ci ok.)32 cm. Zasilanie wej(ciowe 5 V/1 A, zasilanie wyj(ciowe 1. port 5 V/1 A, 2. 
port 5 V/2,1 A. Wysokowydajny akumulator litowo-jonowy o pojemno(ci 8000 mAh.)|  Opakowanie:'  10/40 szt. )| 
Wymiar:' 8,6 x 8,2 x 2,4 cm)|  Materia(:' Plastik / PU)|  Znakowanie:'§  )6 cm* DP1+H4 (10)  

  LUX    !&#$$%)*++   W
 Powerbank LUX to idealne +ród$o zapasowej energii w podró"y. Przeznaczone dla 
smartfonów oraz innych urz%dze! USB. 15 bia$ych diod LED z 3 ró"nymi trybami 
o(wietlenia ((wiat$o ci%g$e, (wiat$o ci%g$e przy 50 %)i (wiat$o migaj%ce), diody LED 
pokryte bia$%, fluorescencyjn% pow$ok%, ze wska+nikiem poziomu na$adowania, 
wydajnym akumulatorem ok.)8.000 mAh, dwoma z$%czami USB, moc wej(ciowa 
5V/1,5A, moc wyj(ciowa 5V/1A i 5V/2A lub 2 x 5V/1A, zawiera kabel USB ze z$%czem 
Micro-USB (d$ugo(# ok.)30 cm).)|  Opakowanie:'  20/40 szt. )|  Wymiar:' 15,5 x 7 x 2,4 cm)| 
Materia(:' Plastik)|  Znakowanie:'§  )6 cm* DP1+H4+V1 (10)  

  3 tryby !wiecenia  



Zadzwo! do nas! Pomo"emy Ci wybra# najlepszy gad"et.

!"#
  BIG CAP        
 Powerbank BIG CAP to +ród$o zasilania w podró"y przeznaczone dla 
smartfonów i urz%dze! USB. W zestawie kabel Micro-USB i USB-C 
o d$ugo(ci ok.)30 cm. Posiada w$%cznik/wy$%cznik. Moc wej(ciowa 
5V/2A, pojemno(# 8000 mAh. Ze wska+nikiem poziomu na$adowania 
w procentach.)|  Opakowanie:'  25/50 szt. )|  Wymiar:' 13,7 x 7 x 1,6 cm)| 
Materia(:' Plastik)|  Znakowanie:'§  )6 cm* DP1+H4 (10)  

  58-8105019 
 bia$y  

  58-8105020 
 czarny  

  GIGAWATT    !"#"$%!%%,    
 Powerbank GIGAWATT to idealny zapas energii w podró"y. Odpowiedni do 
smartfonów, iPhone’ów i urz%dze! USB. Kabel ze z$%czami o d$ugo(ci ok.)31 cm. 
Z niebieskim (wiat$em LCD wskazuj%cym poziom na$adowania w %. Moc 
wej(ciowa 5 V/1 A, wyj(cie port 1 - 5 V/1 A, port 2 - 5 V/2,1 A, pojemno(# 9.000 mAh. 
Sterowanie $adowaniem za pomoc% przycisku On/O& . Dwukrotne naci(ni'cie 
w$%cza lub wy$%cza latark' z bia$% diod% LED. Wysokiej jako(ci akumulator 
litowo-jonowy.)|  Opakowanie:'  10/40 szt. )|  Wymiar:' 9 x 7,3 x 2,3 cm)|  Materia(:' Plastik)| 
Znakowanie:'§  )6 cm* DP1+H4 (10)  



Zadzwo! do nas! Pomo"emy Ci wybra# najlepszy gad"et.

  SILICON VALLEY       W
 Powerbank SILICON VALLEY to idealne $ród%o zapasowej energii 
w podró"y przeznaczone dla smartfonów oraz innych urz&dze! 
USB. Kabel USB ze z%&czem Micro-USB o d%ugo'ci ok.(32 cm, 
zintegrowany wska$nik poziomu na%adowania, w%&cznik/
wy%&cznik, wysokiej wydajno'ci akumulator 
o pojemno'# ok.(10 000 mAh, 2 z%&cza USB, moc wej'ciowa:(5V/1A, 
moc wyj'ciowa:(5V/1A i 5 V/2 A.(|  Opakowanie:!  20/40 szt. (| 
Wymiar:! 14,5 x 7,3 x 1,5 cm(|  Materia":! Plastik / Silikon(| 
Znakowanie:!§  (6 cm) DP1+H4 (10)  

  56-1107238 
 bia%y / szary  

  56-1107239 
 bia%y / niebieski  

  56-1107240 
 bia%y / czerwony  

  INDICATOR        
 Powerbank INDICATOR to idealne $ród%o zapasowej energii w podró"y przeznaczone dla smartfonów oraz 
innych urz&dze! USB. Kabel USB z wtyczk& Micro-USB o d%ugo'ci ok.(30 cm. Zasilanie wej'ciowe 5 V/1 A, 
zasilanie wyj'ciowe 5 V/2,1 A. Wydajna bateria litowo-jonowa o pojemno'ci ok.(10000 mAh. Wska$nik 
%adowania w procentach.(|  Opakowanie:!  25/50 szt. (|  Wymiar:! 16,2 x 7,8 x 1 cm(|  Materia":! Aluminium / Plastik(| 
Znakowanie:!l  (5 cm) L1+H4 (1)  

  Dla wi!kszego bezpiecze"stwa!
W powerbankach stosujemy wiele zabezpiecze":
· Ochrona przed prze#adowaniem
· Ochrona przed przepi!ciem
· Ochrona przeciwzwarciowa  

  58-8105016 
 srebrny  

  58-8105017 
 czarny  
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!"!
  TERAWATT    #$%$&'#''(    
 Powerbank TERAWATT to idealny zapas energii w podró"y. Odpowiedni do smartfonów, 
iPhone’ów i urz&dze! USB. Kabel ze z%&czami o d%ugo'ci ok.(31 cm. Z funkcj& dotykow& 
i niebieskim 'wiat%em LED wskazuj&cym poziom na%adowania. Moc wej'ciowa 5 V/1 A, wyj'cie 
1 port - 5 V/1 A, port 2 - 5 V/2 A. Wysokiej jako'ci akumulator litowo-jonowy o pojemno'ci 
10.000 mAh. Z ty%u powierzchnia z polerowanego metalu.(|  Opakowanie:!  10/40 szt. (| 
Wymiar:! 13 x 8,2 x 1,4 cm(|  Materia":! Plastik / Stal(|  Znakowanie:!§  (6 cm) DP1+H4 (10)  

  STORAGE    #$%$&'#'))    
 Powerbank STORAGE to idealne $ród%o zapasowej energii w podró"y, odpowiedni 
dla smartfonów oraz innych urz&dze! USB, z wy'wietlaczem wskazuj&cym poziom 
na%adowania, zawiera kabel %aduj&cy USB z wtyczk& micro USB (d%ugo'#:(ok.(30 cm), 
dwa z%&cza USB, moc wej'ciowa 5 V / 2 A, moc wyj'ciowa:5 V / 2,1 A i 5 V / 1 A, 
pojemno'# 20 000 mAh(|  Opakowanie:!  25/50 szt. (|  Wymiar:! 16 x 8 x 2,3 cm(| 
Materia":! Plastik(|  Znakowanie:!§  (6 cm) DP1+H4 (10)  

  20000 mAh  



  CONTACT    !"#"$%!%$"    
 Powerbank CONTACT to idealne !ród"o zapasowej energii w podró#y. Przeznaczony do smartfonów 
oraz innych urz$dze% USB. Posiada funkcj& "adowania bezprzewodowego (obs"uga urz$dze% z funkcj$ 
"adowania indukcyjnego). Powerbank mo#e by' równie# "adowany bezprzewodowo poprzez przy"o#enie 
jego podstawy do odpowiedniej stacji "aduj$cej (nie zawiera stacji "aduj$cej, sprawd! artyku" nr 
56-1107243). Zawiera kabel USB ze z"$czem Micro-USB o d"ugo(ci ok.)50 cm. Z"$cze USB typu C, 
zintegrowany wska!nik poziomu na"adowania i wska!nik dzia"ania, w"$cznik/wy"$cznik, Moc wej(ciowa 
5V/2A (USB), 5V/750 mA (bezprzewodowe), moc wyj(ciowa 5V/2,1A (USB), 5V/1A (bezprzewodowy). 
Pojemno(' akumulatora ok.)10 000 mAh.)|  Opakowanie:&  20/40 szt. )|  Wymiar:& 13,5 x 7,3 x 2 cm)| 
Materia':& Plastik)|  Znakowanie:&t  )50 x 30 mm K2+H4+V1 (1)  

  10000 mAh  

  WIRELESS POWER       W
 Powerbank WIRELESS POWER to idealne !ród"o zapasowej energii w podró#y, odpowiedni do 
smartfonów i urz$dze% USB, "adowanie bezprzewodowe poprzez przy"o#enie podstawy do 
stacji "aduj$cej (dla urz$dze% obs"uguj$cych funkcj& "adowania indukcyjnego). Zawiera kabel 
Micro-USB (d"ugo(' oko"o 30 cm), z"$cze USB-C, wska!nik zasilania LED, w"$cznik/wy"$cznik, moc 
wej(ciowa 5V/1A, moc wyj(ciowa 5V/1A (USB), 5V/1A (bezprzewodowo), pojemno(' 4000 mAh.)| 
Opakowanie:&  50/100 szt. )|  Wymiar:& 12,2 x 7 x 1 cm)|  Materia':& Aluminium / Silikon / Plastik)| 
Znakowanie:&l  )5 cm* L1+H4 (1)  

  Z!"cze USB-C  

  56-1107280 
 srebrny  

  56-1107283 
 czerwony  

  56-1107281 
 czarny  

  56-1107282 
 niebieski  
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!""
  INDUCTION    !(#$$%)*+,   W
 Stacja "adowania bezprzewodowego INDUCTION zapewnia mo#liwo(' bezprzewodowego "adowania urz$dzenia 
poprzez przy"o#enie go do powierzchni "aduj$cej (urz$dzenie musi by' wyposa#one w funkcj& "adowania 
indukcyjnego), gotowo(' do pracy wskazuje (wiec$ca na (rodku, czerwona dioda LED, przezroczysty pier(cie% 
(wieci na niebiesko podczas "adowania, zawiera kabel USB ze z"$czem Micro-USB (d"ugo(' ok.)70 cm), 
moc wej(ciowa:)5V/2A, moc wyj(ciowa:)5V/1A, gumowe nó#ki na spodzie i gumowy pier(cie% na górnej 
cz&(ci urz$dzenia zapewniaj$ dodatkowe bezpiecze%stwo.)|  Opakowanie:&  25/100 szt. )|  Wymiar:& Ø10 x 1 cm)| 
Materia':& Plastik)|  Znakowanie:&§  )40 x 10 mm DP1+H4 (10)  

  Do tego urz"dzenia pasuje 
Powerbank CONTACT 58-8105018  

  RELOADED    !(#$$%)*+)    
 Stacja "adowania bezprzewodowego RELOADED. 
Umo#liwia bezprzewodowe "adowanie urz$dzenia 
poprzez przy"o#enie go do jej powierzchni (urz$dzenie 
musi posiada' funkcj& "adowania indukcyjnego). 
Kabel USB ze z"$czem Micro-USB (d"ugo(' ok.)80 cm). 
Pier(cie% (wieci na niebiesko podczas procesu 
"adowania, a na zielono po jego zako%czeniu. Moc 
wej(ciowa:)2A / 5V, moc wyj(ciowa:)1A / 5V, z funkcj$ 
kontroli temperatury i wykrywaniem przedmiotów 
obcych.)|  Opakowanie:&  25/100 szt. )|  Wymiar:& Ø9,8 x 1 cm)| 
Materia':& Plastik)|  Znakowanie:&§  )6 cm* DP1+H4 (10)  

  IN CAR    !(#$$%)*+"    
 Uchwyt na telefon IN CAR z funkcj$ "adowania indukcyjnego. Do monta#u na 
samochodowej kratce wentylacyjnej (pasuje do ró#nej grubo(ci kratek). Przegub 
kulowy umo#liwia optymalne ustawienie. +adowarka z kablem USB o d"ugo(ci 
ok.)1 m.)|  Opakowanie:&  25/50 szt. )|  Wymiar:& 5,5 x 8,2 cm)|  Materia':& Plastik)| 
Znakowanie:&t  )40 x 10 mm K1+H4 (4)  



NOWO!"NOWO!"

  PERFECT ILLUMINATION    !"#$$%&'"(    
 O!wietlacz pier!cieniowy PERFECT ILLUMINATION. Zawiera 28 diod LED 
z mo"liwo!ci# ustawienia 3 poziomów jasno!ci. Monta" do monitora lub 
smartfona za pomoc# klipsa. Zasilanie przez kabel USB (d$ugo!% ok.&20 cm). Do 
wszechstronnego zastosowania dzi'ki zintegrowanej baterii 80 mAh. Wyj#tkowo 
przydatny w trakcie wideokonferencji i pracy zdalnej.&|  Opakowanie:)  25/200 szt. &| 
Wymiar:) Ø8,5 x 3,6 cm&|  Materia*:) Plastik / PP&|  Znakowanie:)t  &40 x 15 mm K1+H4 (4)  

  3 tryby !wiecenia  

  HANGING TOUGH        
 Wieszak do $adowania telefonu HANGING TOUGH, filcowy, idealny do $adowania smartfona, 
iPhone’a®, czy aparatu cyfrowego, wsuwana kieszonka na telefon i ma$a kieszonka na 
baterie lub akcesoria, wtyczk' kabla $aduj#cego mo"na prze$o"y% przez otwór w górnej 
cz'!ci – schludne i bezpieczne przechowywanie urz#dzenia wraz z kablem w trakcie 
$adowania.&|  Opakowanie:)  200 szt. &|  Wymiar:) 25 x 9,3 x 0,7 cm&|  Materia*:) Poliester&| 
Znakowanie:)u  &60 x 30 mm T1+H2 (10)  

  56-0402458 
 szary  

  56-0402459 
 niebieski/szary  
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!"#
  SPECIAL EFFECT    !"#$$%&+,+    
 Obiektywy do smartfona SPECIAL EFFECT do robienia 
niezwyk$ych zdj'%, zestaw zawiera 3 obiektywy, tzw. 
“rybie oko” do zdj'% 180 °, obiektyw makro do zbli"e( 
oraz konwerter 0,67x wide (kombinacja obiektywu 
makro i konwertera wide daje obiektyw szerokok#tny), 
wy!cie$any klip do chwytania z gwintem na obiektywy, 
ka"dy obiektyw zawiera nak$adk' ochronn#, 
w zestawie woreczek ze sznurkiem do !ci#gania.&| 
Opakowanie:)  50/100 szt. &|  Materia*:) Aluminium / Szk$o&| 
Znakowanie:)u  &50 x 50 mm T1+H4 (10)  

  Z trzema obiektywami  

  SELFIE MINI       W
 Monopod teleskopowy SELFIE MINI do robienia samodzielnych zdj'% smartfonem 
do 8,5 cm szeroko!ci, kabel z ko(cówk# “jack” pod$#czany do gniazda audio 
w telefonie, przycisk wyzwalacza w r#czce, kompatybilny z ANDROID 4.1.2 i iOS 
5.0 oraz nowszymi wersjami (zale"nie od ustawie(), przy innych wersjach przycisk 
mo"e by% aktywowany przez aplikacj' foto, teleskopowy dr#"ek wyd$u"any 
z ok.&23 cm do ok.&61 cm, uchwyt z k#tem nachylenia do ok.&270 stopni, kolorowa 
gumowo-piankowa r#czka z mo"liwym do oznakowania odczepianym paskiem 
na nadgarstek.&|  Opakowanie:)  50/100 szt. &|  Wymiar:) 14-61 cm&|  Materia*:) Stal / EVA&| 
Znakowanie:)u  &80 x 15 mm T1+H4 (10)  

  Z funkcj" wyzwalania migawki  

  56-1107250 
 czarny  

  56-1107251 
 niebieski  

  56-1107253 
 zielony  

  56-1107252 
 czerwony  

  56-1107254 
 pomara(czowy  

  56-1107255 
 ró"owy  

  SELFIE    !"#$$%&+$"    
 R'czny, teleskopowy monopod SELFIE, idealny do robienia autoportretów 
z kamer cyfrowych lub smartfonów, dr#"ek teleskopowy wysuwany od 
ok.&22 cm do ok.&106 cm, uchwyt z k#tem nachylenia 180 °, z gwintem dla 
aparatu i zamontowanym uchwytem. Uchwyt silikonowy z paskiem na 
r'k', w praktycznej torbie.&|  Opakowanie:)  50/100 szt. &|  Wymiar:) 22-106 cm&| 
Materia*:) Mosi#dz / Stal&|  Znakowanie:)l  &5 cm) L1+H5 (1)  



  FLUX    !"#$%$&''(    
 Magnetyczny uchwyt do telefonu FLUX odpowiedni do smartfonów i telefonów 
komórkowych. Mocowany do nawiewu w samochodzie (przystosowany do 
ró!nych rozmiarów). Okr"g#a p#ytka samoprzylepna mocowana do telefonu lub 
obudowy. Telefon mo!e by$ obracany o 360 ° dzi%ki magnetycznemu mocowaniu.&| 
Opakowanie:)  300 szt. &|  Wymiar:) Ø3,6 x 5,2 cm&|  Materia*:) Plastik / Metal&| 
Znakowanie:)l  &5 cm' L1+H2 (1)  

  Magnetyczny  

  SIMPLY HELD    !"#$%$&''$    
 Uchwyt do telefonu SIMPLY HELD do smartfonów i iPhone’ów® o szer. 5,5 - 
9 cm, mo!na zamontowa$ przy kratce nawiewu w aucie (pasuje do ró!nych 
rozstawów !aluzji) lub na wózku sklepowym, obracany o 360 ° uchwyt.&| 
Opakowanie:)  100/200 szt. &|  Wymiar:) 9,8 x 2,9 x 2,5 cm&|  Materia*:) Plastik&| 
Znakowanie:)t  &25 x 20 mm K1+H2 (4)  
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!"#
  CLAW    !"#$%$&'+&   W
 Uchwyt samochodowy do smartfona CLAW mocowany do nawiewu 
w samochodzie (przystosowany do ró!nych rozmiarów). Idealny 
do telefonów o szeroko)ci do 8 cm.&|  Opakowanie:)  50/100 szt. &| 
Wymiar:) 7 x 11 x 4,2 cm&|  Materia*:) Plastik / Silikon&| 
Znakowanie:)t  &40 x 10 mm K1+H2 (4)  

  ROAD TRIP    !"#''$&++%    
 Adapter USB ROAD TRIP z 12 i 14 Volt po#"czeniem do zapalniczki, z wyj)ciem 5 V. 
Do #adowania smartfonów, cyfrowych aparatów i odtwarzaczy MP3, pakowany 
w pude#ko.&|  Opakowanie:)  50/400 szt. &|  Wymiar:) Ø2,4 cm&|  Materia*:) Plastik / Stal&| 
Znakowanie:)t  &20 x 8 mm K1+H3+V2 (4)  

  DRIVE       W
 *adowarka samochodowa DRIVE z 2 portami USB 
do jednoczesnego #adowania 2 urz"dze(. Idealna do 
#adowania smartfona, tableta, aparatu cyfrowego, nawigacji 
samochodowej, etc. Napi%cie wej)ciowe 12 i 24 Volt zapalniczka 
samochodowa, napi%cie wyj)ciowe 5 V/ 2.1 A przy #adowaniu 
jednego urz"dzenia, 2 x 1 A przy #adowaniu dwóch urz"dze(, 
z niebieskim wska+nikiem LED.&|  Opakowanie:)  100/500 szt. &| 
Wymiar:) 8 x 2,7 x 3,7 cm&|  Materia*:) Plastik / Stal&| 
Znakowanie:)t  &25 x 10 mm K1+H2+V1 (4)  

  56-1107260 
 bia#y  

  56-1107263 
 czerwony  

  56-1107261 
 czarny  

  56-1107264 
 zielony  

  56-1107262 
 niebieski  
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  FRESH LIGHT    !"#"$$%&&'    
 Lampa z wentylatorem FRESH LIGHT, z gi$tk% szyjk%, z 16 diodami LED, dotykowym w&%cznikiem i wy&%cznikiem, 
funkcj% 'ciemniania po d&u"szym dotkni$ciu, zintegrowanym wentylatorem z oddzielnym czujnikiem dotyku. 
Zasilana przez przewód USB o d&ugo'ci ok.(100 cm. Uniwersalne zastosowanie ze wzgl$du na zintegrowany 
akumulator o pojemno'ci 1200 mAh.(|  Opakowanie:(  6/12 szt. (|  Wymiar:( 13,5 x 12 x 24,5-48 cm(|  Materia):( Plastik(| 
Znakowanie:(t  (30 x 16 mm K2+H6+V1 (1)  

  W!"czanie/
wy!"czanie za 
pomoc" dotkni#cia  

  ASTRONAUT    !"#"$&$&&*    
 Lampka USB ASTRONAUT z bia&ym 'wiat&em LED. 
Zapala si$ po uniesieniu os&ony he&mu. Elastyczne 
rami$ o d&ugo'ci ok.(32 cm do po&%czenia z portem 
USB. W czarnym pude&ku.(|  Opakowanie:(  25/100 szt. (| 
Wymiar:( 6,7 x 6,1 x 3,8 cm(|  Materia):( Plastik / Stal(| 
Znakowanie:(t  (10 x 7 mm K2+H6+V1 (1)  
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!"#

  IMAGINATION FLEX        
 Okulary wirtualnej rzeczywisto'ci IMAGINATION FLEX do ogl%dania 
filmów wideo i gier w technologii 3D oraz trybie 360 ° (przy 
zainstalowanej odpowiedniej aplikacji), pasuj% do smartfonów 
o przek%tnej ekranu do 12,5 cm, klips na telefon, sk&adane, z akrylowymi 
soczewkami.(|  Opakowanie:(  50/100 szt. (|  Wymiar:( 15 x 9 x 2,9/8 cm(| 
Materia):( Plastik / Silikon / Akryl(|  Znakowanie:(t  (45 x 25 mm K1+H2 (1)  

  56-1107373 
 czerwony / czarny  

  56-1107374 
 zielony / czarny  

  HIDE        
 Zas&onka kamery internetowej HIDE z 2 paskami samoprzylepnymi na odwrocie 
przeznaczonymi do przymocowania do laptopa, &atwe otwieranie i zamykanie 
za pomoc% suwaka.(|  Opakowanie:(  1000/10000 szt. (|  Wymiar:( 4 x 1,6 x 0,15 cm(| 
Materia):( Plastik(|  Znakowanie:(t  (15 x 5 mm K1 (1)  

  56-0402511 
 bia&y  

  56-0402514 
 czerwony  

  56-0402512 
 czarny  

  56-0402513 
 niebieski  

  IMAGINATION    !"#"$&!&$!    
 Okulary wirtualnej rzeczywisto'ci IMAGINATION do ogl%dania filmów 360 ° i gier 3D przy zainstalowanej odpowiedniej 
aplikacji, odpowiednie do smartfonów o przek%tnej ekranu w zakresie od 4.7 do 6 cala (16,8 x 7,8 cm), wyci%gana kaseta 
do zamocowania telefonu, ta'ma z EVA zabezpieczaj%ca telefon, mo"liwo'# regulacji ostro'ci i rozstawu soczewek dla 
korekcji widoku, nak&adka na wizjer dla wi$kszego komfortu u"ytkowania, elastyczne regulowane paski do za&o"enia 
na g&ow$, zawiera 'ciereczk$ z mikrofibry do czyszczenia.(|  Opakowanie:(  5/15 szt. (|  Wymiar:( 12,8 x 19,3 x 10,3 cm(| 
Materia):( Plastik / Akryl(|  Znakowanie:(t  (60 x 15 mm K2+H4 (1)  

  Do ogl"dania 
filmów 360°  



  VIPERE    !"#$$%%$%&    
 Lampka VIPERE na USB z chromowanym, elastycznym ramieniem. Jasne o!wietlenie 
LED. Nie jest wymagane zasilanie zewn"trzne.#|  Opakowanie:'  20/100 szt. #| 
Wymiar:' 47 x Ø1,5 cm#|  Materia(:' Stal#|  Znakowanie:'t  #20 x 4 mm K2+H4+V2 (4)  

  Elastyczne rami!  

  DATA SHIELD        
 Bloker transferu danych DATA SHIELD z przej!ciówk$ USB 
typu A do USB typu A. Blokuje transfer danych podczas 
%adowania przez port USB, zapobiegaj$c rozprzestrzenianiu si" 
wirusów lub kradzie&y danych.#|  Opakowanie:'  100/1000 szt. #| 
Wymiar:' 4,1 x 2,6 x 1 cm#|  Materia(:' Plastik / Metal#| 
Znakowanie:'t  #20 x 15 mm K1+H2 (4)  

  56-1107289 
 bia%y  

  56-1107290 
 czarny  

  ANNOUNCER    !)#$$%&*)!    
 Kabel %aduj$cy ANNOUNCER, z 3 z%$czami do %adowania urz$dze' elektronicznych 
i smartfonów. D%ugo!( ok.#50 cm, z brelokiem na klucze. Wska)nik zasilania LED 
zmienia kolor z czerwonego na niebieski po zako'czeniu procesu %adowania 
lub gdy moc %adowania jest ni&sza ni& 0,3 A.#|  Opakowanie:'  100/500 szt. #| 
Wymiar:' 50 x 3,1 x 0,8 cm#|  Materia(:' Plastik / Poliester / Metal#| 
Znakowanie:'t  #20 x 20 mm K1+H2 (4)  



NOWO!"
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!"!
  LONG DISTANCE    !)#$$%&*&+    
 Kabel %adowania LONG DISTANCE %aduje urz$dzenia elektroniczne 
(d%ugo!( ok.#124 cm), posiada 3 z%$cza:#USB-C, Micro-USB i 5-pin Lightning.#| 
Opakowanie:'  100/200 szt. #|  Wymiar:' 124 cm#|  Materia(:' Metal / Plastik / Poliester#| 
Znakowanie:'l  #25 x 10 mm L1+H2 (1)  

  MAG POWER    !)#$$%&*&,    
 Kabel %aduj$cy MAG POWER do %adowania urz$dze' elektronicznych. Posiada 
3 przej!ciówki (USB Type-C, Micro-USB i Lightning). D%ugo!( ok.#100 cm. Przej!ciówki 
wpinane s$ bezpo!rednio do urz$dzenia, które nale&y na%adowa(. Po%$czone 
s$ z kablem za pomoc$ z%$cza magnetycznego.#|  Opakowanie:'  100/200 szt. #| 
Wymiar:' 100 cm#|  Materia(:' Metal / Poliester#|  Znakowanie:'n  #40 x 20 mm E1+H2 (10)  

  Magnetyczny  

  MULTI CHARGE    !)#$$%&***    
 Adapter MULTI CHARGE do %adowania urz$dze' elektronicznych, takich jak 
telefony komórkowe i smartfony. Ze zwijaczem, d%ugo!( rozwini"tego kabla 
ok.#77 cm.#|  Opakowanie:'  250/500 szt. #|  Wymiar:' 10 x 5 cm#|  Materia(:' Plastik#| 
Znakowanie:'t  #Ø15 mm K1+H2 (4)  

  DATA    !)#$$%&*,+   W
 *adowarka USB z adapterem DATA przeznaczona do %adowania urz$dze' 
elektronicznych oraz do przesy%ania danych, wyposa&ona w kabel USB typu C 
wraz z rozsuwanym adapterem do Micro-USB. Kabel w zwijanej rolce (d%ugo!( 
ok.#103 cm).#|  Opakowanie:'  25/200 szt. #|  Wymiar:' 14 x 4,1 x 1,7 cm#|  Materia(:' Plastik#| 
Znakowanie:'t  #Ø30 mm K1+H4 (4)  

  Z"#cze USB z adapterem 
do USB typu C  



Zadzwo! do nas! Pomo"emy Ci wybra# najlepszy gad"et.

  GET THREE        
 Kabel $aduj%cy GET THREE przeznaczony do $adowania urz%dze! elektronicznych 
oraz do przesy$ania danych. Zawiera 2 z$%cza do $adowania:&USB typu C i kombinacja 
z$%czy Micro-USB.&|  Opakowanie:!  100/500 szt. &|  Wymiar:! 13,5 x 3,1 x 0,7 cm&| 
Materia":! Plastik / PVC&|  Znakowanie:!t  &15 x 15 mm K1+H2 (4)  

  56-1107256 
 bia$y  

  56-1107259 
 czerwony  

  56-1107257 
 czarny  

  56-1107258 
 niebieski  

  RECHARGER        
 Kabel $aduj%cy 3-w-1 RECHARGER $aduje urz%dzenia 
elektroniczne, posiada 2 z$%cza:&USB-C i po$%czone Micro-
USB / 5-pin Lightning, w kolorowym pude$ku z wysuwan% 
podstawk% na smartfona.&|  Opakowanie:!  50/200 szt. &| 
Wymiar:! 7 x 7 x 1,9 cm&|  Materia":! Plastik&| 
Znakowanie:!§  &6 cm' DP1+H2 (10)  

  56-1107275 
 bia$y  

  56-1107277 
 niebieski  

  56-1107276 
 czarny  

  56-1107278 
 czerwony  

  56-1107279 
 zielone jab$ko  
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!"#
  NORTH WIND       W
 Wentylator USB NORTH WIND z regulacj% k%ta nachylenia, kablem 
USB (d$ugo(# ok.&105 cm) do zasilania, prze$%cznikiem 
on/o)  z ty$u oraz gumowan% podstawk% dla lepszej stabilno(ci.&| 
Opakowanie:!  24 szt. &|  Wymiar:! 9,5 x 14,5 x 14,5 cm&|  Materia":! Plastik&| 
Znakowanie:!t  &Ø30 mm K1+H4+V1 (1)  

  56-0406320 
 bia$y  

  56-0406323 
 zielony  

  56-0406321 
 niebieski  

  56-0406322 
 czerwony  

  PC TRACER    #$%&&'((()    
 Mysz optyczna TRACER w kszta$cie samochodu wy(cigowego ze (wiec%cymi 
(wiat$ami przednimi i tylnymi. 2 przyciski i scroll, kabel USB (d$ugo(# ok.&145 cm.), 
rozdzielczo(# 800 dpi, Plug & Play (nie wymaga instalowania oprogramowania).&| 
Opakowanie:!  25/100 szt. &|  Wymiar:! 10,2 x 5,2 x 3,5 cm&|  Materia":! Plastik&| 
Znakowanie:!t  &25 x 10 mm K1+H4 (1)  

  SINUO       D
 Bezprzewodowa mysz optyczna SINUO z 2 przyciskami i scrollem. Adapter USB 
pod$%czony magnesem do dolnej cz*(ci. Rozdzielczo(# 800/1600 dpi, zasi*g do 
10 m. Plug & Play (oprogramowanie nie jest potrzebne).&|  Opakowanie:!  20/100 szt. &| 
Wymiar:! 11,4 x 5,7 x 3,3 cm&|  Materia":! Plastik&|  Bateria:!  AAA/LR03/AM4 &| 
Znakowanie:!t  &20 x 20 mm K1+H4 (1)  

  Bezprzewodowa  

  58-1102610 
 czarny  

  58-1102630 
 bia$y  



  ELEKTRONIKA I ZEGARY  

NADAJ !YCIU RYTM
Cyfrowy !wiat zawsze pod r"k#, wystarczy tylko 
po$#czenie USB. Je!li szukasz perfekcyjnego 
d%wi"ku, si"gnij po s$uchawki i g$o!niki 
bezprzewodowe z naszej oferty. Trzymaj r"k" na 
pulsie i b#d% zawsze na czas z naszymi zegarami.  

  Zegary i stacje pogodowe  .................................................. 144
Radia i g$o!niki  ..............................................................................152
S$uchawki  ......................................................................................... 165    

  TEAR OPEN    !"#$%$&'$(   QW
 Zegar w puszce TEAR OPEN z analogowym wy!wietlaczem. Puszka mo&e zosta' 
otwarta tylko raz. Z podstawk#, oczkiem do zawieszenia i magnesem z ty$u.(| 
Opakowanie:)  30/60 szt. (|  Wymiar:) Ø8,7 x 5 cm(|  Materia*:) Aluminium / Plastik(| 
Bateria:)  AA/LR6/AM3 (|  Znakowanie:)t  (35 x 12 mm K1+H2 (4)  

  Magnes z ty!u 
obudowy  
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!"#
  NO LIMIT    !"#$%$&$(%   .ÄDM
 Zegarek kontrolowany radiowo NO LIMIT z ekranem LCD, 
budzikiem, datownikiem i termometrem. Niebieskie pod!wietlenie.(| 
Opakowanie:)  25/50 szt. (|  Wymiar:) 12 x 8 x 2,5 cm(|  Materia*:) Plastik(| 
Bateria:)  AAA/LR03/AM4 (|  Znakowanie:)t  (60 x 8 mm K2+H3 (4)  

  SMOULDER    !"#$%$&$&+   .MPW
 Cyfrowy zegar sto$owy SMOULDER z czujnikiem !wiat$a. 
Wy!wietlacz !wieci w ciemno!ci. Funkcje alarmu i drzemki, data 
i godzina. Zapakowany w pude$ko.(|  Opakowanie:)  25/50 szt. (| 
Wymiar:) 12,5 x 4,7 x 7,3 cm(|  Materia*:) Plastik(|  Bateria:)  AAA/LR03/AM4 (| 
Znakowanie:)t  (70 x 10 mm K1+H4 (4)  

  Z czujnikiem "wiat!a  

  GET UP    !"#$%$"'+!   MW
 Budzik bezprzewodowy GET UP z wy!wietlaczem LCD, funkcj# alarmu, radiem 
FM z pami"ci# programów, wyj!ciem muzycznym 3 W. Do parowania z telefonem 
komórkowym, tabletem itp., mo&na pod$#czy' do urz#dze) zewn"trznych poprzez 
z$#cze AUX-IN, MP3 mo&na odtwarza' przez USB lub kart" Micro-SD. Funkcja 
g$o!nomówi#ca, wydajny akumulator o pojemno!ci ok.(1.200 mAh, kabel $aduj#cy 
ze z$#czem Micro-USB (d$ugo!' ok.(51 cm) i kabel audio (d$ugo!' ok.(60 cm).(| 
Opakowanie:)  20/40 szt. (|  Wymiar:) 10,8 x 10,8 x 3,6 cm(|  Materia*:) Plastik / Poliester(| 
Znakowanie:)t  (70 x 5 mm K2+H4+V1 (1)  

  Z funkcj# 
wolnych r#k  
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  MODERN RETRO    !"#$%$&$&'   .MPW
 Budzik MODERN RETRO z cyfrowym wy$wietlaczem godziny i daty, niebieskim 
pod$wietleniem i bocznymi przyciskami. Mo"liwo$# ustawienia ró"nych 
interwa%ów czasowych na poszczególne dni tygodnia. Posiada funkcj& drzemki 
w odst&pach 5-minutowych.'|  Opakowanie:(  25/50 szt. '|  Wymiar:( Ø10,4 x 7,3 cm'| 
Materia):( Plastik / Stal'|  Bateria:(  AAA/LR03/AM4 '|  Znakowanie:(t  '20 x 3 mm 
K1+H4 (4)  

  Mo!na ustawi" 
2 pobudki  

  Odpowiednie baterie do zegarów 
i innych elektronicznych produktów 
znajdziesz na stronie 471.  

  BELL    !*#*$%%$$%   DM
 Zegar na biurko BELL w kszta%cie dzwonnicy. Bia%a tarcza z czarnymi wskazówkami 
Metalowy dzwoneczek pe%ni funkcj& alarmu.'|  Opakowanie:(  10/30 szt. '| 
Wymiar:( 13 x 10 x 5 cm'|  Materia):( Plastik / Stal'|  Bateria:(  AA/LR6/AM3 '| 
Znakowanie:(l  '40 x 5 mm L1+H4 (1)  

  Metalowy 
dzwoneczek 
jako alarm  
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  SATURN    !"#$%$&!&+   ,QW
 Prostok(tny zegar $cienny SATURN z termometrem i higrometrem.'| 
Opakowanie:(  10 szt. '|  Wymiar:( 32 x 27 x 2,5 cm'|  Materia):( Plastik / Szk%o'| 
Bateria:(  AA/LR6/AM3 '|  Znakowanie:(t  '60 x 25 mm K2+H4 (1)  

  Z higrometrem i termometrem  

  ROUNDABOUT    !*#$%$&,&+   Q
 Zegar $cienny ROUNDABOUT. Aluminiowa rama i tarcza z szerok( 
kraw&dzi( na Twoje logo.'|  Opakowanie:(  10 szt. '|  Wymiar:( 12,2 x 
Ø25 cm'|  Materia):( Aluminium / Plastik / Szk%o'|  Bateria:(  AA/LR6/AM3 '| 
Znakowanie:(l  '5 cm) L1+H4 (1)  



  HEMERA    !"#$%$$&%$   Q
 Zegar !cienny HEMERA z mechanizmem kwarcowym."| 
Opakowanie:'  20 szt. "|  Wymiar:' Ø31 x 3,5 cm"| 
Materia(:' Plastik / Szk#o"|  Bateria:'  AA/LR6/AM3 "| 
Znakowanie:'t  "15 x 5 mm K2+H4 (1)  

  NEPTUNE    !)#$%$*!*%   ÄQW
 Zegar kontrolowany radiowo NEPTUNE z analogowym wy!wietlaniem czasu, 
automatyczn$ zmian$ czasu na letni/zimowy. Synchronizacja sygna#em 
DFC."|  Opakowanie:'  10 szt. "|  Wymiar:' Ø30 x 4 cm"|  Materia(:' Plastik / Szk#o"| 
Bateria:'  AA/LR6/AM3 "|  Znakowanie:'t  "40 x 3 mm K1+H4 (1)  
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!"#
  JUPITER    !)#$%$*++$   ,Q
 Aluminiowy zegar !cienny JUPITER z termometrem, higrometrem 
i szerok$ ram$."|  Opakowanie:'  12 szt. "|  Wymiar:' Ø25 x 4,2 cm"| 
Materia(:' Aluminium / Plastik / Szk#o"|  Bateria:'  AA/LR6/AM3 "| 
Znakowanie:'l  "5 cm( L1+H2 (1)  

  Z higrometrem 
i termometrem  

  SUNNY TIMES    !)#$%$*$,*   ,.DM
 Stacja pogodowa SUNNY TIMES z ekranem LCD, budzikiem, datownikiem, 
termometrem i rozk#adanym stojaczkiem."|  Opakowanie:'  20/40 szt. "| 
Wymiar:' 14 x 8 x 2 cm"|  Materia(:' Plastik"|  Bateria:'  AAA/LR03/AM4 "| 
Znakowanie:'t  "50 x 25 mm K1+H4 (4)  

  Z prognoz! 
pogody  
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  COMFORT    !"#$%$&''%   WY
 Termometr COMFORT wy$wietla aktualn% oraz minimaln% 
i maksymaln% temperatur& mierzon% w zakresie 0-50 °C. Ze 
zdejmowanym daszkiem z przyssawk% - do zamocowania przed 
lub za szyb%.'|  Opakowanie:(  50/200 szt. '|  Wymiar:( 9,7 x 8,9 x 2,5 cm'| 
Materia):( Plastik / Szk(o'|  Znakowanie:(t  '35 x 10 mm K1+H4 (4)  

  SHINY DAY    !"#$%$&$*'   ,.DM
 Stacja pogodowa SHINY DAY z ekranem LCD, aluminiow% cz&$ci% przedni%, 
budzikiem, datownikiem, termometrem i rozk(adanym stojaczkiem.'| 
Opakowanie:(  20/40 szt. '|  Wymiar:( 13 x 2 x 13 cm'|  Materia):( Plastik / Aluminium'| 
Bateria:(  AAA/LR03/AM4 '|  Znakowanie:(§  '40 x 10 mm DP1+H4 (10)  

  Z prognoz! pogody  

  CALOR    !+#$%$&,-!   ,DM
 Stacja pogodowa CALOR z termometrem i higrometrem. Wy$wietla godzin& 
i wilgotno$# powietrza. Niebieskie pod$wietlenie LED. Wykonana z bia(ego 
plastiku ABS.'|  Opakowanie:(  25/50 szt. '|  Wymiar:( 13 x 9 x 3,5 cm'|  Materia):( Plastik'| 
Bateria:(  AAA/LR03/AM4 '|  Znakowanie:(t  '25 x 5 mm K1+H3 (4)  
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!"!
  COLOUR    !"#$%$&$,%   ,.DM
 Elegancki zegar na biurko COLOUR z prognoz% pogody, alarmem, dat%, 
termometrem, higrometrem, pod$wietlanym, czarnym ekranem LCD z kolorowymi 
elementami. Z(%cze do zasilacza.'|  Opakowanie:(  10/40 szt. '|  Wymiar:( 8,5 x 12 x 4 cm'| 
Materia):( Plastik'|  Bateria:(  AAA/LR03/AM4 '|  Znakowanie:(t  '60 x 12 mm K2+H4 (4)  

  Z termometrem, higrometrem 
i prognoz! pogody  

  COLOUR    !"#$%$&$,,   ,.DM
 Zegar na biurko z projektorem COLOUR, prognoz% pogody, funkcj% alarmu, dat%, higrometrem 
i termometrem oraz pod$wietlanym, czarnym ekranem LCD z kolorowymi elementami. 
Projektor z czerwonymi diodami LED, sk(adana podpórka z ty(u, z(%cze do zasilacza.'| 
Opakowanie:(  10/40 szt. '|  Wymiar:( 11 x 15 x 2 cm'|  Materia):( Plastik'|  Bateria:(  AAA/LR03/AM4 '| 
Znakowanie:(t  '50 x 10 mm K2+H4 (4)  

  Z termometrem, 
higrometrem 
i prognoz! pogody  
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  NEW LIBERTY       W
 G$o%nik bezprzewodowy NEW LIBERTY. Posiada wyj%cie muzyczne 3W, 
slot na kart& micro SD, zawiera kabel $aduj'cy (z USB na Mini-USB i z$'cze 
liniowe 3,5 mm), odtwarza MP3, z funkcj' g$o%nomówi'c', funkcj' radia FM, 
wbudowanym akumulatorem o pojemno%ci ok.(450 mAh, czas pracy ok.(5 godzin, 
czas $adowania ok.(2 godzin, zasi&g ok.(10 m, wyposa"ony w antypo%lizgow' 
podstaw&.(|  Opakowanie:!  25/50 szt. (|  Wymiar:! Ø5,8 x 5 cm(|  Materia":! Plastik(| 
Znakowanie:!t  (20 x 20 mm K2+H4 (4)  

  56-0406270 
 czarny  

  56-0406273 
 czerwony  

  56-0406271 
 szary  

  56-0406274 
 zielony  

  56-0406272 
 niebieski  

  56-0406275 
 pomara!czowy  

  STRAP        
 G$o%nik bezprzewodowy STRAP. Wyj%cie muzyczne 3 W, do parowania z telefonem 
komórkowym, odtwarzaczem MP3, tabletem itp. Z funkcj' g$o%nomówi'c'. 
Maksymalny zasi&g ok.(10 m, mocny akumulator o pojemno%ci 1200 mAh. 
Zawiera kabel $aduj'cy USB ze z$'czem Micro-USB (d$ugo%# ok.(65 cm). Czas 
pracy ok.(2-3 godzin. Czas $adowania ok.(2 godzin. Przyciski steruj'ce na tylnej 
%ciance. Br'zowy przewód do zawieszenia (d$ugo%# ok.(17 cm). Instrukcja obs$ugi.(| 
Opakowanie:!  20/40 szt. (|  Wymiar:! 9,8 x 9,8 x 5 cm(|  Materia":! Plastik / Poliester(| 
Znakowanie:!t  (30 x 30 mm K1+H4 (1)  

  Z funkcj! 
wolnych r!k  

  56-0406283 
 szary / bia$y  

  56-0406284 
 czarny  
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!"#
  MESHES        
 G$o%nik bezprzewodowy MESHES posiada wyj%cie muzyczne o mocy 3W. Do 
$'czenia ze smartfonami, odtwarzaczami MP3 lub tabletami. Pliki MP3 mo"na 
odtwarza# poprzez pod$'czenie karty microSD lub pami&ci flash (brak karty microSD 
i pami&ci flash w zestawie). G$o%nik wyposa"ony jest w liniowe wej%cie audio jack, 
moc wej%ciowa 5V/0,5A, radio FM, akumulator o wysokiej wydajno%ci i pojemno%ci 
ok.(300 mAh. Posiada kabel USB z wtyczk' Micro-USB i wej%ciem liniowym (gniazdo 
3,5 mm). Czas pracy ok.(3-4 h, czas $adowania ok.(4 h. Przyciski do sterowania na 
górze urz'dzenia, w$'cznik/wy$'cznik z ty$u urz'dzenia, stopki antypo%lizgowe.(| 
Opakowanie:!  10/40 szt. (|  Wymiar:! 11,2 x 4,1 x 8,3 cm(|  Materia":! Plastik / Poliester(| 
Znakowanie:!t  (45 x 18 mm K2+H4+V1 (1)  

  58-8106016 
 czarny  

  58-8106018 
 be"owy  

  SOUND EGG       W
 G$o%nik bezprzewodowy SOUND EGG o mocy muzycznej 
3 W. Do parowania z urz'dzeniami bezprzewodowymi, 
zasi&g oko$o 10 m, z funkcj' zestawu g$o%nomówi'cego, 
akumulator o pojemno%ci 300 mAh, zawiera kabel $aduj'cy 
ze z$'czem Micro-USB (d$ugo%# ok.(50 cm), przyciski 
steruj'ce, w$'cznik / wy$'cznik.(|  Opakowanie:!  25/75 szt. (| 
Wymiar:! 9,3 x 8,2 x 8,1 cm(|  Materia":! Plastik(| 
Znakowanie:!t  (15 x 15 mm K1+H2 (4)  

  Z funkcj! 
wolnych r!k  

  56-0406221 
 bia$y  

  56-0406224 
 czerwony  

  56-0406222 
 czarny  

  56-0406223 
 niebieski  



  OLD SCHOOL        
 G!o"nik bezprzewodowy OLD SCHOOL moc muzyczna 3 W, do parowania z innymi 
urz#dzeniami bezprzewodowymi, zawiera przewód !aduj#cy USB ze z!#czem Micro-
USB i z!#czem liniowym (3.5 mm jack), czas dzia!ania oko!o 4-6 godzin, czas !adowania 
oko!o 4 godzin, z funkcj# AUX-IN.$|  Opakowanie:!  20/40 szt. $|  Wymiar:! 4,6 x 6,1 x 8,7 cm$| 
Materia":! Plastik$|  Znakowanie:!t  $30 x 8 mm K2+H4 (1)  

  56-0406276 
 bia!y  

  56-0406277 
 czarny  

  CUBOID       W
 G!o"nik bezprzewodowy CUBOID w kolorowej gumowanej obudowie 
z antypo"lizgowymi nó%kami od spodu. Moc 3 W, odpowiedni dla 
telefonów komórkowych, tabletów, odtwarzaczy MP3 itp. mo%na pod!#czy& 
poprzez line-in, przy!#cze 3,5 mm (d!ugo"& kabla 50 cm), wbudowany 
slot na karty Micro SD, max. zasi'g 10 m, wydajna bateria, pojemno"& 
ok.$300 mAh, kabel !adowania z gniazda USB micro USB (d!ugo"& 50 cm) 
w!#cznie, czas dzia!ania ok.$2-3 godzin, czas !adowania oko!o 1 godziny.$| 
Opakowanie:!  25/50 szt. $|  Wymiar:! 10,8 x 3,6 x 5,4 cm$|  Materia":! Plastik$| 
Znakowanie:!l  $30 x 15 mm L4+H4 (1)  

  56-0406211 
 czarny  

  56-0406212 
 niebieski  

  56-0406213 
 czerwony  



NOWO!"
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!""  BAM    #$%&'&$(&(    
 G!o"nik bezprzewodowy BAM o muzycznej mocy wyj"ciowej 3 W. Do 
parowania z urz#dzeniami obs!uguj#cymi !#czno"& bezprzewodow#, takimi jak 
telefon komórkowy, bezprzewodowy odtwarzacz MP3 lub tablet. Odtwarza pliki 
MP3 z karty microSD lub dysku USB (brak w zestawie). Moc wej"ciowa 5V/1A. 
Akumulator o du%ej pojemno"ci 300 mAh. Kabel do !adowania ze z!#czem 
Micro-USB. Przyciski steruj#ce na górze, w!#cznik/wy!#cznik z ty!u, od spodu 
nó%ki antypo"lizgowe.$|  Opakowanie:!  25/50 szt. $|  Wymiar:! 11,7 x 4 x 7,8 cm$| 
Materia":! Plastik / Poliester$|  Znakowanie:!t  $50 x 20 mm K2+H4 (4)  

  FREEDOM       W
 G!o"nik bezprzewodowy FREEDOM. Slot na karty MicroSD, z kablem do 
!adowania przez USB, mini USB i liniowe po!#czenie (porty USB i jack 3,5 mm). 
Odtwarza strumie( audio (MP3) ze )ród!a, z g!o"nika telefonu, wbudowany 
akumulator, czas pracy ok.$5 godzin, czas !adowania ok.$2 godzin, max. zasi'g 
ok.$10 m, w eleganckiej metalowej obudowie, podstawa pokryta gum#.$| 
Opakowanie:!  25/50 szt. $|  Wymiar:! Ø6 x 4,9 cm$|  Materia":! Plastik / Stal$| 
Znakowanie:!t  $20 x 20 mm K2+H4+V1 (4)  

  56-0406205 
 srebrny  

  56-0406208 
 niebieski  

  56-0406206 
 bia!y  

  56-0406209 
 czerwony  

  56-0406207 
 czarny  



  CUBIC        
 G!o"nik bezprzewodowy CUBIC z wyj"ciem muzycznym 3 W. Do parowania z telefonem 
komórkowym, odtwarzaczem MP3 lub tabletem. Maksymalny zasi#g ok.$10 m. Mocny akumulator 
o pojemno"ci 400 mAh. Posiada kabel !aduj%cy USB z Micro-USB i z!%czem line-in (3,5 mm 
gniazdo audio jack). Czas pracy ok.$2 godz., czas !adowania ok.$1,5 godz. Gniazdo kart Micro-SD, 
z funkcj% AUX-IN, z funkcj% radio FM.$|  Opakowanie:!  25/100 szt. $|  Wymiar:! 5,8 x 5,8 x 4,9 cm$| 
Materia":! Plastik / Silikon$|  Znakowanie:!t  $32 x 25 mm K2+H4+V1 (4)  

  58-8106031 
 szary  

  58-8106032 
 czarny / szary  

  UFO        
 G!o"nik bezprzewodowy UFO posiada wyj"cie muzyczne 3W i zasi#g pracy 
ok.$10 m. Przeznaczony do po!%czenia ze smartfonami, odtwarzaczami MP3 lub 
tabletami. G!o"nik posiada kabel do !adowania, gniazdo na kart# microSD, radio 
FM. Mo&liwo"' komunikacji bez u&ycia r%k. Moc wej"ciowa 5V/0,5A, zintegrowany 
akumulator o pojemno"ci ok.$400 mAh, antypo"lizgowa pow!oka w podstawie.$| 
Opakowanie:!  50/100 szt. $|  Wymiar:! Ø7 x 4,2 cm$|  Materia":! Aluminium /Plastik$| 
Znakowanie:!t  $15 x 15 mm K2+H4+V1 (4)  

  Z funkcj! 
wolnych r!k  

  58-8106019 
 srebrny  

  58-8106020 
 czarny  

  58-8106021 
 niebieski  
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!"#
  TRAVEL SOUND    #$%$&'(')(    
 G!o"nik bezprzewodowy TRAVEL SOUND posiada moc muzyczn% 3W. Do parowania 
z telefonami komórkowymi, odtwarzaczami MP3 lub tabletami. Mo&e by' pod!%czany 
do urz%dze( zewn#trznych poprzez z!%cze liniowe 3,5 mm o d!ugo"ci kabla oko!o 
33 cm. Z funkcj% AUX-IN, z radiem FM, z pot#&nym akumulatorem. Czas dzia!ania 
oko!o 4-6 godzin, czas !adowania oko!o 2-3 godzin, maksymalny zasi#g oko!o 10 m. 
Zawiera kabel do !adowania o d!ugo"ci oko!o 33 cm.$|  Opakowanie:!  20/80 szt. $| 
Wymiar:! Ø4,8 x 6,8 cm$|  Materia":! Plastik$|  Znakowanie:!t  $15 x 30 mm K2+H4+V1 (1)  

  WONDER BALL MINI    #(%'*'()*+    
 G!o"nik bezprzewodowy WONDER BALL MINI zmieniaj%cy 
kolory podczas odtwarzania. Wyj"cie muzyczne 3 W. 
Do !%czenia z urz%dzeniami obs!uguj%cymi technologi# 
bezprzewodow%, zasi#g ok.$10 m, mo&e by' pod!%czony do 
innych urz%dze( zewn#trznych poprzez 3,5 mm liniowe 
gniazdo audio (d!ugo"' kabla ok.$53 cm). Gniazdo kart 
Micro-SD, funkcja g!o"nomówi%ca, zakres cz#stotliwo"ci 
20 Hz - 20 KHz, akumulator o pojemno"ci ok.$400 mAh, czas 
pracy ok.$4 godzin, kabel !aduj%cy USB z wtyczk% Micro-USB 
(d!ugo"' ok.$53 cm), czas !adowania ok.$4 h, przyciski steruj%ce 
na górze, prze!%cznik zasilania, pow!oka antypo"lizgowa na 
spodzie.$|  Opakowanie:!  10/40 szt. $|  Wymiar:! Ø10 x 9,5 cm$| 
Materia":! Plastik$|  Znakowanie:!t  $Ø25 mm K2+H4+V1 (1)  

  Z funkcj! 
wolnych r!k  

  BOOSTER    #$%$&'('',    
 G!o"nik BOOSTER z 2 membranami po 2 stronach dla lepszej jako"ci d)wi#ku. Gumowana 
powierzchnia oznaczona ikonami g!o"ników. Po umieszczeniu na niej telefonu lub 
smartfona, muzyka zaczyna gra'. Kabel AUX d!ugo"ci ok.$50 cm, do pod!%czenia do 
komputera lub laptopa. Kabel USB d!ugo"ci ok.$62,5 cm do !adowania baterii. Przycisk 
on/o*  z ty!u, 4 gumowe nó&ki.$|  Opakowanie:!  25/50 szt. $|  Wymiar:! 13 x 6,9 x 4,5 cm$| 
Materia":! Plastik$|  Znakowanie:!t  $40 x 40 mm K2+H4+V1 (4)  



  SHOWER POWER        
 G!o"nik bezprzewodowy SHOWER POWER do 
u#ywania pod prysznicem. Odporny na zachlapanie 
zgodnie z norm$ IPX4. Instrukcja obs!ugi umieszczona 
z ty!u. Z funkcj$ g!o"nomówi$c$, du#$ przyssawk$, 
wyj"cie muzyczne 3 W, maksymalny zasi%g ok.&10 m, 
z wbudowanym akumulatorem o pojemno"ci 280 mAh, 
z kablem !aduj$cym USB ze z!$czem Micro-USB 
(d!ugo"' ok.&51 cm), czas pracy ok.&1-1,5 godziny, czas 
!adowania ok.&2 godzin.&|  Opakowanie:!  25/50 szt. &| 
Wymiar:! 21 x 4,3 x 8,8 cm&|  Materia":! Plastik / Silikon&| 
Znakowanie:!l  &Ø25 mm L1+H4 (1)  

  Odporny na zachlapanie  

  56-0406279 
 bia!y  

  56-0406280 
 czarny  

  56-0406282 
 czerwony  

  56-0406281 
 niebieski  

  WAKE UP    #$%&'&$(&'    
 G!o"nik bezprzewodowy pod prysznic WAKE UP. Poziom wodoodporno"ci IPx4, 
gumowy korpus, z funkcj$ menu, z funkcj$ g!o"nomówi$c$, du#a przyssawka 
na dole, zasilany przez USB, zawiera kabel !aduj$cy (d!ugo"' ok.&69 cm), 
mocny akumulator 600 mAh.&|  Opakowanie:!  30/60 szt. &|  Wymiar:! Ø8,5 x 5,3 cm&| 
Materia":! Plastik / PVC&|  Znakowanie:!l  &20 x 5 mm L4+H4 (1)  

  Odporny na zachlapanie  
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!"#
  MUSH    #)%)*&$&&+    
 G!o"nik bezprzewodowy MUSH w eleganckiej metalowej obudowie z gumow$ 
przyssawk$. Posiada pod"wietlane przyciski sterowania. Przeznaczony 
do u#ytkowania w samochodzie, z funkcj$ zestawu g!o"nomówi$cego 
i odtwarzania plików MP3, moc 3 W. Mo#na po!$czy' z telefonem komórkowym, 
odtwarzaczem MP3 lub tabletem. Pod!$czany za po"rednictwem line-in audio 
jack 3,5 mm z kablem o d!ugo"ci 50 cm. W budowany slot na karty Micro 
SD. Maks. zasi%g, 10 m, wydajna bateria o pojemno"ci 600 mAh, kabel USB 
do !adowania ze z!$czem Micro-USB o d!ugo"ci ok.&50 cm. Czas dzia!ania 
ok.&3 - 4 godzin, czas !adowania ok.&1 godziny.&|  Opakowanie:!  20/40 szt. &| 
Wymiar:! Ø7,4 x 6,7 cm&|  Materia":! Stop cynkowy / Stal nierdzewna / Plastik&| 
Znakowanie:!l  &10 x 25 mm L1+H4 (1)  

  Z funkcj! 
wolnych r!k  

  Wi"cej zestawów typu “hands-free” 
mo#na znale$% na stronie 252-253.  

  BRICK       W
 G!o"nik bezprzewodowy BRICK. Moc odtwarzania 2 x 3 Watt, do !$czenia ze smartfonem, tabletem, odtwarzaczami 
mp3 itp., posiada gniazdo line-in do !$czenia z urz$dzeniami zewn%trznymi (w zestawie kabel audio jack 3.5 mm, d!ugo"' 
ok.&54 cm) oraz slot dla kart TF, z funkcj$ “hands-free” przy rozmowach telefonicznych, max. zasi%g ok.&10 m, mocna litowo-
jonowa bateria wielokrotnego !adowania, pojemno"' ok.&1200 mAh, zawiera kabel !aduj$cy USB z ko(cówk$ micro USB 
(d!ugo"' ok.&54 cm), z l"ni$c$ metaliczn$ obudow$ z aluminium i gumowymi nó#kami od spodu, dla lepszej stabilno"ci.&| 
Opakowanie:!  20/40 szt. &|  Wymiar:! 16 x 2,7 x 5,8 cm&|  Materia":! Aluminium / Plastik&|  Znakowanie:!l  &5 cm) L1+H4 (1)  

  56-0406256 
 srebrny  

  56-0406259 
 czerwony  

  56-0406257 
 antracytowy  

  56-0406258 
 niebieski  



  MICROPHONE    !"#"$%&%%"    
 G!o"nik bezprzewodowy MICROPHONE w stylu retro o mocy 3 W. Zasi#g ok.$10 m. 
Odpowiedni do telefonów komórkowych, odtwarzaczy MP3 i tabletów. W zestawie 
kabel ze z!%czem USB do !adowania. Wbudowany zestaw g!o"nomówi%cy, 
bateria akumulatorowa o pojemno"ci 600 mAh, przyciski steruj%ce w podstawie.$| 
Opakowanie:'  10/20 szt. $|  Wymiar:' 18 x Ø9,2 cm$|  Materia(:' Plastik / Stop cynkowy$| 
Znakowanie:'l  $20 x 10 mm L1+H4 (1)  

  OLDIE    !"#"$%&%)!    
 G!o"nik bezprzewodowy OLDIE posiada moc muzyczn% 2 x 3W. Do parowania 
z telefonami komórkowymi, odtwarzaczami MP3 lub tabletami. Mo&e by' 
pod!%czany do urz%dze( zewn#trznych poprzez z!%cze liniowe 3,5 mm 
o d!ugo"ci kabla oko!o 50 cm. Z funkcj% AUX-IN i czytnikiem kart TF, z radiem 
FM, z pot#&nym akumulatorem o pojemno"ci oko!o 1500 mAh. Z kablem USB do 
!adowania ze z!%czem Micro-USB o d!ugo"ci ok.$50 cm.$|  Opakowanie:'  15/30 szt. $| 
Wymiar:' 6 x 13,5 x 8,1 cm$|  Materia(:' Plastik$|  Znakowanie:'t  $60 x 25 mm K2+H4 (4)  
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!"!
  FIREFLY    !&#%*%&)+"    
 G!o"nik bezprzewodowy FIREFLY z kolorowym o"wietleniem podczas odtwarzania. 7 ró&nych kolorów 
do ustawienia (czerwony, zielony, niebieski, fioletowy, &ó!ty, turkusowy oraz bia!y), moc muzyczna 3 W, 
do parowania z urz%dzeniami obs!uguj%cymi Bluetooth, zasi#g oko!o 10 m. Zawiera przewód !aduj%cy 
Micro-USB (oko!o 30 cm). Pojemno"' baterii 400 mAh. Czas dzia!ania oko!o 4-6 godzin. W!%cznik/wy!%cznik 
umieszczony na spodzie.$|  Opakowanie:'  25/50 szt. $|  Wymiar:' Ø5,6 x 8,7-22,2 cm$|  Materia(:' Plastik / Silikon$| 
Znakowanie:'t  $25 x 15 mm K2+H2 (1)  

  7 ró!nych kolorów  

  ICE RADIO    !"#%*%$*$!   D
 Stylowe radio ICE RADIO w stylu retro z pokr#t!ami do wybierania stacji i regulowania g!o"no"ci. 
Ceramiczna obudowa.$|  Opakowanie:'  24 szt. $|  Wymiar:' 11,3 x 9,3 x 4,9 cm$|  Materia(:' Ceramika / Plastik$| 
Bateria:'  AAA/LR03/AM4 $|  Znakowanie:'t  $60 x 30 mm K2+H4+V2 (4)  

  Odpowiednie baterie 
znajdziesz na stronie 471.  

  BONFIRE    !"#"$%&%)*    
 G!o"nik bezprzewodowy BONFIRE posiada moc muzyczn% 3W. Do 
parowania z telefonami komórkowymi, odtwarzaczami MP3 lub 
tabletami. Z czytnikiem kart TF, kablem Micro-USB o d!ugo"ci 
oko!o 60 cm, pot#&nym akumulatorem o pojemno"ci ok.$1500 mAh. 
48 diod LED tworzy nastrojowe o"wietlenie imituj%ce ogie(.$| 
Opakowanie:'  15/30 szt. $|  Wymiar:' Ø9,5 x 16,5 cm$|  Materia(:' Plastik$| 
Znakowanie:'t  $25 x 10 mm K1+H4 (4)  



Zadzwo! do nas! Pomo"emy Ci wybra# najlepszy gad"et.

  BLUEDANCE    !"#"$%&%%'    
 Mini g$o%nik BLUEDANCE do telefonu komórkowego, iPhona, odtwarzacza MP3 i laptopa, 
z niebieskim %wiat$em, które ta!czy w rytm muzyki, zakres cz&stotliwo%ci 150 Hz - 20 kHz, 
w tym. kabel USB i ko!cówka jack 3,5 mm (d$ugo%# ok.'83 cm), posiada wbudowany 
akumulator.'|  Opakowanie:(  25/100 szt. '|  Wymiar:( Ø5 x 5,6 cm'|  Materia):( Stal nierdzewna'| 
Znakowanie:(l  '25 x 25 mm L1+H4 (1)  

  BOOM ALIEN    !"#"$%&%*!    
 G$o%nik bezprzewodowy BOOM ALIEN o zasi&gu ok.'15 m. Zawiera kabel do 
$adowania i audio o d$ugo%ci ok.'50 cm. Posiada funkcj& radia FM, odtwarza muzyk& 
przez AUX, z pami&ci USB flash lub z karty microSD. Z funkcj( g$o%nomówi(c(, ze 
zintegrowanym akumulatorem o pojemno%ci 1200 mAh. Wyj%cie 5W. Niebieska dioda 
LED jako nos.'|  Opakowanie:(  10/40 szt. '|  Wymiar:( 12,2 x 9,8 x 13,5 cm'|  Materia):( Plastik'| 
Znakowanie:(t  '30 x 15 mm K2+H4 (1)  

  G!o"nomówi#cy  
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!"#
  CHOIR    !&#%+%&''%   W
 Mikrofon karaoke CHOIR. Bezprzewodowy, ze zmieniaj(cym kolory o%wietleniem 
LED, moc muzyczna 3W, gniazdo kart microSD, zakres cz&stotliwo%ci 20 Hz-20 KHz, 
akumulator o pojemno%ci ok.'2200 mAh, kabel $aduj(cy USB o d$ugo%ci ok.'31 cm, 
czas $adowania ok.'4 godzin, prze$(cznik echa. Wspó$pracuje z wieloma popularnymi 
aplikacjami do karaoke.'|  Opakowanie:(  10/20 szt. '|  Wymiar:( Ø3,1-8 x 25 cm'| 
Materia):( Plastik / Metal'|  Znakowanie:(t  '10 x 70 mm K1+H4+V1 (1)  

  Nastrojowe "wiat!o 
zmieniaj#ce kolor  

  MEGA BOOM    !"#"$%&%*%    
 G$o%nik bezprzewodowy MEGA BOOM o mocy wyj%ciowej muzyki 2 x 5 W. Do parowania z telefonem komórkowym 
lub tabletem. Mo"na pod$(czy# do urz(dze! zewn&trznych poprzez z$(cze AUX-IN. MP3 mo"na odtwarza# za 
pomoc( karty USB lub Micro-SD. Funkcja g$o%nomówi(ca, funkcja radia FM, wydajny akumulator o pojemno%ci 
ok.'1200 mAh. Czas pracy ok.'2-3 godz., czas $adowania ok.'2 godz., maks. zasi&g ok.'10 m. Zawiera kabel 
$aduj(cy USB ze z$(czem Micro-USB o d$ugo%ci ok.'34,5 cm i kabel audio o d$ugo%ci ok.'51 cm. Ma$a tabliczka 
do grawerowania. Pomara!czowy silikonowy uchwyt.'|  Opakowanie:(  10/20 szt. '|  Wymiar:( Ø8,8 x 23 cm'| 
Materia):( Plastik / Poliester / Silikon'|  Znakowanie:(l  '15 x 10 mm L1+H8 (1)  

  G!o"nomówi#cy  

  DINER    !"#"$%&%'"   Y
 Rejestrator radiowy bezprzewodowy CD DINER. Radio AM/FM, odtwarzacz CD, 
funkcja AUX-IN. Pliki MP3 mog( by# odtwarzane przez z$(cze USB lub z CD. 
Gniazdo audio, pod%wietlany wy%wietlacz, wtyczka zasilania 12 V, 2 pokr&t$a 
steruj(ce g$o%no%ci( i “nast&pny/poprzedni album” (w trybie MP3). Posiada pilot 
zdalnego sterowania na podczerwie!. Z instrukcj( obs$ugi.'|  Opakowanie:(  4 szt. '| 
Wymiar:( 25 x 21 x 13 cm'|  Materia):( Plastik'|  Znakowanie:(t  '45 x 45 mm K2+H8 (1)  

  Wtyczka zasilania 12 V  



  CLASSIC    !"#$%$"&&'   GW
 Radio AM/FM CLASSIC w eleganckiej, drewnianej obudowie. Skala cz!stotliwo"ci 
pod"wietlana na niebiesko.#|  Opakowanie:(  6 szt. #|  Wymiar:( 22,5 x 15,5 x 13 cm#| 
Materia):( Plastik / Drewno#|  Bateria:(  AA/LR6/AM3 #|  Znakowanie:(l  #5 cm$ L4+H4 (1)  

  RECEIVER    !*#*+$"$&,    
 Radio bezprzewodowe AM/FM RECEIVER w obudowie o wygl%dzie 
eleganckiego drewna. Posiada pod"wietlany wy"wietlacz cz!stotliwo"ci, 
wtyczk! zasilania, 2 pokr!t&a steruj%ce, wybór g&o"no"ci.#|  Opakowanie:(  2 szt. #| 
Wymiar:( 31,2 x 14,8 x 21,5 cm#|  Materia):( Drewno#|  Znakowanie:(l  #5 cm$ L4+H8 (1)    Bezprzewodowe  
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!"#  MUSIC        
 S&uchawki douszne MUSIC. Jack 3,5 mm, d&ugo") kabla 
ok.#117 cm, pakowane w pude&ko w tym samym kolorze.#| 
Opakowanie:(  100/500 szt. #|  Wymiar:( Ø5,4 x 2,1 cm#| 
Materia):( Plastik#|  Znakowanie:(§  #6 cm$ DP1+H2+V1 (10)  

  56-0406233 
 bia&y  

  56-0406235 
 niebieski  

  56-0406238 
 zielony  

  56-0406234 
 czarny  

  56-0406236 
 czerwony  

  56-0406237 
 pomara'czowy  

  LISTEN & TALK        
 S&uchawki douszne LISTEN & TALK ze zintegrowanym 
mikrofonem i przyciskiem do odbierania po&%cze'. 3,5 mm 
wtyczka jack, d&ugo") przewodu ok.#120 cm, w plastikowej 
obudowie z dopasowanym, kolorowym zamkni!ciem 
i aluminiowym karabi'czykiem.#|  Opakowanie:(  50/300 szt. #| 
Wymiar:( Ø2,7 x 11,3 / 130 cm#|  Materia):( Plastik / Silikon / 
Aluminium#|  Znakowanie:(t  #70 x 13 mm K1+H2 (4)  

  Ze 
zintegrowanym 
mikrofonem  

  56-0406263 
 czerwony  

  56-0406260 
 bia&y  

  56-0406262 
 niebieski  

  56-0406264 
 zielony  

  56-0406261 
 czarny  

  FRESH SOUND       W
 Bezprzewodowe s&uchawki douszne FRESH SOUND. Z funkcj% zestawu 
g&o"nomówi%cego, z klawiszem do odbierania i ko'czenia po&%cze', z regulacj% 
g&o"no"ci. W zestawie kabel do &adowania przez USB ze z&%czem Micro-USB 
(d&ugo") ok.#67 cm), akumulator o pojemno"ci ok.#70 mAh, do przechowywania 
w dopasowanym kolorystycznie etui z zamkiem b&yskawicznym i siatkow% 
kieszeni% na kabel &aduj%cy.#|  Opakowanie:(  100/200 szt. #|  Wymiar:( Ø8,5 / 66,5 cm#| 
Materia):( Plastik / Aluminium / Silikon#|  Znakowanie:(t  #Ø45 mm K1+H2 (1)  

  56-0406219 
 czarny  

  56-0406218 
 bia&y  

  SPORTY        
 Bezprzewodowe s&uchawki SPORTY z funkcj% g&o"nomówi%c%. Zasi!g ok.#10 m, 
kontroler z przyciskami do akceptacji lub zako'czenia rozmowy, kabel do &adowania 
Micro-USB (d&ugo") ok.#20 cm), akumulator polimerowy o wysokiej wydajno"ci, 
pojemno") 3,7 V / 80 mAh, moc wyj"ciowa 2 x 2 mW, zapakowane w dopasowane 
kolorystycznie pude&ko zapinane na zamek, z przegrod% na kabel do &adowania.#| 
Opakowanie:(  25/150 szt. #|  Wymiar:( Ø9,8 / 76,5 cm#|  Materia):( Plastik / Silikon#| 
Znakowanie:(t  #Ø45 mm K1+H2 (1)  

  Z funkcj! 
wolnych r!k  

  56-0406286 
 bia&y  

  56-0406287 
 czarny  



NOWO!"NOWO!"

  LISTEN & CHARGE        
 S!uchawki douszne  LISTEN & CHARGE z uniwersalnym kablem do 
!adowania, z wtyczk" 3,5 mm typu jack. D!ugo#$ kabla s!uchawek ok.%126 cm, 
opakowanie w pasuj"cym kolorze, z 2 z!"czami do !adowania urz"dze& 
elektronicznych i smartfonów o d!ugo#$ kabla ok.%28 cm, z karabi&czykiem.%| 
Opakowanie:!  50/200 szt. %|  Wymiar:! Ø6,5 x 3,5 cm%|  Materia":! Plastik%| 
Znakowanie:!t  %Ø25 mm K1+H2 (4)  

  56-0406289 
 czarny  

  56-0406290 
 niebieski  

  56-0406288 
 bia!y  

  56-0406291 
 czerwony  

  NEXT GENERATION    #$%$&'(')*    
 S!uchawki bezprzewodowe douszne NEXT GENERATION z funkcj" zestawu g!o#nomówi"cego, 
z przyciskiem do odbierania i ko&czenia po!"cze&. Zasi'g ok.%10 m, funkcja nast'pnej/poprzedniej 
#cie(ki, stereo lub mono, z kablem !aduj"cym USB z Micro-USB o d!ugo#ci ok.%19 cm. Wska)nik 
!adowania w postaci niebieskiej diody LED. Zawiera 3 silikonowe ko&cówki w rozmiarach S, M, L, 
!adowark'. Pojemno#$ s!uchawek 50 mAh, stacja !aduj"ca 300 mAh.%|  Opakowanie:!  50/100 szt. %| 
Wymiar:! 5,4 x 3,4 x 3,3 cm%|  Materia":! Plastik%|  Znakowanie:!t  %25 x 15 mm K2+H4+V1 (4)  

  TWINS        
 Bezprzewodowe s!uchawki douszne TWINS z funkcj" zestawu g!o#nomówi"cego. 
Zasi'g ok.%10 m, przycisk do odbierania i ko&czenia po!"cze&, funkcja przewijania 
do przodu i do ty!u, mo(liwa praca w trybie stereo i mono, kabel !aduj"cy USB ze 
z!"czem Micro-USB o d!ugo#ci ok.%20 cm, niebieska dioda LED kontroli !adowania. 
Etui do przechowywania jest równocze#nie stacj" !aduj"c" 300 mAh. Pojemno#$ 
s!uchawek 30 mAh.%|  Opakowanie:!  25/50 szt. %|  Wymiar:! 6,8 x 4,5 x 2,2 cm%| 
Materia":! Plastik%|  Znakowanie:!t  %25 x 15 mm K2+H4+V1 (1)  

  58-8106036 
 bia!y  

  58-8106037 
 czarny  
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!"#
  COMFY    #$%$&'('))    
 S!uchawki bezprzewodowe COMFY. Wy#cie!ane muszle i opaska na g!ow', 
prawa muszla ze zintegrowan" funkcj" obs!ugi. Regulowany rozmiar. Ze 
zintegrowanym akumulatorem litowym o pojemno#ci 180 mAh. Czas pracy 
ok.%1,5-2 godz. Posiada gniazdo !adowania micro USB i kabel !aduj"cy z USB 
o d!ugo#ci ok.%30 cm oraz kabel audio o d!ugo#ci ok.%120 cm. Mo(liwo#$ 
pracy nawet przy wyczerpanym akumulatorze przy u(yciu kabla audio.%| 
Opakowanie:!  10/20 szt. %|  Wymiar:! 22,5 x 19,7 x 4,8 cm%|  Materia":! Plastik%| 
Znakowanie:!t  %30 x 40 mm K2+H4+V1 (1)  

  FREE MUSIC       W
 S!uchawki bezprzewodowe FREE MUSIC. Sk!adane, z wy#cie!anym 
pa!"kiem i nausznikami. Zakres cz'stotliwo#ci 87.5 - 108 MHz, z radiem FM 
i funkcj" “hands-free” podczas prowadzenia rozmów telefonicznych, zasi'g 
ok.%10 m, z wbudowan" bateri" do wielokrotnego !adowania, pojemno#$ 
ok.%400 mAh, czas dzia!ania ok.%12 godzin, 200 godzin w trybie stand-by, 
posiada gniazdo !adowania micro USB i kabel !aduj"cy z USB (d!ugo#$ 
ok.%52 cm) oraz gniazdo audio line-in i kabel z wtyczk" audio jack 3.5 mm 
(d!ugo#$ ok.%80 cm).%|  Opakowanie:!  20/40 szt. %|  Wymiar:! 18-21,5 x 14 x 7 cm%| 
Materia":! Plastik%|  Znakowanie:!t  %40 x 20 mm K1+H2 (1)  

  56-0406217 
 czarny  

  56-0406216 
 bia!y  

  RACER        
 S!uchawki bezprzewodowe RACER z funkcj" g!o#nika. Wy#cie!ane muszle i opaska 
na g!ow'. Lewy nausznik ze zintegrowan" funkcj" obs!ugi. Kabel USB do !adowania. 
Zasi'g ok.%10 m. Ze zintegrowanym akumulatorem o pojemno#ci ok.%300 mAh. 
Czas pracy ok.%4-6 godzin.%|  Opakowanie:!  10/20 szt. %|  Wymiar:! 19-21 x 16,5 x 7 cm%| 
Materia":! Plastik%|  Znakowanie:!t  %20 x 50 mm K2+H4+V1 (1)  

  58-8106014 
 czarny / czerwony  

  58-8106015 
 czarny / (ó!ty  
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  INDEPENDENCE    !"#$%$"&'(   W
 S$uchawki bezprzewodowe INDEPENDENCE z wy%cie$anym pa$&kiem i nausznikami. 
Regulowany rozmiar, prawy nausznik ze zintegrowan& funkcj& obs$ugi i funkcj& 
zestawu g$o%nomówi&cego, zasi'g ok.(10 m, akumulator o pojemno%ci 200 mAh, 
czas pracy ok.(5-6 godzin, kabel USB do $adowania (d$ugo%# ok.(50 cm) i kabel 
z wtyczk& audio jack 3,5 mm (d$ugo%# ok.(50 cm).(|  Opakowanie:)  10/20 szt. (| 
Wymiar:) 19 x 15,5 x 7,5 cm(|  Materia*:) Plastik(|  Znakowanie:)t  (40 x 20 mm K1+H4 (1)  

  HURRICANE    !+#,,$&&"$    
 Zestaw s$uchawkowy HURRICANE. Wy%cie$ane muszle, 
regulacja g$o%no%ci, 3,5 mm z$&cze telefonu z kablem o d$ugo%# 
ok.(2,2 m. Zakres cz'stotliwo%ci 8 - 22.000 Hz, poziom ci%nienia 
d)wi'ku 100 dB. Z bia$ego plastiku.(|  Opakowanie:)  40 szt. (| 
Wymiar:) 20 x 14,5 x 6 cm(|  Materia*:) Plastik(| 
Znakowanie:)l  (20 x 10 mm L1+H4 (1)  
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  VIBORG    !+#,,$,+(-    
 Zestaw s$uchawkowy VIBORG. Mi'kkie wy%cie$ane muszle, wbudowany 
mikrofon z regulacj& g$o%no%ci, 3,5 mm z$&cze telefonu, kabel o d$ugo%# 
ok.(2,2 m. Zakres cz'stotliwo%ci 8 - 22.000 Hz, poziom ci%nienia d)wi'ku 
100 dB.(|  Opakowanie:)  40 szt. (|  Wymiar:) 18 x 17,5 x 7 cm(|  Materia*:) Plastik(| 
Znakowanie:)l  (30 x 10 mm L4+H2 (1)  

  ROCKER    !"#$%$"$(,   W
 Sk$adane s$uchawki ROCKER, wy%cie$ane, z regulacj&, 
obrotowymi g$o%nikami i mo"liwo%ci& z$o"enia, 
wtyczk& 3,5 mm, kablem (d$ugo%# ok.(120 cm).
Zakres cz'stotliwo%ci 20 Hz-20 KHz, g$o%no%# 
105 dB.(|  Opakowanie:)  10/40 szt. (|  Wymiar:) Ø13 cm(| 
Materia*:) Plastik(|  Znakowanie:)t  (12 x 25 mm K1+H2 (1)  

  Sk!adane s!uchawki  



  AKCESORIA PI!MIENNE  

NAPISZ CO! OD SIEBIE
Z naszymi d!ugopisami wena twórcza nigdy Ci" 
nie opu#ci. Odkryj prawdziw$ magi" stylowych 
przyborów do pisania. Zainspiruj si" i twórz notatki, 
listy zakupowe, zaskakuj$ce historie i mi!osne 
wiersze. Niech Twoje s!owa b"d$ natchnieniem dla 
innych.  

  Przybory do pisania  ..................................................................170
Zestawy pi#mienne  .................................................................. 193    

  ESSENTIAL        
 D!ugopis ESSENTIAL z kolorow$ ko%cówk$, niebieskim tuszem, wykonany 
z drewna bambusowego.&|  Opakowanie:!  50/1000 szt. &|  Wymiar:! 14,8 cm&| 
Materia":! Bambus / Plastik&|  Znakowanie:!t  &60 x 5 mm K1 (4)  

  56-1101936 
 bia!y / br$zowy  

  56-1101939 
 czerwony / 
br$zowy  

  56-1101937 
 czarny / br$zowy  

  56-1101940 
 zielony / br$zowy  

  56-1101938 
 niebieski / br$zowy  
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  TOUCH BAMBOO    #$%&&'&(''    
 D!ugopis TOUCH BAMBOO z niebieskim wk!adem i ko%cówk$ 
do ekranów dotykowych. Wykonany z drewna bambusowego.&| 
Opakowanie:!  50/1000 szt. &|  Wymiar:! 13,7 cm&|  Materia":! Bambus / Metal&| 
Znakowanie:!t  &30 x 5 mm K1+H2+V1 (4)  

  Z ko!cówk" do ekranu 
dotykowego  

  DOUBLE BAMBOO    #$%&&')&''    
 Zestaw do pisania DOUBLE BAMBOO sk!ada si" z d!ugopisu z ko%cówk$ do ekranów 
dotykowych (niebieski tusz), a tak'e o!ówka mechanicznego. Oba przybory 
do pisania z eleganckim korpusem z bambusa. Zestaw pakowany w pude!ko 
z bambusowym wzorem.&|  Opakowanie:!  25/200 szt. &|  Wymiar:! Ø1,2 x 14 cm&| 
Materia":! Bambus / Metal&|  Znakowanie:!t  &70 x 8 mm K1+H2 (4)  

  Z ko!cówk" do 
ekranu dotykowego  

  BAMBOO TOUCH    #*%*&&'''&    
 D!ugopis BAMBOO TOUCH z niebieskim wk!adem. Ko%cówka 
do ekranów dotykowych. Wykonany z drewna bambusowego.&| 
Opakowanie:!  50/500 szt. &|  Wymiar:! 14 x 1,2 cm&|  Materia":! Bambus / Stal&| 
Znakowanie:!t  &30 x 5 mm K1+H4+V1 (4)  

  Z ko!cówk" do ekranu dotykowego  
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  BAMBOO RUBBER        
 D$ugopis BAMBOO RUBBER z mechanizmem przyciskowym, posiada pojemny wk$ad, elegancki 
bambusowy korpus, gumowany uchwyt, z niebieskim atramentem.%|  Opakowanie:!  50/500 szt. %| 
Wymiar:! 14,3 cm%|  Materia":! Bambus / Plastik%|  Znakowanie:!t  %70 x 5 mm K1+H2 (4)  

  56-1101537 
 br&zowy / bia$y  

  56-1101540 
 br&zowy / czerwony  

  56-1101538 
 br&zowy / czarny  

  56-1101539 
 br&zowy / niebieski  

  56-1101541 
 br&zowy / zielony  

  TUBULAR        
 D$ugopis TUBULAR w szronionej obudowie z ko!cówk& 
chowan& w korpusie, mechanizm obrotowy, czarny 
tusz.%|  Opakowanie:!  50/1000 szt. %|  Wymiar:! 11,4 cm%| 
Materia":! Plastik%|  Znakowanie:!t  %35 x 6 mm K1+H2 (4)  

  56-1101092 
 niebieski  

  56-1101096 
 zielony  

  56-1101094 
 czerwony  

  56-1101097 
 fioletowy  

  56-1101098 
 "ó$ty  
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  PLAIN        
 D$ugopis PLAIN z mechanizmem przyciskowym, trzonkiem z tworzywa 
sztucznego, d$ugo'# pisania oko$o 800 - 1000 m, czarny tusz.%| 
Opakowanie:!  50/500 szt. %|  Wymiar:! 13,8 cm%|  Materia":! Plastik%| 
Znakowanie:!t  %70 x 5 mm K1 (4)  

  56-1101956 
 czarny  

  56-1101959 
 czerwony  

  56-1101962 
 "ó$ty  

  56-1101957 
 bia$y  

  56-1101960 
 zielony  

  56-1101958 
 niebieski  

  56-1101961 
 pomara!czowy  

  RETRO        
 D$ugopis RETRO z pó$przezroczystym 
korpusem, mechanizm obrotowy, czarny tusz.%| 
Opakowanie:!  500/2000 szt. %|  Wymiar:! 14 cm%| 
Materia":! Plastik%|  Znakowanie:!t  %60 x 5 mm K1 (4)  

  56-1101266 
 transparentny bia$y  

  56-1101267 
 transparentny przydymiony  

  DAYTONA        
 D$ugopis DAYTONA z mechanizmem przyciskowym, plastikowym 
trzonkiem, d$ugo'# pisania ok.%600-700 m, niebieski tusz.%| 
Opakowanie:!  50/1000 szt. %|  Wymiar:! 14 cm%|  Materia":! Plastik%| 
Znakowanie:!t  %20 x 5 mm K1 (4)  

  56-1102088 
 czarny / bia$y  

  56-1102093 
 "ó$ty / bia$y  

  56-1102091 
 zielony / bia$y  

  56-1102092 
 pomara!czowy / bia$y  



  JUMP        
 D!ugopis JUMP ze zw"#onym trzpieniem, mechanizmem przyciskowym 
i ergonomicznym uchwytem. C zarny tusz.$|  Opakowanie:!  50/1000 szt. $| 
Wymiar:! 14 cm$|  Materia":! Plastik$|  Znakowanie:!t  $55 x 6 mm K1 (4)  

  56-1102152 
 bia!y / czarny  

  56-1102155 
 bia!y / zielone jab!ko  

  56-1102158 
 czarny / niebieski  

  56-1102153 
 bia!y / niebieski  

  56-1102156 
 bia!y / 
pomara%czowy  

  56-1102159 
 czarny / czerwony  

  56-1102160 
 czarny / zielone jab!ko  

  56-1102154 
 bia!y / czerwony  

  56-1102157 
 bia!y / #ó!ty  

  56-1102161 
 czarny / pomara%czowy  

  56-1102162 
 czarny / #ó!ty  

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

  56-1101111 
 niebieski / bia!y  

  56-1101114 
 zielony / bia!y  

  56-1101117 
 magenta / bia!y  

  56-1101112 
 czerwony / bia!y  

  56-1101115 
 lila / bia!y  

  56-1101113 
 pomara%czowy / bia!y  

  56-1101116 
 ró#owy / bia!y  
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  56-1101997 
 srebrny / 
czerwony  

  56-1101995 
 srebrny / 
niebieski  

  56-1101998 
 srebrny / 
zielony  

  56-1101996 
 srebrny / 
pomara%czowy  

  56-1102001 
 srebrny / czarny  

  56-1102002 
 srebrny / 
bordowy  

  56-1102003 
 srebrny / #ó!ty  

  56-1102004 
 srebrny / 
magenta  

  56-1102010 
 srebrny / 
zielone jab!ko  

  56-1102011 
 srebrny / turkusowy  

  56-1101991 
 niebieski  

  56-1101994 
 zielony  

  56-1101992 
 pomara%czowy  

  56-1101993 
 czerwony  

  56-1102005 
 czarny  

  56-1102006 
 bordowy  

  56-1102007 
 #ó!ty  

  56-1102008 
 magenta  

  56-1102009 
 bia!y  

  56-1102012 
 zielone jab!ko  

  56-1102013 
 turkusowy  

  SWAY        
 D!ugopis SWAY z profilowanym trzonem, mechanizmem na przycisk, 
niebieski wk!ad.$|  Opakowanie:!  50/500 szt. $|  Wymiar:! 14 cm$| 
Materia":! Plastik / Stal$|  Znakowanie:!§  $40 x 6 mm DP1 (10)  

  56-1102127 
 czarny  

  56-1102128 
 bia!y / czarny  

  56-1102129 
 niebieski / czarny  

  56-1102130 
 czerwony / czarny  

  56-1102131 
 zielone jab!ko / czarny  

  56-1102134 
 bia!y / niebieski  

  56-1102132 
 pomara%czowy / 
czarny  

  56-1102135 
 bia!y / czerwony  

  56-1102133 
 bia!y  

  56-1102136 
 bia!y / zielony  

  56-1102137 
 bia!y / 
pomara%czowy  



  INJECTION        
 D!ugopis w formie strzykawki INJECTION, transparentny korpus z nadrukowan" skal", 
niebieski tusz.#|  Opakowanie:!  300/1200 szt. #|  Wymiar:! 12,5 cm#|  Materia":! Plastik#| 
Znakowanie:!t  #60 x 7 mm K1+H1 (4)  

  56-1101172 
 czerwony  

  56-1101173 
 niebieski  

  CLASSIC        
 D!ugopis CLASSIC z akcentami w z!otym kolorze, 
z du$ym wk!adem z niebieskim tuszem.#| 
Opakowanie:!  50/1000 szt. #|  Wymiar:! 13,5 cm#| 
Materia":! Plastik / Stal#|  Znakowanie:!t  #30 x 6 mm 
K1+H2 (4)  

  56-1101611 
 niebieski  

  56-1101615 
 czarny  

  56-1101618 
 bordowy  

  ART LINE        
 D!ugopis ART LINE z mechanizmem spr%$ynowym, 
kolorowym trzonkiem z tworzywa sztucznego 
i przezroczystym klipem, d!ugo&' pisania ok.#800 - 
1000 m, czarny tusz.#|  Opakowanie:!  50/500 szt. #| 
Wymiar:! 14,5 cm#|  Materia":! Plastik#| 
Znakowanie:!§  #70 x 6 mm DP1 (10)  

  56-1102041 
 czarny  

  56-1102044 
 turkusowy  

  56-1102043 
 zielony  

  ART LINE        
 D!ugopis ART LINE z mechanizmem spr%$ynowym, srebrnym trzonkiem z tworzywa sztucznego 
i kolorowym klipem, d!ugo&' pisania ok.#800 - 1000 m, czarny tusz.#|  Opakowanie:!  50/500 szt. #| 
Wymiar:! 14,5 cm#|  Materia":! Plastik#|  Znakowanie:!§  #70 x 6 mm DP1 (10)  

  56-1102045 
 niebieski / srebrny  

  56-1102048 
 zielony / srebrny  

  56-1102046 
 czarny / srebrny  

  56-1102049 
 turkusowy / 
srebrny  

  56-1102047 
 czerwony / srebrny  
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  OREGON        
 D!ugopis OREGON z mechanizmem przyciskowym, trzonkiem z tworzywa 
sztucznego, matowo-srebrnym akcentem pod klipem, na przycisku i obsadce, 
d!ugo&' pisania oko!o 800 - 1000 m, czarny tusz.#|  Opakowanie:!  50/500 szt. #| 
Wymiar:! 14,2 cm#|  Materia":! Plastik#|  Znakowanie:!§  #30 x 5 mm DP1 (10)  

  56-1102030 
 czarny  

  56-1102033 
 jasnoniebieski  

  56-1102036 
 pomara(czowy  

  56-1102031 
 bia!y  

  56-1102034 
 czerwony  

  56-1102037 
 ró$owy  

  56-1102032 
 niebieski  

  56-1102035 
 zielony  

  OREGON        
 D!ugopis OREGON wykonany z tworzywa sztucznego, czarny tusz, posiada kolorowy 
akcent za klipsem.#|  Opakowanie:!  50/500 szt. #|  Wymiar:! 14,2 cm#|  Materia":! Plastik#| 
Znakowanie:!§  #30 x 5 mm DP1 (10)  

  56-1102101 
 bia!y / czarny  

  56-1102104 
 bia!y / czerwony  

  56-1102107 
 bia!y / ró$owy  

  56-1102102 
 bia!y / niebieski  

  56-1102105 
 bia!y / zielony  

  56-1102103 
 bia!y / 
jasnoniebieski  

  56-1102106 
 bia!y / pomara(czowy  
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  MIAMI        
 D$ugopis MIAMI z mechanizmem przyciskowym, kolorowym akcentem 
pod klipem, du"ym wk$adem z czarnym tuszem, d$ugo%# pisania 
ok.&1000 m.&|  Opakowanie:!  50/500 szt. &|  Wymiar:! 14 cm&|  Materia":! Plastik&| 
Znakowanie:!§  &25 x 3 mm DP1 (10)  

  56-1102050 
 bia$y / czarny  

  56-1102053 
 bia$y / pomara!czowy  

  56-1102051 
 bia$y / niebieski  

  56-1102054 
 bia$y / zielony  

  56-1102052 
 bia$y / czerwony  

  WEDGE        
 D$ugopis WEDGE z mechanizmem przyciskowym, b$yszcz'c' obsadk' 
w metalicznym kolorze, klipem w futurystycznym kszta$cie, wk$ad z czarnym 
tuszem, d$ugo%# pisania ok.&700 m.&|  Opakowanie:!  50/500 szt. &|  Wymiar:! 14,2 cm&| 
Materia":! Plastik&|  Znakowanie:!§  &25 x 5 mm DP1 (10)  

  56-1102056 
 bia$y  

  56-1102059 
 niebieski  

  56-1102057 
 czarny  

  56-1102061 
 pomara!czowy  

  56-1102058 
 antracytowy  

  56-1102062 
 zielony  
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  VALENTINE    #$%&&'&&$(    
 Zestaw d$ugopisów VALENTINE, dwa d$ugopisy z wbudowanymi magnesami. 
Przy po$'czeniu ich klipy tworz' czerwone serce. Mechanizm przyciskowy, 
niebieski tusz.&|  Opakowanie:!  50/500 szt. &|  Wymiar:! 13,5 cm&|  Materia":! Plastik&| 
Znakowanie:!t  &30 x 6 mm K1+H2 (4)  

  Z magnesem  

  NEVADA        
 D$ugopis NEVADA z mechanizmem przyciskowym i ko!cówk' dotykow' – 
idealn' do ekranów smartfonów, szeroki klip s$u"y jako podstawka do telefonu, 
niebieski tusz.&|  Opakowanie:!  50/500 szt. &|  Wymiar:! 14,5 cm&|  Materia":! Plastik&| 
Znakowanie:!t  &70 x 6 mm K1+H2 (4)  

  3 w 1  

  56-1102084 
 czarny  

  56-1102085 
 niebieski  

  56-1102086 
 czerwony  

  56-1102087 
 zielony  

  LUXOGRAPH LIGHT       _
 D$ugopis LUXOGRAPH LIGHT z ma$ym pod%wietleniem LED aktywowanym przez 
mechanizm spr("ynowy. D$ugopis z tworzywa sztucznego, %wieci w kolorze, tusz 
niebieski.&|  Opakowanie:!  10/500 szt. &|  Wymiar:! 14 x Ø1,8 cm&|  Materia":! Plastik&| 
Znakowanie:!t  &25 x 7 mm K1+H1 (4)  

  !wieci podczas 
pisania  

  58-1100461 
 czerwony / srebrny  

  58-1100462 
 niebieski / srebrny  



  LUX TOUCH       _
 D!ugopis LUX TOUCH z bia!" diod" LED 
pod#wietlaj"c" wykonany na korpusie grawer, 
z ko$cówk" do ekranów dotykowych z os!onk", 
niebieski tusz.%|  Opakowanie:!  50/500 szt. %| 
Wymiar:! 15,3 cm%|  Materia":! Plastik / Gumowy%| 
Znakowanie:!l  %45 x 7 mm L4+H2 (1)  

  Z bia!" 
diod" LED 
pod#wietlaj"c"  

  56-1101547 
 srebrny  

  56-1101550 
 czerwony  

  56-1101548 
 czarny  

  56-1101549 
 niebieski  

  SWAY LUX       _
 D!ugopis SWAY LUX z mechanizmem obrotowym, z bia!" diod" LED pod#wietlaj"c" wykonany na 
korpusie grawer, z ko$cówk" do ekranów dotykowych do obs!ugi smartfonów i tabletów, z w!"cznikiem/
wy!"cznikiem pod#wietlenia LED, niebieski tusz.%|  Opakowanie:!  50/1000 szt. %|  Wymiar:! 14,1 cm%| 
Materia":! Plastik / Metal%|  Znakowanie:!l  %45 x 7 mm L4+H2 (1)  

  Z bia!" diod" LED 
pod#wietlaj"c"  

  56-1101555 
 srebrny  

  56-1101559 
 zielony  

  56-1101556 
 czarny  

  56-1101558 
 czerwony  

  56-1101557 
 niebieski  
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  LEGGY    #$%&&'&$()    
 Uchwyt na d!ugopis LEGGY na dwóch nogach, wraz z d!ugopisem (czarny tusz) 
po!"czonym za pomoc" elastycznej spirali, zawiera samoprzylepn" podk!adk( 
na nó&kach, aby zapewni' sta!e po!o&enie.%|  Opakowanie:!  100/200 szt. %| 
Wymiar:! 6,5 x 4 x 16 cm%|  Materia":! Plastik%|  Znakowanie:!t  %Ø25 mm K1+H2 (4)  

  TRIANGLE        
 Uchwyt na d!ugopis TRIANGLE z d!ugopisem przymocowanym do uchwytu 
za pomoc" elastycznej spiralnej ta#my, zawiera podk!adk( samoprzylepn" do 
bezpiecznego mocowania. D!ugopis z czarnym tuszem.%|  Opakowanie:!  50/200 szt. %| 
Wymiar:! 5,9 x 6,2 x 16 cm%|  Materia":! Plastik%|  Znakowanie:!t  %20 x 20 mm K1+H2 (4)  

  56-1102139 
 szary  

  56-1102141 
 czerwony  

  SCREEN CLEAN        
 D!ugopis SCREEN CLEAN z funkcj" touch pen do smartfonów i tabletów oraz 
czy#cikiem do ekranów s!u&"cym równie& jako stojak-uchwyt do notatek, 
d!ugopis z czarnym tuszem.%|  Opakowanie:!  50/800 szt. %|  Wymiar:! 9,7 x 2,6 x 2,4 cm%| 
Materia":! Plastik%|  Znakowanie:!t  %50 x 5 mm K1+H2 (4)  

  Z czy#cikiem ekranu  

  56-1101543 
 bia!y  

  56-1101545 
 niebieski  

  56-1101546 
 czerwony  



  56-1102076 
 czerwony  

  GIBBET    !"#$$%$""&    
 Uchwyt na d!ugopis GIBBET z magnetycznym d!ugopisem 
(czarny tusz), mocowanym na bambusowym stela"u.#| 
Opakowanie:'  25/100 szt. #|  Wymiar:' 10 x 8 x 16 cm#|  Materia(:' Bambus / Stal#| 
Znakowanie:'t  #60 x 25 mm K1+H2+V1 (4)  

  Magnetyczny  

  ELEGANT TOUCH        
 D!ugopis ELEGANT TOUCH, smuk!y kszta!t, zatyczka z klipem, ko$cówka trzonka do ekranów dotykowych 
tabletów i smartfonów, niebieski tusz, d!ugo%& pisania ok.#1000 m.#|  Opakowanie:'  50/400 szt. #| 
Wymiar:' 14,8 cm#|  Materia(:' Mosi'dz#|  Znakowanie:'§  #45 x 5 mm DP1+H2 (10)  

  Z ko!cówk" 
do ekranu 
dotykowego  

  56-1102072 
 srebrny  

  56-1102077 
 zielony  

  56-1102078 
 ró"owy  

  56-1102075 
 niebieski  

  SMART TOUCH    !"#$$%$")*    
 D!ugopis SMART TOUCH z cienkim korpusem, falistym klipem i ko$cówk' 
do ekranów dotykowych, mechanizm obrotowy, niebieski tusz.#| 
Opakowanie:'  50/500 szt. #|  Wymiar:' 13,8 cm#|  Materia(:' Stal nierdzewna#| 
Znakowanie:'t  #40 x 4 mm K1+H2+V1 (4)  

  Z ko!cówk" 
do ekranu 
dotykowego  



Zadzwo$ do nas! Pomo"emy Ci wybra& najlepszy gad"et.

!"#
  BLACK BEAUTY        
 D!ugopis aluminiowy BLACK BEAUTY z ko$cówk' do ekranów dotykowych, powierzchnia 
matowa, grawer prezentuje b!yszcz'c' powierzchni( odpowiadaj'c' kolorowi gumowanej 
ko$cówki d!ugopisu, niebieski, du"y wk!ad.#|  Opakowanie:'  50/500 szt. #|  Wymiar:' 14 cm#| 
Materia(:' Aluminium / Plastik#|  Znakowanie:'l  #90 x 5 mm L1+H2 (1)  

  Z ko!cówk" do ekranu 
dotykowego  

  56-1101757 
 srebrny / czarny  

  56-1101760 
 czerwony / czarny  

  56-1101758 
 niebieski / czarny  

  56-1101761 
 zielony / czarny  

  56-1101759 
 jasnoniebieski / czarny  

  56-1101762 
 pomara$czowy / czarny  



Zadzwo! do nas! Pomo"emy Ci wybra# najlepszy gad"et.

  PHASER    !"#$$%&'()   x
 D$ugopis PHASER z funkcj% rysika PDA, laserowym wska&nikiem i bia$% 
lampk%, stylizowany uchwyt, czarny wk$ad, pakowany w aluminiowe 
pude$ko.'|  Opakowanie:*  25/1500 szt. '|  Wymiar:* Ø1 x 15 cm'|  Materia+:* Mosi%dz'| 
 3 zapasowe baterie '|  Znakowanie:*l  '40 x 6 mm L1+H2 (1)  

  Ze wska!nikiem 
laserowym  

  SMART TOUCH COLOUR        
 D$ugopis SMART TOUCH COLOUR z cienkim korpusem i ko!cówk% do ekranów dotykowych 
w kolorze trzonka, mechanizm obrotowy, czarny tusz.'|  Opakowanie:*  50/1000 szt. '| 
Wymiar:* 13,6 cm'|  Materia+:* Aluminium'|  Znakowanie:*§  '40 x 5 mm DP1+H2 (10)  

  56-1101490 
 bia$y  

  56-1101493 
 czerwony  

  56-1101496 
 zielone jab$ko  

  56-1101491 
 czarny  

  56-1101494 
 pomara!czowy  

  56-1101497 
 "ó$ty  

  56-1101498 
 magenta  

  56-1101492 
 niebieski  

  56-1101495 
 zielony  



Zadzwo! do nas! Pomo"emy Ci wybra# najlepszy gad"et.

!"#

  PRESENTATION    !)#)$%'%%"    
 Wska&nik laserowy PRESENTATION ze zintegrowanym z$%czem 
USB. Zapewnia bezprzewodow% obs$ug( prezentacji za pomoc% 
przycisku przewijania do przodu lub do ty$u. Posiada przycisk 
do obs$ugi czerwonego lasera, w$%cznik/wy$%cznik, zasi(g do 
ok.'100 m. Kompatybilny z Windows XP/7/8/10, MAC OS, Linux 
i Android. Zestaw zawiera instrukcj( obs$ugi oraz bateri( 1 x AAA.'| 
Opakowanie:*  50/100 szt. '|  Wymiar:* 14 x 1,2 x 1,2 cm'|  Materia+:* Plastik'| 
Bateria:*  AAA/LR03/AM4 '|  Znakowanie:*t  '60 x 10 mm K1+H4 (4)  

  Ze wska!nikiem 
laserowym  

  SWAY TOUCH        
 D$ugopis SWAY TOUCH z profilowanym korpusem, mechanizmem rotacyjnym, uchwytem 
pokrytym gum% i ko!cówk% do ekranu dotykowego, z mo"liwo)ci% wymiany wk$adu, 
tusz niebieski.'|  Opakowanie:*  50/500 szt. '|  Wymiar:* 13,5 cm'|  Materia+:* Plastik / Stal'| 
Znakowanie:*§  '35 x 6 mm DP1+H2 (10)    Z ko"cówk# 

do ekranu 
dotykowego  

  56-1102020 
 niebieski  

  56-1102023 
 pomara!czowy  

  56-1102026 
 "ó$ty  

  56-1102021 
 czerwony  

  56-1102024 
 czarny  

  56-1102027 
 ró"owy  

  56-1102022 
 zielony  

  56-1102025 
 bordowy  

  56-1102028 
 bia$y  

  56-1102029 
 srebrny  



  LOOKALIKE        
 O!ówek automatyczny LOOKALIKE wykonany z plastiku imituj"cego 
drewno, z gumk" do mazania na ko#cu obudowy, zawiera rysik 1 x 0,7 mm.$| 
Opakowanie:!  100/1000 szt. $|  Wymiar:! 15,8 cm$|  Materia":! Plastik / Aluminium$| 
Znakowanie:!§  $100 x 3 mm DP1 (10)  

  O!ówek  

  56-1101190 
 bia!y  

  56-1101195 
 pomara#czowy  

  56-1101191 
 czarny  

  56-1101193 
 czerwony  

  56-1101192 
 niebieski  

  56-1101194 
 zielony  

  QUEBEC        
 Aluminiowy d!ugopis QUEBEC z mechanizmem przyciskowym, matowymi, czarnymi 
akcesoriami i aluminiow" obudow". Niebieski tusz.$|  Opakowanie:!  50/500 szt. $| 
Wymiar:! 14 cm$|  Materia":! Aluminium / Plastik$|  Znakowanie:!l  $50 x 5 mm L1 (1)  

  56-1102142 
 niebieski  

  56-1102145 
 zielony  

  56-1102148 
 %ó!ty  

  56-1102143 
 jasnoniebieski  

  56-1102146 
 zielone jab!ko  

  56-1102149 
 srebrny  

  56-1102150 
 niebieski  

  56-1102144 
 czerwony  

  56-1102147 
 pomara#czowy  

  56-1102151 
 czerwony  



Zadzwo# do nas! Pomo%emy Ci wybra& najlepszy gad%et.

!"#
  ASCOT        
 D!ugopis ASCOT z po!yskuj"cym korpusem, metalowym klipem, mechanizmem 
przyciskowym i niebieskim tuszem.$|  Opakowanie:!  50/500 szt. $|  Wymiar:! 14,1 cm$| 
Materia":! Plastik$|  Znakowanie:!l  $30 x 6 mm L1+H2 (1)  

  56-1101055 
 niebieski  

  56-1101059 
 antracyt  

  56-1101057 
 czerwony  

  56-1101058 
 zielony  

  VANCOUVER        
 D!ugopis VANCOUVER z gumowym uchwytem i metalizowanymi wyko#czeniami, 
du%y wk!ad, niebieski tusz.$|  Opakowanie:!  100/500 szt. $|  Wymiar:! 13,5 cm$| 
Materia":! Aluminium$|  Znakowanie:!l  $40 x 5 mm L1+H2 (1)  

  56-1101941 
 niebieski  

  56-1101945 
 antracyt  

  56-1101942 
 czarny  

  56-1101947 
 srebrny  

  56-1101943 
 czerwony  



  56-1101049 
 czarny  

  LUCERNE        
 Aluminiowy d!ugopis LUCERNE z l"ni#c# obsadk# i cz$"ciowo 
pokrytym gum# uchwytem, mechanizm przyciskowy i du%y 
wk!ad z czarnym tuszem.&|  Opakowanie:!  50/1000 szt. &| 
Wymiar:! 14,2 cm&|  Materia":! Aluminium&| 
Znakowanie:!l  &40 x 6 mm L1+H2 (1)  

  56-1102015 
 niebieski  

  56-1102018 
 z!oty  

  56-1102016 
 czarny  

  56-1102017 
 czerwony  

  TOUCH METAL        
 D!ugopis TOUCH METAL, aluminiowy, z ergonomicznym gumowym uchwytem, 
perforowanym w kszta!cie kwadratów klipem, mechanizmem przyciskowym oraz 
du%ym wk!adem z czarnym tuszem.&|  Opakowanie:!  50/1000 szt. &|  Wymiar:! 14,7 cm&| 
Materia":! Aluminium&|  Znakowanie:!l  &50 x 5 mm L1+H2 (1)  

  56-1101050 
 czerwony  

  56-1101048 
 niebieski  



NOWO!"NOWO!"

Zadzwo' do nas! Pomo%emy Ci wybra( najlepszy gad%et.

!"#
  ADORNO    #$%&&''()&   W
 Metalowy d!ugopis ADORNO z mechanizmem obrotowym. Pr#%kowy 
wzór, niebieski tusz. W pude!ku w pr#%ki.&|  Opakowanie:!  10/100 szt. &| 
Wymiar:! 17 x 6 x 2,3 / 13,8 x 1,9 cm&|  Materia":! Mosi#dz&| 
Znakowanie:!l  &45 x 6 mm L1+H2 (1)  

  TUCSON        
 Aluminiowy d!ugopis TUCSON z b!yszcz#cym, metalowym korpusem, mechanizmem 
dociskowym i du%ym, niebieskim wk!adem.&|  Opakowanie:!  50/500 szt. &| 
Wymiar:! 13,7 cm&|  Materia":! Aluminium / Plastik&|  Znakowanie:!l  &55 x 6 mm L1+H2 (1)  

  56-1102166 
 czarny  

  56-1102169 
 fioletowy  

  56-1102172 
 czerwony  

  56-1102167 
 antracytowy  

  56-1102170 
 turkusowy  

  56-1102173 
 pomara'czowy  

  56-1102174 
 ró%owy  

  56-1102168 
 niebieski  

  56-1102171 
 zielony  

  56-1102175 
 srebrny  



  CARBONIUM    !"#$$%&%!%   W
 Metalowy d!ugopis CARBONIUM z mechanizmem obrotowym. Korpus stylizowany na karbon, tusz 
niebieski, w pude!ku."|  Opakowanie:'  50/200 szt. "|  Wymiar:' 16 x 3 x 3 / 13,7 x 1 cm"|  Materia(:' Mosi#dz"| 
Znakowanie:'l  "40 x 6 mm L1+H2 (1)  

  ROCK    !"#$$%$!)%   W
 Metalowy d!ugopis ROCK z mechanizmem obrotowym. Zdobiony szlachetnymi 
kryszta!kami CRYSTALIZED™ Swarovski Elements. Tusz niebieski. W pude!ku."| 
Opakowanie:'  10/50 szt. "|  Wymiar:' 18,5 x 7,8 x 3,3 / 13 x 1,3 cm"|  Materia(:' Mosi#dz"| 
Znakowanie:'l  "35 x 6 mm L1+H4 (1)  

  Z kryszta!em z serii 
CRYSTALIZED™ 
Swarovski Elements  



Zadzwo$ do nas! Pomo%emy Ci wybra& najlepszy gad%et.

!"!

  SIGNATURE    !*#$$%$*+*    
 Metalowy d!ugopis SIGNATURE z mechanizmem obrotowym, z matowego 
metalu, z b!yszcz#cym klipsem i centralnym pier'cieniem, z chromowan# 
podstaw# do grawerowania, niebieskim tuszem, pakowany w pude!ko."| 
Opakowanie:'  50/200 szt. "|  Wymiar:' 13,4 cm"|  Materia(:' Mosi#dz"| 
Znakowanie:'l  "30 x 5 mm L1+H2 (1)  

  TOUCH DOWN       W
 D!ugopis ze stali nierdzewnej TOUCH DOWN z pojemnym wk!adem, mechanizmem 
obrotowym i ko$cówk# do ekranów dotykowych. Z czarnego, b!yszcz#cego metalu, ze 
srebrnymi elementami ozdobnymi. Czarny tusz. W pude!ku."|  Opakowanie:'  50/200 szt. "| 
Wymiar:' 13,75 x 1,4 cm"|  Materia(:' Stal nierdzewna"|  Znakowanie:'l  "30 x 8 mm L1+H4 (1)  

  Z ko"cówk# do ekranu 
dotykowego  

  58-8113001 
 bia!y / srebrny  

  58-8113002 
 czarny / srebrny  



  RIGA    !"#$$%$!&%   W
 Metalowe pióro kulkowe RIGA z 24 kryszta!ami z serii CRYSTALLIZED™ 
Swarovski Elements. L"ni#ca czarna powierzchnia korpusu. W pude!ku.$| 
Opakowanie:'  10/50 szt. $|  Wymiar:' 18,5 x 7,8 x 3,3 / 13 x 1,3 cm$|  Materia(:' Mosi#dz$| 
Znakowanie:'l  $40 x 6 mm L1+H4 (1)  

  CRYSTALLIZED™ Swarovski  

  ST. PETERSBURG    !"#$$%$!"%   W
 Metalowe wieczne pióro ST. PETERSBURG z 24 kryszta!ami z serii CRYSTALLIZED™ 
Swarovski Elements. L"ni#ca czarna powierzchnia ze srebrnymi elementami wyko%czenia 
na korpusie. Wysokiej jako"ci, grawerowana stalówka Iridium Point. W pude!ku.$| 
Opakowanie:'  10/50 szt. $|  Wymiar:' 19,2 x 8,3 x 3,3 / 13,6 x 1,3 cm$|  Materia(:' Mosi#dz$| 
Znakowanie:'l  $40 x 6 mm L1+H4 (1)  

  CRYSTALLIZED™ Swarovski  

  MOSCOW    !"#$$%$!)%   W
 Metalowy d!ugopis MOSCOW z obracan# obsadk# ozdobiony 24 kryszta!kami linii 
CRYSTALLIZED™ Swarovski Elements. L"ni#ca czarna powierzchnia korpusu kontrastuj#ca ze 
srebrnymi elementami wyko%czenia. Unikalny wzór klipu. W pude!ku.$|  Opakowanie:'  10/50 szt. $| 
Wymiar:' 20,5 x 8,3 x 3,3 / 13,5 x 1,9 cm$|  Materia(:' Mosi#dz$|  Znakowanie:'l  $40 x 6 mm L1+H4 (1)  

  CRYSTALLIZED™ Swarovski  



Zadzwo% do nas! Pomo&emy Ci wybra' najlepszy gad&et.

!"#
  EDITOR    !"#$$%%*+%   W
 Zestaw do pisania EDITOR zawiera o!ówek automatyczny i d!ugopis 
(niebieski tusz). Korpusy z matowego metalu i eleganckiego plastiku w pr#&ki. 
W pude!ku.$|  Opakowanie:'  10/100 szt. $|  Wymiar:' 16,3 x 6,2 x 2,6 / 13,3 x 1,4 cm$| 
Materia(:' Aluminium / Mosi#dz / PVC$|  Znakowanie:'l  $40 x 6 mm L1+H4 (1)  

  ALPHABET       W
 Zestaw do pisania ALPHABET sk!ada si( z d!ugopisu z mechanizmem 
obrotowym i pióra kulkowego, czarny tusz, pakowany w pude!ko.$| 
Opakowanie:'  25/100 zestawów $|  Wymiar:' 17,7 x 5,8 x 2,2 cm$| 
Materia(:' Aluminium$|  Znakowanie:'l  $45 x 6 mm L1+H4 (1)  

  56-1101621 
 czarny  

  56-1101623 
 szary  

  56-1101624 
 niebieski  

  56-1101622 
 bia!y  

  56-1101625 
 czerwony  



  ADORNO    !"#$$%%&'%   W
 Zestaw do pisania ADORNO zawiera metalowe pióro (czarny tusz) i d!ugopis (tusz 
niebieski). W pude!ku w pr"#ki.$|  Opakowanie:(  10/100 szt. $|  Wymiar:( 17 x 6 x 2,3 / 13,8 x 1,9 cm$| 
Materia):( Mosi"dz$|  Znakowanie:(l  $45 x 6 mm L1+H2 (1)  

  COMTESSE    !"#$$%%*&*   W
 Zestaw do pisania COMTESSE zawiera d!ugopis z obracan" obsadk" i pióro kulkowego. 
Wykonane z trwa!ego, satynowego metalu z kontrastuj"cymi chromowanymi 
elementami.$|  Opakowanie:(  10/100 szt. $|  Wymiar:( 17 x 4,5 x 2 / 13,7 x 1,3 cm$|  Materia):( Stal$| 
Znakowanie:(l  $30 x 6 mm L1+H2 (1)  

  POET    !&#$$%$&!&    
 Zestaw z drewna ró#anego POET sk!ada si% z pióra wiecznego i d!ugopisu 
(niebieski tusz) w etui. Ca!o&' z drewna ró#anego ze z!otymi akcentami.$| 
Opakowanie:(  10/100 szt. $|  Wymiar:( 17,3 x 5 x 2,4 cm$|  Materia):( Drewno$| 
Znakowanie:(l  $100 x 20 mm L4+H2 (1)  

  Drewno ró!ane  



Zadzwo( do nas! Pomo#emy Ci wybra' najlepszy gad#et.

!"#
  MANZONI    !&#$$%$&!$    
 Zestaw MANZONI sk!adaj"cy si% z d!ugopisu z czarnym wk!adem oraz pióra 
wiecznego w eleganckim pude!ku.$|  Opakowanie:(  25/50 szt. $|  Wymiar:( 18 x 6,5 x 4 cm$| 
Materia):( Mosi"dz$|  Znakowanie:(l  $5 cm) L1+H2 (1)  

  Eleganckie opakowanie  

  STERLING    !"#$$%%*+%   W
 Zestaw do pisania STERLING zawiera pióro (czarny atrament) i d!ugopis z wk!adem 
o du#ej pojemno&ci (niebieski tusz). W eleganckim pude!ku z p!ytk" aluminiow".$| 
Opakowanie:(  10/50 szt. $|  Wymiar:( 17,3 x 6,7 x 3,5 / 14 x 1,2 cm$|  Materia):( Mosi"dz$| 
Znakowanie:(l  $30 x 6 mm L1+H4 (1)  



  BLACK ELEGANCE    !"#"$$%&&$   W
 Zestaw do pisania BLACK ELEGANCE sk!ada si" z d!ugopisu 
z mechanizmem obrotowym i metalowym wk!adem (czarny tusz) 
oraz wiecznego pióra z nabojem (kolor niebieski). Z matowego 
metalu z gumowan# powierzchni# uchwytu. Ozdobne pude!ko 
z dekoracyjnym aluminiowym wyko$czeniem.%|  Opakowanie:'  25/50 szt. %| 
Wymiar:' 19,8 x 7,9 x 3,7 cm%|  Materia(:' Mosi#dz / Plastik%| 
Znakowanie:'l  %30 x 6 mm L1+H5 (1)  

  Eleganckie opakowanie  

  NOBLESSE    !)#$$&$))*    
 Zestaw pi&mienny NOBLESSE, metalowe pióro wieczne i d!ugopis z mechanizmem przyciskowym 
(niebieski tusz), ze wzorkiem w krat", zapakowany w pude!ko.%|  Opakowanie:'  25/50 zestawów %| 
Wymiar:' 17,5 x 6,8 x 2,4 cm%|  Materia(:' Mosi#dz%|  Znakowanie:'l  %30 x 8 mm L1+H4 (1)  



Zadzwo$ do nas! Pomo'emy Ci wybra( najlepszy gad'et.

!"#
  OVAL OFFICE    !)#$$&$))+    
 Zestaw do pisania OVAL OFFICE zawiera pióro kulkowe z pojemnym, czarnym 
wk!adem i d!ugopis (czarny wk!ad) z ozdobnym wyko$czeniem z imitacji skóry, 
zamkni"te w owalnym pude!ku otwieranym przyciskiem.%|  Opakowanie:'  25/50 szt. %| 
Wymiar:' 17,5 x 8,3 x 4 cm%|  Materia(:' Mosi#dz / PU%|  Znakowanie:'§  %6 cm) DP1+H2 (10)  

  CARBON    !"#$$&&!"&   W
 Zestaw do pisania CARBON zawiera metalowe pióro (czarny atrament) i metalowy 
d!ugopis z mechanizmem obrotowym (niebieski tusz). W eleganckim pude!ku z metalow# 
wstawk#.%|  Opakowanie:'  10/50 szt. %|  Wymiar:' 17,5 x 7 x 4 / 13,8 x 1,3 cm%|  Materia(:' Mosi#dz%| 
Znakowanie:'l  %35 x 6 mm L1+H4 (1)  

  INTERCONTINENTAL    !"#$$&*+&&   W
 Zestaw do pisania INTERCONTINENTAL zawiera pióro kulkowe (czarny atrament) i metalowy d!ugopis 
(niebieski tusz). Z motywem mapy &wiata na korpusie. Chromowane wyko$czenia. W stylowym etui 
z p!ytk# aluminiow#.%|  Opakowanie:'  10/50 szt. %|  Wymiar:' 18 x 6,5 x 4 / 14 x 1,5 cm%|  Materia(:' Mosi#dz%| 
Znakowanie:'l  %35 x 6 mm L1+H4 (1)  



  BIURO  

DOBRZE SI! ZORGANIZUJ
Rozwi! swoje organizacyjne zdolno"ci i poczuj si# 
w biurze, jak w domu. Skorzystaj ze sprawdzonych 
rozwi$za! i dodaj odrobin# pozytywnej energii do 
codziennej listy zada!. Praca w takich warunkach to 
prawdziwa przyjemno"%. 

  Portfolia i aktówki  .................................................................................... 198
Na wa&ne notatki  ..................................................................................... 212
Artyku'y biurowe i wizytowniki  ...................................................230
Kalkulatory  ....................................................................................................233    

  EVENT    !"#$%$!&'!    
 Teczka konferencyjna EVENT z blokiem 
w formacie A4.(|  Opakowanie:(  10/40 szt. (| 
Wymiar:( 33 x 24 cm(|  Materia):( Poliester / PVC(| 
Znakowanie:(u  (80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  Format A4  



Zadzwo! do nas! Pomo&emy Ci wybra% najlepszy gad&et.

!""
  WIDGET        
 Portfolio WIDGET, w "rodku elastyczne paski na tablet 
(rozmiar 18 x 23 cm), z ró&nymi wsuwanymi kieszonkami, 
1 ma'y notes, na zewn$trz uruchamiana przyciskiem 
podstawka dla wygody przy czytaniu, zapi#cie na zatrzask.(| 
Opakowanie:(  20 szt. (|  Wymiar:( 25 x 20 x 1 cm(|  Materia):( PU / PVC(| 
Znakowanie:(u  (80 x 70 mm T1+H2 (10)  

  56-1103222 
 czerwony  

  56-1103223 
 pomara!czowy  

  56-1103221 
 szary  

  56-1103224 
 zielony  

  SESSION        
 Portfolio SESSION w formacie A4, zawiera notes, p#telk# na 
przybory do pisania, ró&ne wsuwane kieszenie, metalowy 
haczyk z kolorow$ gumk$ do zamkni#cia.(|  Opakowanie:(  20 szt. (| 
Wymiar:( 32,5 x 25 x 1 cm(|  Materia):( Poliester / PU(| 
Znakowanie:(u  (80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  Format A4  

  56-1103215 
 czarny / niebieski  

  56-1103217 
 czarny / czerwony  

  56-1103218 
 czarny / zielony  

  56-1103216 
 czarny / szary  

  56-1103219 
 czarny / 
turkusowy  

  YOUNG STAR        
 Portfolio YOUNG STAR w formacie A4, z notesem, wsuwanymi kieszonkami, p#telkami 
na d'ugopis i inne akcesoria, zamykane gumk$, na zewn$trz czarne, w "rodku 
kolorowe.(|  Opakowanie:(  20 szt. (|  Wymiar:( 32 x 26 x 2 cm(|  Materia):( Poliester(| 
Znakowanie:(u  (80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  Format A4  

  56-1103164 
 czarny / niebieski  

  56-1103167 
 czarny / zielony  

  56-1103165 
 czarny / szary  

  56-1103166 
 czarny / czerwony  

  56-1103168 
 czarny / 
turkusowy  



  GENTLE        
 Notatnik w etui GENTLE z notesem w linie, oko!o 50 stron, z elastyczn" p#telk" 
na d!ugopis, w skóropodobnej oprawie z bia!ymi dekoracyjnymi przeszyciami.$| 
Opakowanie:!  50/100 szt. $|  Wymiar:! 13,9 x 8,9 x 1,8 cm$|  Materia":! PU / Poliester$| 
Znakowanie:!t  $70 x 25 mm K1+H2 (1)  

  56-1103188 
 niebieski  

  56-1103189 
 czerwony  

  GENTLE       Y
 Portfolio GENTLE, format A4, zamykane na zamek b!yskawiczny, 
wewn#trzne przegródki w tym jedna przezroczysta, 
wewn#trzna kieszonka zapinana na zamek, kalkulator, notes, 
p#telka na d!ugopis oraz jedna kieszonka zewn#trzna.$| 
Opakowanie:!  15 szt. $|  Wymiar:! 34,5 x 26 x 3 cm$|  Materia":! PU / PVC$| 
Znakowanie:!s  $120 x 120 mm S2+H2+V1 (1)  

  Format A4  
  56-1103183 
 czarny  

  56-1103184 
 niebieski  

  56-1103185 
 czerwony  



Zadzwo% do nas! Pomo&emy Ci wybra' najlepszy gad&et.

!"#

  Format A4  

  CREADO    #$%&&'(&$)    
 Teczka na dokumenty CREADO w formacie A4, z notatnikiem, 
zamykana na zamek b!yskawiczny, z p!ytk" do grawerowania.$| 
Opakowanie:!  15 szt. $|  Wymiar:! 26 x 3,5 x 34,5 cm$|  Materia":! Poliester / PVC$| 
Znakowanie:!l  $10 x 30 mm L1+H2 (1)  

  Format A4  

  CREADO    #$%&&'(&$(    
 Teczka na dokumenty CREADO w formacie A5, z notatnikiem, zamykana na zamek 
b!yskawiczny, z p!ytk" do grawerowania.$|  Opakowanie:!  15 szt. $|  Wymiar:! 26 x 18 x 3,5 cm$| 
Materia":! Poliester / PVC$|  Znakowanie:!l  $10 x 30 mm L1+H2 (1)  

  Format A5  

  MONTE CARLO    #$%'*'$&+#    
 Teczka z klipem MONTE CARLO zawiera 
szlufk# na d!ugopis.$|  Opakowanie:!  5/25 szt. $| 
Wymiar:! 32,5 x 23 x 1,5 cm$|  Materia":! PVC / Poliester$| 
Znakowanie:!u  $80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  Format A4  



  MILANO!PORTFOLIO II    !"#$$%$&'%    
 Organizer MILANO-PORTFOLIO II z przegródkami na 4 wizytówki lub karty kredytowe, 
z 2 du!ymi kieszeniami na dokumenty, uchwytem na pióro, notesem. W zestawie woreczek 
z w"ókniny.#|  Opakowanie:(  20 szt. #|  Wymiar:( 23,7 x 15,2 x 1,5 cm#|  Materia):( PU / Poliester#| 
Znakowanie:(l  #30 x 10 mm L1+H2 (1)  

  Format 
A5  

  LINEN    !*#$$%&+'*    
 Portfolio LINEN w formacie A4, wewn$trz wsuwane kieszonki, 2 kieszonki 
z przezroczystym okienkiem, z notesem, p%telk$ na d"ugopis, z metalow$ 
p"ytk$ na Twoje logo.#|  Opakowanie:(  20 szt. #|  Wymiar:( 30,5 x 23,5 x 1,2 cm#| 
Materia):( PU / Plastik / Len#|  Znakowanie:(l  #5 cm& L1+H4 (1)  

  Format A4  



Zadzwo' do nas! Pomo!emy Ci wybra( najlepszy gad!et.

!"#
  SYMPOSIUM    !*#%'%!,+!    
 Teczka na dokumenty SYMPOSIUM z zamkiem b"yskawicznym, 
blokiem w formacie A4, kilkoma kieszonkami i szlufk$ na d"ugopis.#| 
Opakowanie:(  5/20 szt. #|  Wymiar:( 34 x 25,5 cm#|  Materia):( Poliester / PVC#| 
Znakowanie:(u  #80 x 30 mm T1+H2 (10)    Format A4  

  CLASSICO!PORTFOLIO    !"#$$%$&,%    
 Organizer CLASSICO-PORTFOLIO z ultra cienkim kalkulatorem, 2 przegródkami na 
wizytówki lub karty kredytowe, 1 kieszeni$ na dokumenty, 1 kieszeni$ na notatnik. 
W zestawie d"ugopis i notatnik A4. Wygl$d prawdziwej skóry. W zestawie woreczek 
z w"ókniny.#|  Opakowanie:(  10 szt. #|  Wymiar:( 32 x 25 x 2 cm#|  Materia):( PU / Poliester#| 
Znakowanie:(l  #30 x 10 mm L1+H2 (1)    Format A4  



Zadzwo! do nas! Pomo"emy Ci wybra# najlepszy gad"et.

  MANHATTAN    !"#$$%&'&%    
 Portfolio MANHATTAN w formacie A4, zapi$cie na suwak, wewn%trz 
wsuwane kieszonki, 1 przezroczysta kiesze!, kiesze! na suwak, 
z notesem, oczkiem na d&ugopis, metalowa p&ytka na reklam$.'| 
Opakowanie:(  10 szt. '|  Wymiar:( 33 x 26 x 1,8 cm'|  Materia):( PU / PVC'| 
Znakowanie:(l  '35 x 5 mm L1+H2 (1)  

  Format A4  

  NOBLESSE    !"#$$%*$''    
 Podk&adka pod myszk$ NOBLESSE z ergonomicznym miejscem 
na nadgarstek, antypo(lizgowa, dekoracyjne wyko!czenie 
obrze"y, wykonana z wysokiej jako(ci ekologicznej skóry.'| 
Opakowanie:(  25/50 szt. '|  Wymiar:( 27 x 22,5 cm'|  Materia):( PU / EVA'| 
Znakowanie:(u  '80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  Z podparciem dla 
nadgarstków  

  NOBLESSE    !"#$$%&$++    
 Teczka NOBLESSE z notesem w formacie A4, paskiem na d&ugopis, wieloma kieszonkami, 
z eleganckim wyko!czeniem, wymiennym metalowym logo, wykonana z wysokiej jako(ci 
skóry syntetycznej.'|  Opakowanie:(  15 szt. '|  Wymiar:( 32 x 25 x 2,7 cm'|  Materia):( PU / PVC'| 
Znakowanie:(l  '10 x 30 mm L1+H2 (1)  

  Format A4  



Zadzwo! do nas! Pomo"emy Ci wybra# najlepszy gad"et.

!"#
  NOBLESSE    !"#$$%&$+"   Y
 Teczka NOBLESSE z kalkulatorem, notesem w formacie A4, wieloma kieszonkami, zapinana na zamek, z eleganckim 
wyko!czeniem, wymiennym metalowym logo, wykonana z wysokiej jako(ci skóry syntetycznej.'|  Opakowanie:(  10 szt. '| 
Wymiar:( 35 x 28 x 4 cm'|  Materia):( PU / PVC'|  Znakowanie:(l  '10 x 30 mm L1+H2 (1)  

  Format A4  

  NOBLESSE    !"#$$%&$+,   Y
 Portfolio NOBLESSE, portfolio ze skóry ekologicznej, w formacie A4, z zamkiem b&yskawicznym, zatrzaskiem 
segregatorowym, kalkulatorem, notesem, miejscem na d&ugopis, wieloma kieszonkami, uchwytem, dekoracyjnymi 
przeszyciami i metalow% p&ytk% do grawerowania.'|  Opakowanie:(  10 szt. '|  Wymiar:( 36,5 x 30 x 4 cm'|  Materia):( PU / PVC'| 
Znakowanie:(l  '30 x 10 mm L1+H4 (1)  

  Format A4  

  NOBLESSE    !"#$$%&$-"    
 Portfolio NOBLESSE w formacie A4, z wbudowanym uchwytem na tablet PC w 3 rozmiarach (ok.'24 x 17,5 cm, 22 x 15,5 cm, 
18 x 11,5 cm), z elastyczn% ta(m% trzymaj%c% tablet, zamszowymi kieszeniami zapewniaj%cymi bezpieczny transport, 
wieloma wsuwanymi kieszonkami na wizytówki i notatki, p$telk% na pióro lub d&ugopis, zamykane na suwak.'| 
Opakowanie:(  10 szt. '|  Wymiar:( 25,5 x 3 x 33 cm'|  Materia):( PU / PVC'|  Znakowanie:(l  '10 x 30 mm L1+H2 (1)  

  Format A4  



  HILL DALE    !"#$$%&'!&    
 Etui na paszport HILL DALE, wsuwane kieszonki 
na karty kredytowe i przezroczysta kieszonka na 
paszport – na zewn!trz perforowany wzór, z metalow! 
p"ytk! na Twoje logo.#|  Opakowanie:(  50/100 szt. #| 
Wymiar:( 14,7 x 11,1 x 1,8 cm#|  Materia):( PU / PVC#| 
Znakowanie:(l  #40 x 10 mm L1+H2 (1)  

  HILL DALE    !"#$$%&'!'    
 Mini portfolio na tablet HILL DALE w formacie A5, rozk"adanym uchwytem na tablet 
z elastycznymi paskami mocuj!cymi, odpowiedni dla tabletów (7 calowy) oraz iPad® 
mini, zawiera notes w linie, p$telk$ na d"ugopis – na zewn!trz perforowany wzór, 
z metalow! p"ytk! na Twoje logo.#|  Opakowanie:(  15/30 szt. #|  Wymiar:( 24,9 x 19,2 x 1,4 cm#| 
Materia):( PU / PVC#|  Znakowanie:(l  #40 x 10 mm L1+H2 (1)  

  Format A5  

  HILL DALE    !"#$$%&'!$    
 Portfolio HILL DALE w formacie A5, wewn!trz ró%ne wsuwane kieszonki, zawiera 
notes w linie, p$telk$ na d"ugopis – na zewn!trz perforowany wzór, z metalow! 
p"ytk! na Twoje logo.#|  Opakowanie:(  15/30 szt. #|  Wymiar:( 24,2 x 18,2 x 1,3 cm#| 
Materia):( PU / PVC#|  Znakowanie:(l  #40 x 10 mm L1+H2 (1)  

  Format A5  



Zadzwo& do nas! Pomo%emy Ci wybra' najlepszy gad%et.

!"#
  HILL DALE    !"#$$%&'!%    
 Teczka portfolio HILL DALE w formacie A4, zamykana na zamek b"yskawiczny, wewn!trz 
zatrzask segregatorowy, ró%ne wsuwane kieszonki, 1 ma"a kieszonka zapinana na 
zatrzask, elastyczna opaska na powerbank itp., zawiera notes w linie, p$telk$ na d"ugopis 
– na zewn!trz perforowany wzór, z uchwytem do przenoszenia, z metalow! p"ytk! 
na Twoje logo.#|  Opakowanie:(  10 szt. #|  Wymiar:( 33 x 26 x 5,3 cm#|  Materia):( PU / PVC#| 
Znakowanie:(l  #40 x 10 mm L1+H2 (1)  

  Format A4  

  HILL DALE    !"#$$%&'*+    
 Portfolio HILL DALE w formacie A4, wewn!trz ró%ne wsuwane kieszonki, 1 ma"a 
kieszonka zapinana na zatrzask, elastyczna opaska na powerbank itp., zawiera notes 
w linie, p$telk$ na d"ugopis – na zewn!trz perforowany wzór, z metalow! p"ytk! 
na Twoje logo.#|  Opakowanie:(  15 szt. #|  Wymiar:( 33 x 26 x 2,5 cm#|  Materia):( PU / PVC#| 
Znakowanie:(l  #40 x 10 mm L1+H2 (1)  

  Format A4  



Zadzwo! do nas! Pomo"emy Ci wybra# najlepszy gad"et.

  AVANTI    !"#$%$"&'&    
 Teczka segregatorowa AVANTI w formacie A4 ze szlufk$ na d%ugopis, kilkoma 
kieszonkami, uchwytem i zamkiem b%yskawicznym.&|  Opakowanie:(  5/10 szt. &| 
Wymiar:( 35,5 x 25 x 5 cm&|  Materia):( Poliester&|  Znakowanie:(u  &80 x 60 mm T1+H2 (10)  

  Format A4  

  AVANTI    !"#$%$"&*&    
 Torba na dokumenty AVANTI z mo"liwo'ci$ poszerzenia, organizerem, zamkni(ciem na 
zatrzaski, uchwytem i regulowanym, odpinanym paskiem na rami(.&|  Opakowanie:(  5/15 szt. &| 
Wymiar:( 41 x 34 x 10 cm&|  Materia):( Poliester&|  Znakowanie:(u  &80 x 60 mm T1+H2 (10)  



Zadzwo! do nas! Pomo"emy Ci wybra# najlepszy gad"et.

!"#

  Format A4  

  AVANTI    !"#$%$"&+&    
 Teczka konferencyjna AVANTI z blokiem w formacie A4, szlufk$ na d%ugopis i kilkoma 
kieszonkami.&|  Opakowanie:(  10/20 szt. &|  Wymiar:( 33 x 24 x 2,5 cm&|  Materia):( Poliester&| 
Znakowanie:(u  &80 x 60 mm T1+H2 (10)  

  Format A4  

  AVANTI    !"#$%$"&%&    
 Teczka konferencyjna AVANTI z blokiem w formacie A4, szlufk$ na d%ugopis, kilkoma kieszonkami 
i zamkiem b%yskawicznym.&|  Opakowanie:(  10/20 szt. &|  Wymiar:( 34 x 25 x 3,5 cm&|  Materia):( Poliester&| 
Znakowanie:(u  &80 x 60 mm T1+H2 (10)  

  Format A4  



  NEW JERSEY    !"#$$%&'&(    
 Portfolio konferencyjne NEW JERSEY w formacie A4, wewn!trzna wsuwana kiesze" 
na zatrzask, zawiera notes, klapka zamykana metalowym zapi!ciem z powierzchni# 
na reklam!.$|  Opakowanie:)  20 szt. $|  Wymiar:) 31,5 x 26 x 2 cm$|  Materia*:) PU / PVC$| 
Znakowanie:)l  $5 x 25 mm L1+H3 (1)  

  Format A4  

  NEW AGE    !+#+%+(%%%    
 Portfolio NEW AGE z odczepianym etui na  tablet 
(format ok.$24 x 17,7 cm). Wykonane z mi!kkiej 
syntetycznej skóry. Posiada 5 zak%adek na wizytówki, 
1 przezroczyst# kiesze", miejsce na podk%adk! 
do pisania i przybory.$|  Opakowanie:)  10 szt. $| 
Wymiar:) 29,3 x 23,3 x 3,5 / 24,5 x 21 x 1,7 cm$|  Materia*:) PU$| 
Znakowanie:)u  $80 x 50 mm T1+H4 (10)  

  Przeno!ny pokrowiec na iPada 2 
(format ok."24 x 17,7 cm) z podk#adk$  



Zadzwo" do nas! Pomo&emy Ci wybra' najlepszy gad&et.

!""

  Format A4  

  HIGHNESS    !+#+%+$%%!    
 Portfolio HIGHNESS w formacie A4 z wbudowanym powerbankiem o pojemno(ci 5000 mAh. Zasilanie wej(ciowe 5V/1A, zasilanie wyj(ciowe 
5V/1A, du&a kiesze" na dokumenty, ma%a na smartfona, podstawka na telefon lub tablet regulowana rzepami, gumki o ró&nych d%ugo(ciach 
na akcesoria, kieszonki na wizytówki, p!telka na d%ugopis. Zawiera notes w formacie A4. Zamykane na zamek b%yskawiczny, na zewn#trz du&a 
kiesze" oraz gumowana p%ytka z chromu.$|  Opakowanie:)  10 szt. $|  Wymiar:) 33,5 x 26 x 3 cm$|  Materia*:) PU$|  Znakowanie:)l  $5 cm) L1+H4 (1)  

  Format A4  

  MAGIC SCRIPT    !"#$$%&$,+   Y
 Tablet LCD MAGIC SCRIPT z 8,5-calowym ekranem, 
wyposa&ony w rysik, przycisk do wymazywania 
zawarto(ci ekranu, zawiera bateri!. Idealny do 
tworzenia notatek, rysunków i wiadomo(ci.$| 
Opakowanie:)  20/80 szt. $|  Wymiar:) 22 x 14,2 x 0,5 cm$| 
Materia*:) Plastik$|  Znakowanie:)t  $50 x 15 mm K1+H6 (1)  

  Idealny do 
tworzenia 
notatek  



Zadzwo! do nas! Pomo"emy Ci wybra# najlepszy gad"et.

  LECTOR        
 Notatnik LECTOR w rozmiarze A5, z zaokr$glonymi rogami, kolorow$ ta%m$ do 
zamykania, kolorowymi marginesami i zak&adk$. Czysty, 80 stron, 70 g/m'.(| 
Opakowanie:!  25/50 szt. (|  Wymiar:! 21 x 14,6 x 1,3 cm(|  Materia":! Papier / PU(| 
Znakowanie:!§  (6 cm' DP1+H2 (10)  

  Format A5  

  56-1103283 
 niebieski / czarny  

  56-1103285 
 jasnozielony / czarny  

  56-1103284 
 czerwony / czarny  

  56-1103286 
 pomara!czowy / czarny  

  LECTOR        
 Notatnik LECTOR w rozmiarze A6, z zaokr$glonymi rogami, kolorow$ ta%m$ do 
zamykania, kolorowymi marginesami i zak&adk$. Czysty, 80 stron, 70 g/m'.(| 
Opakowanie:!  50/100 szt. (|  Wymiar:! 14 x 9,1 x 1,3 cm(|  Materia":! Papier / PU(| 
Znakowanie:!§  (6 cm' DP1+H2 (10)  

  Format A6  

  56-1103287 
 niebieski / czarny  

  56-1103288 
 czerwony / czarny  

  56-1103289 
 jasnozielony / czarny  

  56-1103290 
 pomara!czowy / czarny  



Zadzwo! do nas! Pomo"emy Ci wybra# najlepszy gad"et.

!"#
  CARB        
 Notes CARB w formacie A5 z zaokr$glonymi naro"nikami. Gumka 
do zamykania, zintegrowana zak&adka, 80 stron, linia, 70 g/m'.(| 
Opakowanie:!  25/50 szt. (|  Wymiar:! 21 x 14,6 x 1,3 cm(|  Materia":! Papier(| 
Znakowanie:!§  (6 cm' DP1+H2 (10)  

  Format A5  

  56-1103300 
 srebrny  

  56-1103302 
 czerwony  

  56-1103301 
 niebieski  

  KEEPER        
 Piórnik do notesów KEEPER z suwakiem i elastyczn$ opask$ do przymocowania do 
notesów A5.(|  Opakowanie:!  200/400 szt. (|  Wymiar:! 20,5 x 7,5 cm(|  Materia":! Poliester(| 
Znakowanie:!t  (40 x 15 mm K1+H2 (1)  

  56-1101739 
 czarny  

  56-1101743 
 czerwony  

  56-1101738 
 bia&y  

  56-1101740 
 szary  

  56-1101742 
 ciemnoniebieski  



Zadzwo! do nas! Pomo"emy Ci wybra# najlepszy gad"et.

  ATTENDANT        
 Notes ATTENDANT w formacie A6, z zaokr$glonymi rogami, 
zamykany gumk$, z wszytymi zak%adkami, 80 kartek 
w linie, gramatura ok.&80 g/m'.&|  Opakowanie:!  50/100 szt. &| 
Wymiar:! 14,2 x 9,2 x 1,2 cm&|  Materia":! Papier&| 
Znakowanie:!§  &6 cm' DP1+H2 (10)  

  Format 
A6  

  56-1103200 
 czarny  

  56-1103203 
 czerwony  

  56-1103201 
 srebrny  

  56-1103204 
 pomara!czowy  

  56-1103206 
 turkusowy  

  56-1103207 
 zielony  

  56-1103202 
 granatowy  

  56-1103205 
 ró"owy  

  56-1103227 
 bia%y  

  ATTENDANT        
 Notes ATTENDANT w formacie A5 z zaokr$glonymi rogami, zamykany gumk$, 
z wszytymi zak%adkami i dodatkow$ kieszeni$ z ty%u na notatki, 80 kartek w linie, 
gramatura ok.&80 g/m'.&|  Opakowanie:!  25/50 szt. &|  Wymiar:! 21,4 x 14,3 x 1,5 cm&| 
Materia":! Papier&|  Znakowanie:!§  &6 cm' DP1+H2 (10)  

  Format A5  

  56-1103208 
 czarny  

  56-1103225 
 granatowy  

  56-1103226 
 czerwony  

  56-1103209 
 srebrny  

  56-1103228 
 bia%y  



Zadzwo! do nas! Pomo"emy Ci wybra# najlepszy gad"et.

!"#
  CORKY        
 Notes CORKY w formacie A5 z zaokr$glonymi rogami, zamykany gumk$, z wszyt$ zak%adk$, 
80 kartek w kropki, oprawa z korka.&|  Opakowanie:!  25/50 szt. &|  Wymiar:! 21 x 14,6 x 1,3 cm&| 
Materia":! Papier / Korek&|  Znakowanie:!§  &6 cm' DP1+H2 (4)  

  Format A5, 
w kropki  

  56-1103303 
 bia%y / br$zowy  

  56-1103304 
 czarny / br$zowy  

  WRITER    #$%&&'()*)    
 Notes WRITER w formacie A5, z zaokr$glonymi rogami, 
elastyczn$ gumk$ do zamykania i zintegrowan$ 
zak%adk$, powierzchnia przypominaj$ca p%ótno, 
80 stron, w linie, 70g/m'.&|  Opakowanie:!  25/50 szt. &| 
Wymiar:! 21 x 14,6 x 1,3 cm&|  Materia":! Papier&| 
Znakowanie:!u  &80 x 80 mm T1+H2 (1)  

  Format A5  

  WRITER    #$%&&'()*(    
 Notes WRITER w formacie A6, z zaokr$glonymi rogami, 
elastyczn$ gumk$ do zamykania i zintegrowan$ 
zak%adk$, powierzchnia przypominaj$ca p%ótno, 
80 stron, w linie, 70g/m'.&|  Opakowanie:!  50/100 szt. &| 
Wymiar:! 14 x 9,1 x 1,3 cm&|  Materia":! Papier&| 
Znakowanie:!u  &80 x 80 mm T1+H2 (1)  

  Format A6  



NOWO!"

  AMBIENCE    !"#$$%&&%!    
 Notatnik AMBIENCE w formacie A5. Z zaokr!glonymi rogami, ze zintegrowan! zak"adk! 
i gumk! do zamykania. Papier 70 g/m#, 90 kartek w linie. Korkowa oprawa z ozdobnym 
paskiem PU.$|  Opakowanie:'  25/50 szt. $|  Wymiar:' 14 x 21 x 1,5 cm$|  Materia(:' Papier / Korek / PU$| 
Znakowanie:'§  $6 cm# DP1+H2 (10)  

  Format A5  

  EXECUTIVE    !"#$$%&&$%    
 Notes EXECUTIVE w formacie A6 z zaokr!glonymi naro%nikami. Gumka do 
zamykania, zintegrowana zak"adka, 80 stron, linia, 70 g/m#. Ok"adka wykonana 
z korka.$|  Opakowanie:'  50/100 szt. $|  Wymiar:' 14,3 x 9 x 1,5$|  Materia(:' Papier / Korek$| 
Znakowanie:'§  $6 cm# DP1+H2 (10)  

  Format A6  

  EXECUTIVE    !"#$$%&&%)    
 Notes EXECUTIVE w formacie A5 z zaokr!glonymi naro%nikami. Gumka do zamykania, 
zintegrowana zak"adka, 80 stron, linia, 70 g/m#. Ok"adka wykonana z korka.$| 
Opakowanie:'  25/50 szt. $|  Wymiar:' 21,3 x 14,3 x 1,6 cm$|  Materia(:' Papier / Korek$| 
Znakowanie:'§  $6 cm# DP1+H2 (10)  

  Format A5  
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  Format A5  

  AUTHOR        
 Notes AUTHOR w formacie A6 z zaokr!glonymi rogami, 
zamykany kolorow! gumk!, z wszyt! zak"adk!, 80 kartek 
w linie, gramatura ok.$70 g/m#$|  Opakowanie:'  40/80 szt. $| 
Wymiar:' 14 x 9,1 x 1,5 cm$|  Materia(:' Papier$| 
Znakowanie:'§  $6 cm# DP1+H2 (10)  

  Format A6  

  56-1103256 
 bia"y / czarny  

  56-1103258 
 bia"y / zielony  

  56-1103267 
 bia"y / czerwony  

  56-1103257 
 bia"y / niebieski  

  56-1103259 
 bia"y / 
pomara&czowy  

  56-1103260 
 bia"y / ró%owy  

  AUTHOR        
 Notes AUTHOR w formacie A5 z zaokr!glonymi rogami, zamykany 
kolorow! gumk!, z wszyt! zak"adk!, 80 kartek w linie, gramatura 
ok.$70 g/m#.$|  Opakowanie:'  25/50 szt. $|  Wymiar:' 20,7 x 14,2 x 1,2 cm$| 
Materia(:' Papier$|  Znakowanie:'§  $6 cm# DP1+H2 (10)  

  Format A5  

  56-1103261 
 bia"y / czarny  

  56-1103264 
 bia"y / pomara&czowy  

  56-1103262 
 bia"y / niebieski  

  56-1103265 
 bia"y / ró%owy  

  56-1103263 
 bia"y / zielony  

  56-1103266 
 bia"y / czerwony  



NOWO!"

NOWO!"

  SIGNUM        
 Notatnik SIGNUM w formacie A6 ze 160 stronami w linie 
(70 g/m!). Wyprodukowany w Europie."|  Opakowanie:!  96 szt. "| 
Wymiar:! 10,5 x 18,8 x 1 cm"|  Materia":! Papier"| 
Znakowanie:!§  "6 cm! DP1+H2 (10)  

  A6  

  Wyprodukowany 
w Europie  

  56-1103327 
 szary  

  56-1103329 
 czerwony  

  56-1103331 
 pomara#czowy  

  56-1103332 
 magenta  

  56-1103328 
 niebieski  

  56-1103330 
 zielony  

  SIGNUM        
 Notatnik SIGNUM w formacie A5 ze 144 stronami w linie 
(70 g/m!). Wyprodukowany w Europie."|  Opakowanie:!  48 szt. "| 
Wymiar:! 14,6 x 21 x 1 cm"|  Materia":! Papier"| 
Znakowanie:!§  "6 cm! DP1+H2 (10)  

  A5  

  Wyprodukowany w Europie  

  56-1103321 
 szary  

  56-1103324 
 zielony  

  56-1103322 
 niebieski  

  56-1103325 
 pomara#czowy  

  56-1103323 
 czerwony  

  56-1103326 
 magenta  
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  NEVER FORGET        
 Kostka memo NEVER FORGET to plastikowy pojemnik z wyprodukowanymi 
w Europie 900 bia&ymi, bezdrzewnymi karteczkami (80 g/m!)."| 
Opakowanie:!  30 szt. "|  Wymiar:! 9 x 9 x 9 cm"|  Materia":! Plastik / Papier"| 
Znakowanie:!t  "50 x 30 mm K1+H2 (1)  

  Wyprodukowana 
w Europie  

  56-1103316 
 transparentny  

  56-1103319 
 czerwony  

  56-1103317 
 bia&y  

  56-1103320 
 $ó&ty  

  56-1103318 
 niebieski  

  BIG PEN    #$%&&'&()'    
 Pojemnik na przybory do pisania BIG PEN w kszta&cie o&ówka, 
z 10 spinaczami, ze zintegrowanym magnesem w pokrywie."| 
Opakowanie:!  50 szt. "|  Wymiar:! Ø6,5 x 18,5 cm"|  Materia":! Plastik"| 
Znakowanie:!§  "15 x 40 mm DP1+H4 (10)  

  Magnetyczny  



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

  Z karteczkami samoprzylepnymi  

  56-1103239 
 naturalny  

  56-1103242 
 czerwony  

  56-1103240 
 czarny  

  56-1103243 
 pomara$czowy  

  56-1103241 
 niebieski  

  56-1103244 
 zielone jab%ko  
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  POP UP        
 Pude%ko na notatki POP UP, rozk%adane, zawiera wykonany z mocnego papieru 
d%ugopis (czarny tusz), linijk" (12 cm), 100 bia%ych karteczek, ró!nokolorowe 
karteczki samoprzylepne – wykonane z materia%ów nadaj'cych si" do 
przetworzenia.#|  Opakowanie:!  40/80 szt. #|  Wymiar:! 14 x 10 x 2,5 cm#|  Materia":! Papier#| 
Znakowanie:!§  #6 cm( DP1+H2 (10)  

  Z karteczkami 
samoprzylepnymi  

  56-1103113 
 naturalny  

  56-1103114 
 czarny  

  MAGNY        
 Notes MAGNY z blokiem w linie do pisania, 2 samoprzylepnymi karteczkami, 5 kolorami 
samoprzylepnych pasków, zawiera d%ugopis, magnetyczne zamkni"cie, z mo!liwo)ci' 
utylizacji.#|  Opakowanie:!  25/50 szt. #|  Wymiar:! 18 x 13,6 x 2 cm#|  Materia":! Papier#| 
Znakowanie:!t  #60 x 30 mm K1+H2 (4)  

  Z karteczkami samoprzylepnymi  

  56-1103210 
 niebieski / naturalny  

  56-1103213 
 zielony / naturalny  

  56-1103212 
 czerwony / naturalny  

  56-1103211 
 czarny / naturalny  

  56-1103214 
 pomara$czowy / naturalny  



  SCHOOL DAYS    !"#$$%&$%"    
 Zestaw do pisania SCHOOL DAYS zawiera tekturowy d!ugopis (niebieski wk!ad), linijk" (15 cm), 
drewnian# temperówk", gumk", dwa drewniane o!ówki, 1 notatnik w linie, samoprzylepne, 
kolorowe bloczki indeksuj#ce strony i kiesze$ na wizytówki.%|  Opakowanie:'  25/50 szt. %| 
Wymiar:' 20,5 x 15 x 2,2 cm%|  Materia(:' Drewno / Papier%|  Znakowanie:'t  %40 x 40 mm K1+H2 (4)    Z karteczkami 

samoprzylepnymi  

  PENZ        
 Notes PENZ por"czny, z zaokr#glonymi rogami, zawiera d!ugopis wykonany z tektury 
(czarny tusz), posiada elastyczn#, dopasowan# kolorystycznie gumk" do zamykania, 
70 stron, 70 g/m&, 5 ró'nokolorowych etykiet samoprzylepnych, wykonany z materia!ów 
nadaj#cych si" do recyklingu.%|  Opakowanie:'  50/100 szt. %|  Wymiar:' 15,4 x 11,2 x 1,2 cm%| 
Materia(:' Papier%|  Znakowanie:'t  %50 x 20 mm K1+H2 (1)  

  Z karteczkami samoprzylepnymi  

  56-1103278 
 czarny  

  56-1103282 
 pomara$czowy  

  56-1103279 
 niebieski  

  56-1103281 
 zielony  

  56-1103280 
 czerwony  
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  RECYCLE        
 Ekologiczny ko!onotatnik RECYCLE wykonany 
z recyklingowanego papieru i kartonu, d!ugopis 
(czarny tusz) z tworzywa sztucznego/tektury, gumowa 
tasiemka przytrzymuje d!ugopis i zamyka notatnik.%| 
Opakowanie:'  25/100 szt. %|  Wymiar:' 14,5 x 10 x 0,8 cm%| 
Materia(:' Papier%|  Znakowanie:'t  %70 x 20 mm K1+H2 (4)  

  56-1103155 
 niebieski  

  56-1103156 
 czarny  

  56-1103157 
 czerwony  

  RECYCLE        
 Ekologiczny ko!ozeszyt RECYCLE wykonany 
z recyklingowanego papieru i kartonu, d!ugopis (czarny 
tusz) z tworzywa sztucznego/tektury, gumowa tasiemka 
przytrzymuje d!ugopis.%|  Opakowanie:'  25/100 szt. %| 
Wymiar:' 18 x 13,5 x 0,8 cm%|  Materia(:' Papier%| 
Znakowanie:'t  %70 x 20 mm K1+H2 (4)  

  56-1103154 
 czerwony  

  56-1103152 
 niebieski  

  56-1103153 
 czarny  

  RULERZ        
 Notes RULERZ w formacie A5, z zaokr#glonymi rogami, od!#czan# linijk# (w cm i calach), posiada elastyczn#, dopasowan# 
kolorystycznie gumk" do zamykania, 70 stron, 70g/m&, 5 ró'nokolorowych etykiet samoprzylepnych, wykonany 
z materia!ów nadaj#cych si" do recyklingu.%|  Opakowanie:'  25/50 szt. %|  Wymiar:' 21 x 15,8 x 1,1 cm%|  Materia(:' Papier / Plastik%| 
Znakowanie:'t  %35 x 20 mm K1+H2 (1)  

  Z karteczkami 
samoprzylepnymi  

  56-1103274 
 naturalny / czarny  

  56-1103276 
 naturalny / czerwony  

  56-1103275 
 naturalny / 
niebieski  

  56-1103277 
 naturalny / zielony  



  DRAWER    !"#$$%&$&!    
 Pude!ko na notatki DRAWER, notatnik z 120 kartkami, 20 spinaczami w szufladce 
umieszczonej pod ró"nokolorowymi samoprzylepnymi karteczkami (5 x 20) 
– w zestawie 1 mini d!ugopis (czarny tusz), ok!adka wykonana z tektury 
pochodz#cej z recyklingu.$|  Opakowanie:'  25/50 szt. $|  Wymiar:' 16,5 x 10,4 x 2,2 cm$| 
Materia(:' Plastik / Papier$|  Znakowanie:'§  $6 cm% DP1+H2 (10)  

  Z szufladk! na spinacze  

  BAMBOO NOTE    !"#$$%&)*$    
 Pude!ko na notatki BAMBOO NOTE z etykietami w kszta!cie strza!ek 
w 3 kolorach oraz z 2 blokami samoprzylepnymi w ró"nych kolorach, po 
150 arkuszy ka"da, w bambusowym pude!ku z materia!ów nadaj#cych 
si& do recyklingu.$|  Opakowanie:'  30/60 szt. $|  Wymiar:' 12 x 10,8 x 2,1 cm$| 
Materia(:' Papier / Bambus / Plastik$|  Znakowanie:'§  $6 cm% DP1+H2 (10)  

  Z karteczkami 
samoprzylepnymi  

  STICK ME    !"#$$%&$&+    
 Pude!ko na notatki STICK ME z samoprzylepnym notatnikiem i pi&cioma kolorowymi 
samoprzylepnymi karteczkami, kieszonk# na wizytówki, elastyczn# ta'm# 
w przedniej cz&'ci, wykonany z materia!ów z recyklingu.$|  Opakowanie:'  100/500 szt. $| 
Wymiar:' 10,5 x 6,8 x 0,5 cm$|  Materia(:' Papier$|  Znakowanie:'t  $20 x 70 mm K1+H2 (4)  

  STICK IT    !"#$$%&$&"    
 Pude!ko na notatki STICK IT z d!ugopisem (czarny tusz), linijk#, karteczkami 
w kszta!cie strza!ek w trzech ró"nych kolorach i jednym samoprzylepnym 
notatnikiem, wykonane z materia!ów pochodz#cych z recyklingu.$| 
Opakowanie:'  50/100 szt. $|  Wymiar:' 14 x 7,3 x 1,6 cm$|  Materia(:' Papier$| 
Znakowanie:'t  $70 x 20 mm K1+H2 (4)  
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  MEMO    !"#$$%&$&,    
 Mini notes MEMO z d!ugopisem (czarny tusz), jednym notesem z wyrywanymi 
kartkami i pi&cioma ró"nokolorowymi samoprzylepnymi notesikami, wykonany 
z materia!ów z recyklingu.$|  Opakowanie:'  100/200 szt. $|  Wymiar:' 10,5 x 8 x 1 cm$| 
Materia(:' Papier$|  Znakowanie:'t  $25 x 40 mm K1+H2 (4)  

  Z karteczkami samoprzylepnymi  

  CIRCULAR & ROMANCE        
 Zak!adka CIRCULAR & ROMANCE z samoprzylepnymi karteczkami w sze'ciu 
kolorach, z linijka z boku, nadaj#ca si& do recyklingu.$|  Opakowanie:'  100/400 szt. $| 
Wymiar:' 21,2 x 6 x 0,2 cm$|  Materia(:' Papier$|  Znakowanie:'t  $40 x 20 mm K1+H2 (4)  

  56-1103032 
 naturalny - Circular  

  56-1103033 
 czerwony - Romance  

  MULTI MEMO    !"#$$%&$&*    
 Mini segregator MULTI MEMO z wielokolorowymi samoprzylepnymi 
notesikami, wykonany z materia!ów z recyklingu.$|  Opakowanie:'  100/200 szt. $| 
Wymiar:' 7,5 x 8 x 2,2 cm$|  Materia(:' Papier$|  Znakowanie:'t  $50 x 35 mm K1+H2 (4)  
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  IN LOVE        
 Naklejki w kszta$cie serca IN LOVE. Zestaw 30 sztuk.%|  Opakowanie:!  100/400 szt. %| 
Wymiar:! 8 x 8 x 0,4 cm%|  Materia":! Papier%|  Znakowanie:!t  %50 x 20 mm K1 (4)  

  56-1103307 
 bia$y  

  56-1103308 
 czerwony  

  X!MARK    #$%&&'(&')    
 Notes X-MARK. Samoprzylepny notatnik, 4 ró"nokolorowe, 
samoprzylepne bloczki indeksuj&ce strony.%| 
Opakowanie:!  100/800 szt. %|  Wymiar:! 11 x 7 x 0,3 cm%| 
Materia":! Papier%|  Znakowanie:!t  %30 x 20 mm K1+H2 (4)  

  RECALL    #$%&&'('*'   dY
 Memo pude$ko RECALL z wbudowanym, 
8-cyfrowym kalkulatorem oraz karteczkami 
samoprzylepnymi w 8 kolorach i karteczkami 
do notatek w 'rodku.%|  Opakowanie:!  50/100 szt. %| 
Wymiar:! 13 x 10,1 x 1,9 cm%|  Materia":! Plastik / PVC / Papier%| 
Znakowanie:!t  %35 x 35 mm K1+H2 (1)  
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  REMIND ME    #$%&&'('*&    
 Zestaw do biura i domu REMIND ME zawiera bloczki z samoprzylepnych 
kartek w kszta$cie strza$ek w 8 kolorach i du"y bloczek kartek, 
przezroczyste okienko, pakowane w pude$ko ze skóry ekologicznej.%| 
Opakowanie:!  25/50 szt. %|  Wymiar:! 13 x 10,5 x 3 cm%|  Materia":! Plastik / PVC / Papier%| 
Znakowanie:!t  %70 x 20 mm K1+H2+V1 (1)  

  DESK MATE    #$%&&'&$)(    
 Zestaw na biurko DESK MATE to wygodny organizer z d$ugopisem (czarny tusz), 5 bloczkami 
samoprzylepnych, kolorowych karteczek, 5 spinaczami i miejscem do bezpiecznego umieszczenia 
smartfona.%|  Opakowanie:!  40/80 szt. %|  Wymiar:! 19 x 8 cm%|  Materia":! Bambus / Metal / Plastik%| 
Znakowanie:!l  %15 x 30 mm L4+H2 (1)  



  GIANT        
 Zakre!lacz GIANT w jednym z wybranych kolorów"| 
Opakowanie:!  20/240 szt. "|  Wymiar:! Ø2,4 x 22,7 cm"|  Materia":! Plastik"| 
Znakowanie:!§  "10 x 60 mm DP1+H2 (10)  

  56-1103311 
 #ó$ty  

  56-1103314 
 zielony  

  56-1103312 
 pomara%czowy  

  56-1103315 
 niebieski  

  56-1103313 
 ró#owy  

  STAR    #$%&&'(')*    
 Zakre!lacz STAR, 5 kolorów, przezroczysta cz&!' wewn&trzna."| 
Opakowanie:!  50/150 szt. "|  Wymiar:! Ø11 cm"|  Materia":! Plastik"| 
Znakowanie:!t  "Ø40 mm K1+H2 (4)  
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  DESK STAR    #$%&&'('+(    
 Zestaw zakre!laczy DESK STAR sk$ada si& z podstawki z miejscem na spinacze 
(w zestawie), 3 zakre!laczy z p$ynnym tuszem (ró#owy, #ó$ty, pomara%czowy) 
z kolorowymi zatyczkami i okienkiem pokazuj(cym zawarto!' tuszu."| 
Opakowanie:!  20/60 zestawów "|  Wymiar:! 11,9 x 13 x 7,4 cm"|  Materia":! Plastik"| 
Znakowanie:!t  "30 x 20 mm K1+H4 (4)  

  SPACE STAR !    #$%&&'('+#    
 Zestaw zakre!laczy SPACE STAR 4 sk$ada si& z podstawki, 
4 zakre!laczy z p$ynnym tuszem (ró#owy, #ó$ty, pomara%czowy, 
zielony) z kolorowymi zatyczkami i okienkiem pokazuj(cym zawarto!' 
tuszu."|  Opakowanie:!  20/60 zestawów "|  Wymiar:! 10,3 x 12,4 x 4,3 cm"| 
Materia":! Plastik"|  Znakowanie:!t  "70 x 20 mm K1+H4 (4)  



  HULA       d
 Solarna figurka HULA, porusza biodrami, gdy panel s!oneczny wystawiony 
jest na s!o"ce.#|  Opakowanie:!  50/100 szt. #|  Wymiar:! 6 x 5,1 x 10,1 cm#| 
Materia":! Plastik#|  Znakowanie:!t  #20 x 7 mm K1+H4 (1)  

  56-0410205 
 zielony  

  56-0410206 
 ró$owy  

  BRIMSTONE    #$%&'(&)&*   dW
 Motyl solarny BRIMSTONE, skrzyd!a poruszaj% si&, kiedy motyl jest 
wystawiony na s!o"ce.#|  Opakowanie:!  25/100 szt. #|  Wymiar:! Ø5 x 6 cm#| 
Materia":! Plastik#|  Znakowanie:!t  #20 x 15 mm K2+H4 (2)  

  SMALL OFFICE        
 Mini zestaw biurowy SMALL OFFICE sk!ada si& ze zszywacza, 20 spinaczy 
biurowych, 2 klipów na dokumenty, 500 zszywek, w u$ytecznym pojemniku.#| 
Opakowanie:!  50/200 szt. #|  Wymiar:! 9,4 x 6 x 2,1 cm#|  Materia":! Plastik / Stal#| 
Znakowanie:!t  #70 x 20 mm K2+H2+V1 (4)  

  56-1101669 
 bia!y  

  56-1101670 
 czarny  
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  PAGE        
 Mini dziurkacz PAGE z wbudowan% linijk% (12 cm) i dwoma otworami pasuj%cymi 
do aktówki.#|  Opakowanie:!  50/400 szt. #|  Wymiar:! 13 x 6,7 cm#|  Materia":! Plastik#| 
Znakowanie:!t  #60 x 20 mm K1+H2 (4)  

  Z linijk!  

  56-1101733 
 transparentny  

  56-1101732 
 niebieski  

  56-1101734 
 czerwony  

  COPPER CLIP    #$%((&($++    
 Spinacze COPPER CLIP w s!oiku. 200 spinaczy biurowych zapakowanych w s!oik 
z metalow% pokrywk%, du$a powierzchnia do nadruku.#|  Opakowanie:!  25/50 szt. #| 
Wymiar:! Ø5 x 8,9 cm#|  Materia":! Szk!o / (elazo#|  Znakowanie:!l  #Ø25 mm L1+H4 (1)  

  COPPER CLAMP    #$%((&($+,    
 Klipsy COPPER CLAMP w s!oiku. 20 klipsów zapakowanych w s!oik z metalow% 
pokrywk%, du$a powierzchnia do nadruku.#|  Opakowanie:!  25/50 szt. #| 
Wymiar:! Ø5 x 8,9 cm#|  Materia":! Szk!o / (elazo#|  Znakowanie:!l  #Ø25 mm L1+H4 (1)  



  AKROPOLIS    !"#$%$&&&&    
 No!yk do kopert AKROPOLIS, metalowy, z matowym wyko"czeniem.#| 
Opakowanie:'  20/100 szt. #|  Wymiar:' 15 x 1,5 x 0,5 cm#|  Materia(:' Stop cynkowy#| 
Znakowanie:'l  #25 x 10 mm L1+H2 (1)  

  BERGEN    !)#**$*+"&    
 Nó! do otwierania listów BERGEN z d!etami na uchwycie. 
Wykonany z ci$!kiego metalu.#|  Opakowanie:'  50 szt. #| 
Wymiar:' 19,6 x 2,1 x 0,8 cm#|  Materia(:' Stop cynkowy#| 
Znakowanie:'l  #5 cm% L1+H4 (1)  

  TRANS!SCRIPT    !)#**$,-)$   .Z
 Kalkulator TRANS-SCRIPT z wbudowanym t&umaczem (120 zda", 5000 s&ów) w 6 j$zykach 
(niemiecki, angielski, francuski, hiszpa"ski, holenderski, w&oski). 10-cyfrowy, mo!e 
s&u!y' jako linijka (30 cm), wy(wietla dat$ i godzin$.#|  Opakowanie:'  30/60 szt. #| 
Wymiar:' 31 x 5,6 x 0,9 cm#|  Materia(:' Plastik#|  Znakowanie:'t  #35 x 35 mm K1+H3 (4)  
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!""
  TRONDHEIM    !)#**$,$*$    
 Obracany przycisk do papieru TRONDHEIM w kszta&cie gwiazdy ozdobionej 
b&yszcz)cymi kryszta&kami. Wykonany z ci$!kiego czarnego metalu.#| 
Opakowanie:'  24 szt. #|  Wymiar:' 12,2 x 12,2 x 1,1 cm#|  Materia(:' Stop cynkowy#| 
Znakowanie:'l  #5 cm% L1+H2 (1)  

  Wiruje wokó! 
w!asnej osi  

  DOTTY MATRIX    !"#**$%%*,   dY
 10-cyfrowy kalkulator DOTTY MATRIX, elegancki, wzór, zasilanie z baterii 
s&onecznych lub zwyk&ych, praktyczna podstawka, ekran typu punktowego.#| 
Opakowanie:'  25/50 szt. #|  Wymiar:' 18,3 x 10,6 x 3 cm#|  Materia(:' Plastik#| 
Znakowanie:'t  #60 x 20 mm K1+H4+V1 (4)  

  10-cyfrowy 
wy"wietlacz  



  DO NOT DISTURB    !"#$%$&$'$   P
 Zawieszka na drzwi DO NOT DISTURB z o!wietleniow" ta!m" LED, do 
której w#"cznik/wy#"cznik umieszczony jest z boku. Na zawieszce mo$na 
zapisywa% wiadomo!ci za pomoc" do#"czonego zmywalnego markera 
z gumk" do zmazywania. Zasilanie na 3 baterie AAA (nie ma w komplecie).&| 
Opakowanie:(  25/100 szt. &|  Wymiar:( 22,2 x 7,8 x 2,7 cm&|  Materia):( Plastik&| 
Bateria:(  AAA/LR6/AM3 &|  Znakowanie:(§  &6 cm' DP1+H2 (10)  

  BUTLER    !"#$%$*&*!   .MWY
 Zegar BUTLER z wy!wietlaczem LCD, datownikiem, 
termometrem i przezroczystym stojakiem na przybory biurowe.&| 
Opakowanie:(  50/100 szt. &|  Wymiar:( 11,8 x 9,5 x 5,3 cm&|  Materia):( Plastik&| 
Znakowanie:(t  &40 x 10 mm K1+H4 (4)  



Zadzwo( do nas! Pomo$emy Ci wybra% najlepszy gad$et.

!"#
  SUPPORT        
 Lupa SUPPORT w por)cznej wielko!ci karty kredytowej, 
powi)ksza 3x, z widocznym miejscem na reklam).&| 
Opakowanie:(  500/2500 szt. &|  Wymiar:( 8,5 x 5,5 cm&| 
Materia):( Plastik&|  Znakowanie:(t  &60 x 15 mm K1+H2 (4)    3-krotne 

powi!kszenie  

  56-0402468 
 bia#y  

  56-0402469 
 niebieski  

  RESUME    !"#$%$'!$$    
 Zak#adka magnetyczna RESUME, metaliczna, 
gi)tka, spina kartk) magnetycznymi skrzyde#kami.&| 
Opakowanie:(  500/1000 szt. &|  Wymiar:( 10 x 2,5 x 0,12 cm&| 
Materia):( Plastik&|  Znakowanie:(l  &5 cm' L1+H2 (1)    Magnetyczna  

  FREDRIKSHAVEN        
 Wizytownik FREDRIKSHAVEN wykonany z metalu 
i tworzywa sztucznego.&|  Opakowanie:(  25/50 szt. &| 
Wymiar:( 10,1 x 6,4 x 2 cm&|  Materia):( Aluminium / Plastik&| 
Znakowanie:(§  &6 cm' DP1+H2 (10)  

  58-1101928 
 srebrny  

  58-1101924 
 mied*  



  DORADO    !"#$$%$&%%    
 Stojak na wizytówki DORADO z b!yszcz"cymi, chromowanymi 
bokami. Odpowiedni dla wizytówek o szeroko#ci do 5,5 cm. 
Z przodu miejsce do znakowania. Wykonany z metalu.$| 
Opakowanie:'  25/50 szt. $|  Wymiar:' 7,8 x 5,8 x 6 cm$|  Materia(:' Stop 
cynkowy$|  Znakowanie:'l  $5 cm% L1+H2 (1)  

  LILLEHAMMER    !"#$$%&%)*    
 Wizytownik LILLEHAMMER z zamkni&ciem na zatrzask. Wykonany z metalu 
w kolorze srebrnym i z przejrzystego akrylu.$|  Opakowanie:'  100 szt. $| 
Wymiar:' 10,4 x 6,8 x 1 cm$|  Materia(:' Aluminium / Akryl$| 
Znakowanie:'l  $5 cm% L1+H2 (1)  

  ATLAS        
 Wizytownik ATLAS z zapi&ciem magnetycznym i blaszk" do 
nadruku.$|  Opakowanie:'  50/200 szt. $|  Wymiar:' 9,6 x 6,5 x 1,1 cm$| 
Materia(:' Stop cynkowy / PU$|  Znakowanie:'l  $35 x 7 mm L1+H4 (1)  

  Magnetyczny  

  56-1103146 
 czarny  

  56-1103147 
 niebieski  

  56-1103149 
 zielony  

  56-1103148 
 czerwony  

  56-1103150 
 magenta  



Zadzwo' do nas! Pomo(emy Ci wybra) najlepszy gad(et.

!"#
  SUPERB    !+#$$%)$%)   W
 Wizytownik SUPERB wykonany z syntetycznej skóry ze 
szwami, zamykany na magnetyczn" klapk&, pakowany 
w pude!ko.$|  Opakowanie:'  20/100 szt. $|  Wymiar:' 9,2 x 6,5 x 1,1 cm$| 
Materia(:' Aluminium / PU$|  Znakowanie:'t  $35 x 20 mm K1+H2 (4)  

  Magnetyczny  

  PIET    !"#$$%&&)%    
 Wizytownik PIET z aksamitn" podszewk" chroni"c" wizytówki. Od spodu 
polerowana powierzchnia, a po drugiej stronie ekoskóra z kontrastuj"cym bia!ym 
szwem. Zamykany na magnes.$|  Opakowanie:'  20/100 szt. $|  Wymiar:' 9,6 x 6,4 x 1 cm$| 
Materia(:' Stop cynkowy / PU$|  Znakowanie:'l  $5 cm% L1+H4 (1)  

  Magnetyczne 
zamkni!cie  

  COOL CARDS    !+#$$%)$%&    
 Etui na wizytówki COOL CARDS wykonane ze skóry, ze wstawk" z metalu.$| 
Opakowanie:'  50/200 szt. $|  Wymiar:' 9,8 x 6,2 x 1,2 cm$|  Materia(:' Aluminium 
/ PU$|  Znakowanie:'l  $20 x 20 mm L1+H4 (1)  



  !WIAT"O I NARZ#DZIA  

ZRÓB TO SAMODZIELNIE
Warto by! przygotowanym na ka"d# ewentualno$! 
i mie! pod r%k# rozwi#zanie ka"dego problemu. Najlepiej 
pomóc sobie samemu, kiedy zajdzie taka potrzeba. 
A jeszcze lepiej stworzy! co$ z przys&owiowego niczego. 
Podr%czne narz%dzia i lampy z naszej oferty zrobi# 
z Ciebie prawdziw# z&ot# r#czk%, której niestraszne "adne 
wyzwanie.  

  Lampy i latarki  ...........................................................................................238
Akcesoria samochodowe, pierwsza pomoc,
bezpiecze'stwo  ........................................................................................247
Narz%dzia i ta$my miernicze  ..........................................................260    

  ON/OFF    !"#$%$&$'(   PW
 Nocna lampka ON/OFF z przyciskiem w&#czania/wy&#czania po lewej stronie. 
Lampka w&#cza si% i wy&#cza poprzez dotkni%cie prze&#cznika. 3 baterie 
AA (brak w zestawie).(|  Opakowanie:)  25/50 szt. (|  Wymiar:) 15 x 7,5 x 6 cm(| 
Materia*:) Plastik(|  Bateria:)  AA/LR6/AM3 (|  Znakowanie:)t  (50 x 30 mm 
K1+H4 (4)  



Zadzwo' do nas! Pomo"emy Ci wybra! najlepszy gad"et.

!"#
  SWAN    !'#'++"$$&   W
 Lampka biurkowa SWAN z elastycznym, obrotowym ramieniem z 14 diodami 
LED. Funkcja przyciemniania, 3 poziomy jasno$ci $wiat&a, dotykowy 
w&#cznik/wy&#cznik, zasilana przez kabel USB o d&ugo$ci ok.(120 cm. 
Wszechstronna w pracy dzi%ki wbudowanemu akumulatorowi, zu"ycie 
energii do 1,5 W. Podstawa gumowana dla lepszej przyczepno$ci. 
W pude&ku.(|  Opakowanie:)  15/30 szt. (|  Wymiar:) 11 x 10 x 28 cm(| 
Materia*:) Plastik(|  Znakowanie:)t  (30 x 15 mm K2+H6+V1 (4)  

  FRESH LIGHT    !'#'++"$$%    
 Lampa z wentylatorem FRESH LIGHT, z gi%tk# szyjk#, z 16 diodami LED, 
dotykowym w&#cznikiem i wy&#cznikiem, funkcj# $ciemniania po d&u"szym 
dotkni%ciu, zintegrowanym wentylatorem z oddzielnym czujnikiem dotyku. 
Zasilana przez przewód USB o d&ugo$ci ok.(100 cm. Uniwersalne zastosowanie 
ze wzgl%du na zintegrowany akumulator o pojemno$ci 1200 mAh.(| 
Opakowanie:)  6/12 szt. (|  Wymiar:) 13,5 x 12 x 24,5-48 cm(|  Materia*:) Plastik(| 
Znakowanie:)t  (30 x 16 mm K2+H6+V1 (1)  

  W!"czanie/wy!"czanie 
za pomoc" dotkni#cia  

  TOUCH ME    !"#$($&$"(   W
 Lampa TOUCH ME z panelem dotykowym i 3-stopniow# regulacj# 
jasno$ci $wiat&a. Bia&y aba"ur, zasilanie 230 V.(|  Opakowanie:)  20 szt. (| 
Wymiar:) Ø12,4 x 29,5 cm(|  Materia*:) Stal nierdzewna(| 
Znakowanie:)l  (15 x 10 mm L1+H7 (1)  

  W!"czanie/
wy!"czanie 
za pomoc" 
dotkni#cia  



  DIFFUSOR    !"#"$$%&&!   P
 Lampka nocna DIFFUSOR z 3 diodami LED w kolorze ciep!ej bieli. 
Bia!y klosz, zintegrowana i wyjmowana latarka, przycisk w!"czania/
wy!"czania, zasilana bateriami 3 x AAA (brak w zestawie).#| 
Opakowanie:'  40 szt. #|  Wymiar:' Ø8,4 x 14 cm#|  Materia(:' Plastik / Aluminium#| 
Bateria:'  AAA/LR03/AM4 #|  Znakowanie:'t  #25 x 70 mm K2+H4+V1 (4)  

  Zintegrowana 
i wyjmowana latarka  

  FLASH ON       P
 Lampa COB FLASH ON sk!ada si$ z 3 listew %wietlnych COB. &wiat!o w!"cza si$ 
przez wysuni$cie lampy. 2 sk!adane uchwyty przeznaczone do zawieszenia.#| 
Opakowanie:'  30/60 szt. #|  Wymiar:' Ø6,8 x 9,7-13,7 cm#|  Materia(:' Plastik / Metal#| 
Bateria:'  AAA/LR03/AM4 #|  Znakowanie:'t  #Ø40 mm K1+H4+V1 (4)  

  56-0699982 
 czerwony  

  56-0699981 
 niebieski  



Zadzwo' do nas! Pomo(emy Ci wybra) najlepszy gad(et.

!"#
  TIEBACK       P
 Lampa LED TIEBACK w kszta!cie tradycyjnej (arówki. Posiada bia!e 
%wiat!o LED (1 Watt). Wystarczy poci"gn") kabel, aby w!"czy)/wy!"czy). 
Idealna do gara(u, garderoby czy namiotu.#|  Opakowanie:'  40/80 szt. #| 
Wymiar:' Ø5,5 x 16 cm#|  Materia(:' Plastik#|  Bateria:'  AAA/LR03/AM4 #| 
Znakowanie:'t  #45 x 15 mm K1+H2 (4)  

  56-0403146 
 bia!y / czarny  

  56-0403147 
 bia!y / niebieski  

  CORONA       Z
 Latarka CORONA z 6 mocnymi diodami LED 
i 3 trybami %wiecenia – sta!e mocne (100 %#mocy), 
normalne (50 %#mocy) i miganie (100 %#mocy). 
Z aluminiowym, dopasowanym kolorystycznie 
karabi'czykiem i magnesem z ty!u, w plastikowej 
obudowie.#|  Opakowanie:'  50/200 szt. #| 
Wymiar:' 7 x 3,4 x 2,3 cm#|  Materia(:' Plastik / Aluminium#| 
Znakowanie:'t  #25 x 7 mm K1+H4 (4)  

  3 tryby !wiecenia  

  56-0403117 
 niebieski  

  56-0403120 
 pomara'czowy  

  56-0403118 
 czerwony  

  56-0403119 
 zielone jab!ko  

  SWITCH IT    !%#&)&*$+*   P
 Lampka LED SWITCH IT posiada 12 diod LED COB i kilka mo(liwo%ci mocowania 
za pomoc" magnesu, 2 nak!adek samoprzylepnych lub p$telki do zawieszania 
znajduj"cej si$ na odwrocie. Zasilane bateryjnie.#|  Opakowanie:'  50/200 szt. #| 
Wymiar:' 8 x 9 x 2 cm#|  Materia(:' Plastik#|  Bateria:'  AAA/LR03/AM4 #| 
Znakowanie:'t  #50 x 10 mm K2+H2+V1 (4)  

  Z praktycznym magnesem  



  HEXAGON       G
 Lampka LED HEXAGON z trzema bia!ymi diodami LED, gumowym przyciskiem ON/OFF. 
"atwo przytwierdza si# do ró$nych powierzchni dzi#ki sze%ciok&towi z magnesem i ta%m& 
samoprzylepn&.'|  Opakowanie:!  30/60 szt. '|  Wymiar:! 25 x 6 x 2,2 cm'|  Materia":! Aluminium / Plastik'| 
Bateria:!  AAA/LR03/AM4 '|  Znakowanie:!t  '70 x 7 mm K2+H4+V1 (4)  

  Dwa warianty monta!u  

  56-0403110 
 czarny    56-0403111 

 srebrny  



Zadzwo( do nas! Pomo$emy Ci wybra) najlepszy gad$et.

!"#
  CHARGE LIGHT        
 Latarka LED CHARGE LIGHT !adowana przez USB. Wewn&trz zintegrowana 
bateria 40 mAh. Ko(cówka z paskiem na r#k# to jednocze%nie za%lepka 
wtyczki USB, obudowa dobrze le$y w d!oni, z eksponowan& powierzchni& 
znakowania.'|  Opakowanie:!  50/200 szt. '|  Wymiar:! Ø3,2 x 12,7 cm'|  Materia":! Plastik'| 
Znakowanie:!t  '30 x 8 mm K1+H2 (4)  

  56-0403157 
 srebrny / niebieski  

  56-0403158 
 srebrny / czerwony  

  ZOOM    #$%$&'(&&)   P
 Latarka LED ZOOM z regulacj& strumienia %wiat!a, z 2 trybami %wiecenia 
(%wiat!o sta!e lub migaj&ce). Z b!yszcz&cego metalu, z prze!&cznikiem On/
O* . Latarka wymaga 3 x AAA (brak w zestawie).'|  Opakowanie:!  25/50 szt. '| 
Wymiar:! Ø3 x 10,5-11,5 cm'|  Materia":! Aluminium'|  Bateria:!  AAA/LR03/AM4 '| 
Znakowanie:!l  '40 x 10 mm L1+H4 (1)  

  Regulowany sto!ek "wiat#a  

  REFLECT       y
 Latarka teleskopowa LED REFLECT z mo$liwo%ci& przed!u$enia do 
ok.'55 cm. +wiat!o obrotowe, 3 bia!e diody LED, magnetyczny pier%cie(, 
praktyczny klips, gumowany w!&cznik/wy!&cznik, aluminiowa 
obudowa.'|  Opakowanie:!  25/100 szt. '|  Wymiar:! Ø2 x 16,8 cm'| 
Materia":! Aluminium'|  Znakowanie:!l  '50 x 8 mm L1+H3 (1)  

  Z magnesem 
pier"cieniowym 
w ko$cówce  

  58-0600610 
 niebieski  

  58-0600611 
 czarny  



  POWERFUL       sW
 Latarka LED POWERFUL z 9 jasnymi diodami. Przycisk ON/OFF i p!telka do 
zawieszenia."|  Opakowanie:!  20/120 szt. "|  Wymiar:! Ø2,8 x 9,5 cm"|  Materia":! Aluminium"| 
Bateria:!  AAA/LR03/AM4 "|  Znakowanie:!l  "5 cm# L1+H4 (1)  

  56-0699903 
 czarny  

  56-0699910 
 zielony  

  56-0699908 
 czerwony  

  56-0699913 
 srebrny  

  56-0699909 
 niebieski  

  WORKFLOW    #$%&'&(&)&   P
 Robocza lampa LED WORKFLOW. 24 bardzo jasne diody, przycisk do w$%czania, 
metalowa tabliczka na logo, gumowana obudowa, z ty$u magnes i sk$adany 
haczyk do zamocowania."|  Opakowanie:!  10/50 szt. "|  Wymiar:! 21 x 5,8 x 2,3 cm"| 
Materia":! Plastik"|  Bateria:!  AA/LR6/AM3 "|  Znakowanie:!l  "30 x 15 mm L1+H4 (1)  

  Z magnesem  



Zadzwo& do nas! Pomo'emy Ci wybra( najlepszy gad'et.

!"#
  FLASH    #*%*&$(&&+   P
 Latarka LED FLASH z 7 bia$ymi i 3 czerwonymi diodami LED w g$owicy, 18 bia$ymi i 6 czerwonymi diodami 
LED w uchwycie. 3 tryby )wiecenia, z magnesem na ko&cu, gumowany przycisk on/o* , obudowa 
z lekkiego i wytrzyma$ego aluminium, nylonowy pasek."|  Opakowanie:!  25/50 szt. "|  Wymiar:! Ø3,6 x 19,5 cm"| 
Materia":! Aluminium"|  Bateria:!  AAA/LR03/AM4 "|  Znakowanie:!l  "5 cm# L1+H4 (1)  

  Z praktycznym magnesem  

  DO IT YOURSELF    #$%&'&(,+'   PW
 Lampa robocza DO IT YOURSELF z 2 poziomami jasno)ci ()wiat$o robocze, 
pojedyncze )wiat$o), w$%cznikiem / wy$%cznikiem, plastikow% obudow% 
z uchwytem. Dwie nó'ki gwarantuj% stabilno)(. Nadruk mo'liwy na pokrywie 
od baterii."|  Opakowanie:!  40/80 szt. "|  Wymiar:! 13,1 x 10 x 3,6 cm"|  Materia":! Plastik"| 
Bateria:!  AA/LR6/AM3 "|  Znakowanie:!t  "40 x 20 mm K1+H4 (4)  

  2 tryby !wiecenia  



  BRIGHT HELPER       PW
 Latarka LED BRIGHT HELPER z 16 bia!ymi diodami LED, obudow" z tworzywa 
sztucznego, dwoma sposobami mocowania (sk!adany haczyk lub 
magnes z ty!u). Boczny w!"cznik/wy!"cznik, pakowana w pude!ko.#| 
Opakowanie:!  25/100 szt. #|  Wymiar:! 10,4 x 5,8 x 1,7 cm#|  Materia":! Plastik / Stal#| 
Bateria:!  AAA/LR03/AM4 #|  Znakowanie:!t  #30 x 30 mm K1+H4+V1 (4)  

  Z magnesem  

  Z magnesem  

  56-0403081 
 czarny  

  56-0403082 
 niebieski  

  STARLIGHT       P
 Lampa robocza LED STARLIGHT z jasnym $wiat!em COB, 
przyciskiem w!"czania i wy!"czania, 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#|  Materia":! Plastik#| 
Bateria:!  AAA/LR03/AM4 #|  Znakowanie:!t  #15 x 45 mm K1+H2 (4)  

  56-0403187 
 czerwony  

  56-0403186 
 niebieski  



Zadzwo% do nas! Pomo&emy Ci wybra' najlepszy gad&et.

!"#
  OVERVIEW    #$%&$'''()   PW
 Latarka czo!owa OVERVIEW z 3 ró&nymi trybami $wiecenia (standardowe, 
mocne i migaj"ce $wiat!o) prze!"czanymi przyciskiem on/o( . Zasi)g 
$wiat!a ok.#8 m, 90-cio stopniowa regulacja k"ta padania $wiat!a 
i regulowana elastyczna opaska na g!ow).#|  Opakowanie:!  25/100 szt. #| 
Wymiar:! 5,5 x 4 x 2,2 cm#|  Materia":! Plastik / Nylon#|  Bateria:!  AAA/LR03/AM4 #| 
Znakowanie:!t  #10 x 10 mm K2+H4 (1)  

  3 tryby !wiecenia  

  KILIMANDSCHARO    #(%&$&&*+)   P
 Lampa czo!owa KILIMANDSCHARO z 12 diodami LED. *ywotno$' &arówki oko!o 100 000 godzin, 
regulowane o$wietlenie (4, 8 lub 12 &arówek) wraz z opcj" migania. Regulowana, wygodna 
opaska. Wykonana z tworzywa sztucznego.#|  Opakowanie:!  10/100 szt. #|  Wymiar:! 7 x 5,5 x 6,5 cm#| 
Materia":! Plastik / Nylon#|  Bateria:!  AAA/LR03/AM4 #|  Znakowanie:!t  #15 x 5 mm K2+H4 (1)  

  EXPEDITION    #$%&$''''+   PW
 Latarka na g!ow) EXPEDITION z 5 silnymi diodami LED. Strumie% $wiat!a ci"g!y 
lub migaj"cy, w!"cznik/wy!"cznik, nylonowa regulowana ta$ma na g!ow).#| 
Opakowanie:!  50/200 szt. #|  Wymiar:! 5,5 x 4 x 2,2 cm#|  Materia":! Plastik / Nylon#| 
Bateria:!  AAA/LR03/AM4 #|  Znakowanie:!t  #10 x 7 mm K1+H4+V1 (1)  

  Na wieczór  



  BACKSTREET    !"#$%$&'&$   Z
 !wiat"o ostrzegawcze BACKSTREET z 8 czerwonymi diodami LED, 
z 3 ró#nymi trybami $wiecenia (migocz%ce $wiat"o interwa"owe, 
obrotowe i mrugaj%ce $wiat"o). Prze"%cznik on/o& , transparentna 
plastikowa obudowa z gumowan% os"on%, mocowanie za pomoc% 
karabi'czyka.(|  Opakowanie:(  50/200 szt. (|  Wymiar:( Ø6,4 x 2,4 cm(| 
Materia):( Plastik / Aluminium(|  Znakowanie:(l  (10 x 10 mm L1+H4 (1)  

  3 tryby !wiecenia  

  FLASH CLIP    !"#$%$&'&!   Z
 Lampa b"yskowa FLASH CLIP. 3 diody LED, 2 tryby $wiecenia ($wiat"o ci%g"e 
i migaj%ce). Z klipsem do mocowania na p"aszczu, pasku, lub baga#niku.(| 
Opakowanie:(  50/200 szt. (|  Wymiar:( 5,9 x 3 x 1,8 cm(|  Materia):( Plastik(| 
Znakowanie:(t  (20 x 8 mm K1+H2 (4)  

  Akcesoria rowerowe mo"na 
znale#$ na stronach 384-387.  

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

  56-0402443 
 #ó"ty  

  56-0402480 
 bia"y  

  56-0402478 
 pomara'czowy  

  56-0402479 
 zielony  

  2 tryby !wiecenia  



Zadzwo' do nas! Pomo#emy Ci wybra) najlepszy gad#et.

!"#
  SEE ME        
 Pas biegowy z saszetk% SEE ME dla dobrej widoczno$ci w ruchu ulicznym. Posiada elastyczny pasek na zatrzask 
z mo#liwo$ci% regulacji, odporny na zachlapanie, od $rodka zamek b"yskawiczny, na zewn%trz posiada odblask i otwór 
na s"uchawki. Idealny do joggingu, wycieczek i spacerów po zmroku.(|  Opakowanie:(  50/200 szt. (|  Wymiar:( 24 x 4,2 cm(| 
Materia):( Poliester / Poliamid / Plastik(|  Znakowanie:(u  (80 x 15 mm T1+H2 (10)  

  Odblaskowy  

  56-0404400 
 czarny  

  56-0404401 
 #ó"ty / czarny  

  56-0404402 
 pomara'czowy / czarny  

  JOGGER    !"#$%$&'&*   Z
 Lampa b"yskowa JOGGER na rami*. 2 diody LED, 2 tryby $wiecenia ($wiat"o ci%g"e lub 
migaj%ce), przezroczysta, matowa opaska zapinana na rzep, odblaskowy pasek dla lepszej 
widoczno$ci.(|  Opakowanie:(  50/200 szt. (|  Wymiar:( 19,2 x 3,7 x 1,3 cm(|  Materia):( Plastik / Poliester(| 
Znakowanie:(t  (20 x 10 mm K1+H2 (1)  

  RUNNER    !"#$%$&'%*   Z
 !wiec%ca opaska na buty RUNNER z 2 trybami $wiat"a (migotanie i $wiat"o ci%g"e). 2 bia"e 
diody LED, pewny chwyt na pi*cie, prze"%cznik on/o&  z boku. Idealna do joggingu, wycieczek 
i spacerów po zmroku.(|  Opakowanie:(  100/400 szt. (|  Wymiar:( 9 x 6,4 x 3 cm(|  Materia):( Plastik(| 
Znakowanie:(t  (10 x 10 mm K1+H2 (1)  

  2 tryby !wiecenia  

  2 tryby !wiecenia  



  MINI HERO    !"#$%&&$'!    
 Kamizelka odblaskowa dla dzieci MINI HERO w kolorach ostrzegawczych 
z paskami odblaskowymi.!|  Opakowanie:(  50/100 szt. !|  Wymiar:( 47 x 37 cm!| 
Materia):( Poliester!|  Znakowanie:(u  !80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  Dla dzieci EN ISO 20471  

  VICTORY    !"#$%&&$$%    
 Kamizelka odblaskowa VICTORY dla dzieci.!|  Opakowanie:(  100/300 szt. !| 
Materia):( Poliester!|  Znakowanie:(u  !60 x 40 mm T1+H2 (10)  

  Certyfikat EN ISO 20471  

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

  Odblaskowy  

  56-0402431 
 niebieski  

  56-0402436 
 bia"y  



Zadzwo# do nas! Pomo$emy Ci wybra% najlepszy gad$et.

!"#
  HERO !."        
 Kamizelka odblaskowa HERO 2.0 dla doros"ych z zapi&ciem na rzep z przodu. 
Pakowana w etui z uchwytem.!|  Opakowanie:(  100 szt. !|  Wymiar:( jeden rozmiar!| 
Materia):( Poliester!|  Znakowanie:(u  !80 x 80 mm T1+H6 (10)  

  EN ISO 20471  

  Zgodnie z najnowszymi 
standardami bezpiecze!stwa  

  56-0399021 
 $ó"ty  

  56-0399022 
 pomara#czowy  

  DISTRESS       W
 Scyzoryk DISTRESS z wbudowanym przecinakiem 
do pasów bezpiecze#stwa, m"otkiem awaryjnym, 
ostrzem i klipem. W pude"ku.!|  Opakowanie:(  12/120 szt. !| 
Wymiar:( 15,3 x 9,5 x 1,1 cm!|  Materia):( Stal nierdzewna!| 
Znakowanie:(l  !40 x 10 mm L1+H2 (1)  

  56-0301134 
 niebieski / czarny  

  56-0301135 
 zielony / czarny  

  56-0301136 
 czerwony / czarny  



  SAFETY    !"#$%&$$$'   _
 Narz!dzie wielofunkcyjne SAFETY z bia"# diod# LED, 
prze"#cznikiem on/o$  w r#czce, zintegrowanym przecinakiem 
do pasów bezpiecze%stwa. Zabezpieczone gumow# nasadk#.&| 
Opakowanie:(  20/80 szt. &|  Wymiar:( 13,5 x 7,5 x 2 cm&|  Materia):( Plastik / Metal&| 
Znakowanie:(t  &30 x 15 mm K1+H2 (4)  

  FREE DRIVE    !&#&*$"$++    
 Bezprzewodowy zestaw g"o'nomówi#cy FREE DRIVE o zasi!gu pracy ok.&10 m. 
Wysokiej jako'ci akumulator o pojemno'ci ok.&750 mAh. Z"#cze Micro-USB 
z adapterem do samochodu o d"ugo'ci kabla ok.&49 cm. Czas "adowania 
ok.&2,5 h, czas pracy do 17 h, czas czuwania do 1000 h. Regulacja g"o'no'ci, 
magnetyczny zacisk metalowy do mocowania na os"onie przeciws"onecznej, 
instrukcja obs"ugi. Mo(liwo') jednoczesnego po"#czenia z dwoma urz#dzeniami.&| 
Opakowanie:(  40/80 szt. &|  Wymiar:( 10 x 5,9 x 1,5 cm&|  Materia):( Plastik&| 
Znakowanie:(t  &45 x 25 mm K2+H6 (4)  



Zadzwo% do nas! Pomo(emy Ci wybra) najlepszy gad(et.

!"#
  EASY TALK    !&#&*$!$*,    
 Powerbank z zestawem s"uchawkowym EASY TALK do "adowania zestawu s"uchawkowego i smartfona. Z niebieskim 
wy'wietlaczem LCD, kablem "aduj#cym USB z wtyczk# Micro-USB o d"ugo'ci ok.&29 cm. Czas "adowania ok.&4-6 h. Zestaw 
s"uchawkowy "aduje si! w stacji dokuj#cej powerbanku lub poprzez kabel. Wysokowydajna bateria wielokrotnego 
"adowania o pojemno'ci 6000 mAh. Zasilanie wej'ciowe i wyj'ciowe 5V/1A. Zawiera 2 zapasowe silikonowe nak"adki na 
s"uchawk! w ró(nych wielko'ciach. W etui zamykanym na zamek.&|  Opakowanie:(  20/40 szt. &|  Wymiar:( 10,8 x 6,7 x 2,4 cm&| 
Materia):( Plastik&|  Znakowanie:(t  &70 x 25 mm K1+H2 (1)  

  FLUX    !"#$,$-**&    
 Magnetyczny uchwyt do telefonu FLUX odpowiedni do smartfonów i telefonów 
komórkowych. Mocowany do nawiewu w samochodzie (przystosowany do 
ró(nych rozmiarów). Okr#g"a p"ytka samoprzylepna mocowana do telefonu lub 
obudowy. Telefon mo(e by) obracany o 360 ° dzi!ki magnetycznemu mocowaniu.&| 
Opakowanie:(  300 szt. &|  Wymiar:( Ø3,6 x 5,2 cm&|  Materia):( Plastik / Metal&| 
Znakowanie:(l  &5 cm* L1+H2 (1)  

  Magnetyczny  

  CLAW    !"#$,$-*+-   W
 Uchwyt samochodowy do smartfona CLAW mocowany do nawiewu w samochodzie 
(przystosowany do ró(nych rozmiarów). Idealny do telefonów o szeroko'ci do 
8 cm.&|  Opakowanie:(  50/100 szt. &|  Wymiar:( 7 x 11 x 4,2 cm&|  Materia):( Plastik / Silikon&| 
Znakowanie:(t  &40 x 10 mm K1+H2 (4)  



NOWO!"

  SIMPLY HELD    !"#$%$&''$    
 Uchwyt do telefonu SIMPLY HELD do smartfonów i iPhone’ów® o szer. 5,5 - 9 cm, mo!na zamontowa" 
przy kratce nawiewu w aucie (pasuje do ró!nych rozstawów !aluzji) lub na wózku sklepowym, 
obracany o 360 ° uchwyt.#|  Opakowanie:(  100/200 szt. #|  Wymiar:( 9,8 x 2,9 x 2,5 cm#|  Materia):( Plastik#| 
Znakowanie:(t  #25 x 20 mm K1+H2 (4)  

  CHARGE N GO    !"#''$&*%!    
 Uchwyt samochodowy na telefon CHARGE N GO z zaciskiem do mocowania na kratce nawiewu (dopasowane 
do ró!nych rozmiarów szczelin). Posiada adapter z przegubem kulowym do precyzyjnego pozycjonowania, 
$adowark% ze zintegrowanym kablem USB (oko$o 1 m) przy$&czon& do uchwytu magnesem (mo!na od$&czy" 
i u!ywa" oddzielnie). Moc wej'ciowa 5V/2A, moc wyj'ciowa 5W, $adowarka odpowiednia dla telefonów z funkcj& 
$adowania indukcyjnego.#|  Opakowanie:(  20/40 szt. #|  Wymiar:( 9,8 x 11 cm#|  Materia):( Plastik / PVC / Metal#| 
Znakowanie:(t  #40 x 30 mm K2+H6 (4)  

  IN CAR    !"#''$&*%+    
 Uchwyt na telefon IN CAR z funkcj& $adowania indukcyjnego. Do monta!u 
na samochodowej kratce wentylacyjnej (pasuje do ró!nej grubo'ci kratek). 
Przegub kulowy umo!liwia optymalne ustawienie. (adowarka z kablem 
USB o d$ugo'ci ok.#1 m.#|  Opakowanie:(  25/50 szt. #|  Wymiar:( 5,5 x 8,2 cm#| 
Materia):( Plastik#|  Znakowanie:(t  #40 x 10 mm K1+H4 (4)  



Zadzwo) do nas! Pomo!emy Ci wybra" najlepszy gad!et.

!""
  CLEANER        
 *ciereczka z mikrofibry CLEANER. Bardzo ch$onna i szybkoschn&ca, 
mi%kka struktura powierzchni, w siatkowym woreczku ze sznurkiem 
i stoperem.#|  Opakowanie:(  50/100 szt. #|  Wymiar:( 31,5 x 31 / Ø13,5 x 16,5 cm#| 
Materia):( Poliester / Nylon#|  Znakowanie:(u  #80 x 35 mm T1+H4 (10)  

  Bardzo ch!onna 
i szybkoschn"ca  

  Nowe kolory  

  56-0605002 
 niebieski  

  56-0605003 
 pomara)czowy  

  56-0604999 
 szary  

  CAR!GADGET    !"#$+,$$-$    
 Organizer do baga!nika CAR-GADGET. Sk$adany, 2 przegródki z matami na spód, 
1 siatkowa kieszonka, 2 uchwyty do przenoszenia, z rzepem od spodu dla lepszej 
przyczepno'ci do pod$o!a baga!nika i 4 metalowymi oczkami do dodatkowego 
przymocowania. Dzi%ki elastycznemu paskowi mo!na z$o!y", aby zaoszcz%dzi" 
miejsce, gdy nie jest u!ywany.#|  Opakowanie:(  20 szt. #|  Wymiar:( ok.#51 x 32 x 26 / 
32 x 26 x 4 cm#|  Materia):( 600D Poliester#|  Znakowanie:(u  #80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  Ska!dany  



NOWO!"

NOWO!"

NOWO!"

  CAR ASSISTANT    !"#$%&$$'%    
 Torba do baga!nika CAR ASSISTANT. Du!a powierzchnia przechowywania, 
zamkni"cie z zapi"ciem na rzepy, r#czka oraz 2 kieszonki z przodu, 
rzepy od spodu i ty$u do zabezpieczenia torby w baga!niku.%| 
Opakowanie:(  20 szt. %|  Wymiar:( ok.%16 x 30 x 48 cm%|  Materia):( Poliester%| 
Znakowanie:(u  %80 x 60 mm T1+H2 (10)  

  SUPER GADGET    !"#$%&$$'&    
 Torba do baga!nika z organizerem SUPER GADGET. Sk$adana, z$o!ona z 2 toreb, 
które mog# by& po$#czone paskiem z rzepem, 1 zamykana torba z uchwytami, 
1 du!a torba z 3 elastycznymi 'ciankami dzia$owymi z uchwytami, 2 boczne 
kieszonki oraz siatkowe kieszenie z przodu, wzmocniona podstawa, 2 pasy 
oraz liczne klipsy, paski na rzep od spodu do bezpiecznego przymocowania 
torby w samochodzie.%|  Opakowanie:(  10 szt. %|  Wymiar:( ok.%78 x 31 x 30,5 / 
31 x 30,5 x 7,5 cm%|  Materia):( 600D Poliester%|  Znakowanie:(u  %80 x 80 mm T1+H2 (10)  



Zadzwo( do nas! Pomo!emy Ci wybra& najlepszy gad!et.

!"#
  COLD NIGHTS        
 Skrobaczka do szyb COLD NIGHTS. Ma$a i praktyczna skrobaczka do usuwania 
lodu, wykonana z plastiku.%|  Opakowanie:(  250/1000 szt. %|  Wymiar:( 8,8 x 5,9 x 0,5 cm%| 
Materia):( Plastik%|  Znakowanie:(t  %45 x 20 mm K1+H2 (4)  

  56-0407083 
 bia$y  

  56-0407084 
 niebieski  

  LIGHT SIGHT    !"#$*$+$&,   y
 Skrobaczka do szyb LIGHT SIGHT z wbudowanym 'wiat$em (3 diody LED). 
Szeroki mocny plastikowy uchwyt z dobrze widocznym miejscem na reklam".%| 
Opakowanie:(  50/200 szt. %|  Wymiar:( 21 x 9,8 x 1,7 cm%|  Materia):( Plastik%| 
Znakowanie:(§  %6 cm) DP1+H2 (10)    Z pod!wietleniem  

  ARRIVAL    !"#$*$+$&"    
 Skrobaczka do szyb ARRIVAL z wbudowanym parkometrem.%| 
Opakowanie:(  100/200 szt. %|  Wymiar:( 15,5 x 12 x 0,6 cm%|  Materia):( Plastik%| 
Znakowanie:(t  %60 x 30 mm K1+H2 (4)  



Zadzwo! do nas! Pomo"emy Ci wybra# najlepszy gad"et.

  ICED       y
 Zintegrowana skrobaczka ICED ze $wiat%em (3 diody LED), no"em 
do ci&cia pasów bezpiecze!stwa, m%otkiem ratunkowym, szerokim 
i wytrzyma%ym plastikowym uchwytem.'|  Opakowanie:!  50/100 szt. '| 
Wymiar:! 25,7 x 9,7 x 1,9 cm'|  Materia":! Plastik / Stal nierdzewna'| 
Znakowanie:!t  '70 x 18 mm K1+H2 (4)  

  Ze !wiate"kiem  

  56-0407087 
 bia%y  

  56-0407089 
 niebieski  

  56-0407088 
 czarny  

  56-0407090 
 czerwony  

  ARCTIC    #$%&'&&''&    
 Teleskopowa skrobaczka ARCTIC z rozsuwan( r(czk(. Skrobaczka z jednej strony, 
miote%ka z drugiej strony. Gumowane uchwyty.'|  Opakowanie:!  20 szt. '|  Wymiar:! 90 x 11 cm'| 
Materia":! Plastik / Aluminium'|  Znakowanie:!t  '40 x 25 mm K2+H5 (1)  



Zadzwo! do nas! Pomo"emy Ci wybra# najlepszy gad"et.

!"#

  COVERING UP    #'%&(&#)'&    
 Koc termoizolacyjny COVERING UP z cienkiej poliestrowej folii (PET) pokrytej 
aluminium. Przydatny podczas pierwszej pomocy. Chroni przed utrat( ciep%a oraz 
przed gor(cem.'|  Opakowanie:!  100/200 szt. '|  Wymiar:! 210 x 130 cm'|  Materia":! PET'| 
Znakowanie:!n  '40 x 20 mm E1+H2 (10)  

  MOTORWAY    #'%&(&*+*'   P
 )wiat%o ostrzegawcze MOTORWAY. Wodoodporne, z diodami LED i pi&cioma 
trybami $wiecenia ($wiat%o tylko na górze, obrotowe, migocz(ce, migaj(ce, 
sta%e). Prze%(cznik on/o* , w cz&$ciowo gumowanej przezroczystej obudowie 
z magnesem i sk%adanymi haczykami na dole.'|  Opakowanie:!  25/100 szt. '| 
Wymiar:! Ø9,9 x 3,5 cm'|  Materia":! Plastik'|  Bateria:!  AAA/LR03/AM4 '| 
Znakowanie:!n  '20 x 7 mm E1+H4 (10)  

  5 trybów !wiecenia  



Zadzwo! do nas! Pomo"emy Ci wybra# najlepszy gad"et.

  ! IN "    !"#$%&'$(&   DW
 Zestaw $rubokr%tów 6IN1 ze sk&adanymi kluczami Torx, $rubokr%tem krzy"akowym 
i p&askim, wbudowan' latark' z 4 diodami LED, prze&'cznikiem On/O( , klipem. 
W pude&ku.)|  Opakowanie:)  60/120 szt. )|  Wymiar:) Ø3 x 9 / 15,5 cm)|  Materia*:) Stal 
nierdzewna / Plastik)|  Bateria:)  AAA/LR03/AM4 )|  Znakowanie:)t  )25 x 7 mm K1+H4 (4)  

  BIT PRECISION        
 Zestaw wkr%taków BIT PRECISION zawiera $rubokr%t i 24 ró"ne ko!cówki. 
W por%cznym pude&ku z przyciskiem OPEN/CLOSE.)|  Opakowanie:)  25/50 szt. )| 
Wymiar:) 16,5 x 6,8 x 1,8 cm)|  Materia*:) Plastik / Stal w%glowa)| 
Znakowanie:)t  )70 x 20 mm K1+H4 (4)  

  56-0381053 
 czarny  

  56-0381054 
 bia&y  



Zadzwo! do nas! Pomo"emy Ci wybra# najlepszy gad"et.

!"#
  MICRO       W
 Uchwyt na bity MICRO z 8 ró"nymi rodzajami bitów. Bity umieszczone 
wewn'trz. Z odkr%canym wieczkiem, magnetyczn' ko!cówk' 
trzymaj'c' bity, pakowane w pude&ko.)|  Opakowanie:)  50/200 szt. )| 
Wymiar:) Ø1,4 x 10,7 cm)|  Materia*:) Metal / Aluminium)| 
Znakowanie:)l  )35 x 8 mm L1+H2 (1)  

  Magnetyczny  

  56-0399017 
 niebieski  

  56-0399019 
 czerwony  

  56-0399018 
 czarny  

  HINGED    !"#$%&'$'(   WZ
 Narz%dzie wielofunkcyjne HINGED. 17 mo"liwych zastosowa!, wbudowana poziomica, 
rozk&adany $rubokr%t z 12 ró"nymi ko!cówkami, $wiat&o LED, ta$ma miernicza 1 m, m&otek. 
W pude&ku.)|  Opakowanie:)  25/50 szt. )|  Wymiar:) 13,5 x 3 x 4,5 cm)|  Materia*:) Stal nierdzewna / 
Plastik)|  Znakowanie:)t  )40 x 3 mm K1+H2 (4)  



Zadzwo! do nas! Pomo"emy Ci wybra# najlepszy gad"et.

  ! IN "    !"#$%&'$'$   PW
 Zestaw wkr$tów 8 IN 1 z rozk%adanymi kluczami 
torx, ko!cówki &rubokr$tów p%askie i krzy"akowe, 
wbudowana latarka z 1 diod' LED, przycisk on/o( , 
klip do paska. W pude%ku.)|  Opakowanie:(  50 szt. )| 
Wymiar:( 15,5 x 4,9 x 3 cm)|  Materia):( Stal 
nierdzewna / Plastik)|  Bateria:(  AAA/LR03/AM4 )| 
Znakowanie:(t  )15 x 15 mm K2+H4+V1 (4)  

  SCREW FINDER    !"#$%&*$*"    
 19-cz$&ciowy zestaw &rubokr$tów SCREW FINDER z teleskopow' ko!cówk' 
z magnesem na nak%adki umieszczone w r'czce.)|  Opakowanie:(  25/50 szt. )| 
Wymiar:( 18,5 x 3,5 x 3 cm)|  Materia):( Metal / Plastik)|  Znakowanie:(t  )30 x 7 mm 
K1+H2+V1 (4)  

  Z magnesem  



Zadzwo! do nas! Pomo"emy Ci wybra# najlepszy gad"et.

!"#

  CLOCK OFF    !"#$%&'$*"   W
 M%otek CLOCK OFF z m%otkiem po jednej i otwieraczem do butelek po drugiej stronie. 
Z plastikow' r'czk'.)|  Opakowanie:(  24 szt. )|  Wymiar:( 24,8 x 11,4 x 3,6 cm)|  Materia):( Stal 
w$glowa / Plastik)|  Znakowanie:(l  )60 x 5 mm L1+H3 (1)  

  2 w 1  



  SLIDE IT        
 Nó! do ci"cia SLIDE IT z ostrzem wysuwanym dzi"ki mechanizmowi spr"!ynowemu. 
Mo!liwo#$ wymiany ostrza, kolorowa plastikowa obudowa z oczkiem do zawieszenia na 
ko%cu uchwytu.&|  Opakowanie:!  60/600 szt. &|  Wymiar:! 12,5 x 2,5 x 1,3 cm&|  Materia":! Plastik / 
Stal&|  Znakowanie:!t  &45 x 15 mm K1+H2 (4)  

  56-0399042 
 czerwony  

  56-0399040 
 niebieski  

  56-0399043 
 pomara%czowy  

  56-0399041 
 zielony  

  56-0399044 
 !ó'ty  

  MULTI TALENT    #$%&'()&*'   W
 M'otek wielofunkcyjny MULTI TALENT z 6 ró!nymi narz"dziami i po'yskuj(c( 
metalizowan( r(czk( cz"#ciowo pokryt( gum(. W nylonowym pokrowcu.&| 
Opakowanie:!  25/50 szt. &|  Wymiar:! 13,5 x 7,5 x 1,7 cm&|  Materia":! Stal nierdzewna / 
Aluminium / Nylon&|  Znakowanie:!l  &50 x 10 mm L1+H4 (1)  

  MASTERKIT    #$%&'++&)'    
 42-cz"#ciowy zestaw narz"dzi MASTERKIT w solidnej, 
szarej walizce. Kolorystyka narz"dzi czarno-czerwona.&| 
Opakowanie:!  5 szt. &|  Wymiar:! 33 x 25,5 x 7 cm&| 
Materia":! Stal w"glowa / Aluminium / Plastik&| 
Znakowanie:!l  &5 cm) L4+H2 (1)  



Zadzwo% do nas! Pomo!emy Ci wybra$ najlepszy gad!et.

!"#
  BIG PLIERS        
 Narz"dzie wielofunkcyjne BIG PLIERS. Sk'adane kombinerki, uchwyty pokryte aluminium, narz"dzia ze stali 
nierdzewnej, pi'a, pilnik, skrobak do ryb z miark( w calach, otwieracze do puszek i butelek, #rubokr"t krzy!ak 
i p'aski w dwóch rozmiarach oraz ostrze no!a, w nylonowym etui zamykanym na rzep, ze szlufk( do zamocowania 
na pasku.&|  Opakowanie:!  25/50 szt. &|  Wymiar:! 10 x 4,2 x 2 cm&|  Materia":! Stal nierdzewna / Aluminium / Plastik / 
Nylon&|  Znakowanie:!l  &30 x 5 mm L1+H4 (1)  

  56-0381057 
 niebieski  

  56-0381056 
 srebrny  

  56-0381058 
 czerwony  

  SMALL PLIERS        
 Narz"dzie wielofunkcyjne SMALL PLIERS. Sk'adane kombinerki, 
uchwyty pokryte aluminium, narz"dzia ze stali nierdzewnej, pilnik, 
otwieracze do puszek i butelek, #rubokr"t krzy!ak i p'aski w dwóch 
rozmiarach oraz ostrze no!a, w nylonowym etui zamykanym na rzep, 
ze szlufk( do zamocowania na pasku.&|  Opakowanie:!  25/100 szt. &| 
Wymiar:! 6,5 x 3,1 x 1,6 cm&|  Materia":! Stal nierdzewna / Aluminium / Plastik / 
Nylon&|  Znakowanie:!l  &15 x 5 mm L1+H4 (1)  

  56-0381047 
 niebieski  

  56-0381046 
 srebrny  

  56-0381048 
 czerwony  



  MA!BU    !"#$%$$!&'    
 Nó! do ci"cia MA-BU ze sk#adanym, #atwym do wymiany ostrzem. Zawiera 5 ostrzy 
w transparentnym pude#ku. Ergonomiczny uchwyt, zaczep do paska. Waga 
ca#kowita, ok.$86 g.$|  Opakowanie:(  25/100 szt. $|  Wymiar:( 10 x 3,8 x 1,7 / 15,8 x 2,9 x 1,6 cm$| 
Materia):( Metal$|  Znakowanie:(l  $5 cm% L1+H4 (1)  

  FLIPFLOP    !*#$&$%$*$    
 Miarka FLIPFLOP, okr&g#a, z kontrol& zwijania - 1,5 m.$|  Opakowanie:(  50/250 szt. $| 
Wymiar:( Ø5 x 1,8 cm$|  Materia):( Plastik / PVC$|  Znakowanie:(t  $Ø30 mm K1+H2 (4)  

  Miara 
1,5 m  

  NOTY    !*#$&$%$!$    
 Miara NOTY z poziomic&, notatnikiem i o#ówkiem - 2 m.$|  Opakowanie:(  30/120 szt. $| 
Wymiar:( 7,9 x 6 x 2,4 cm$|  Materia):( Plastik / Stal$|  Znakowanie:(t  $30 x 30 mm 
K1+H2 (4)  

  Miara 2 m  



Zadzwo' do nas! Pomo!emy Ci wybra( najlepszy gad!et.

!"#
  BUILDER    !*#$&$%'+'    
 Ta)ma pomiarowa BUILDER z funkcj& zwijania, 
automatyczn& blokad&, klipem z ty#u. Gumowana 
powierzchnia, 3 m.$|  Opakowanie:(  12/120 szt. $| 
Wymiar:( 7 x 7 x 3 cm$|  Materia):( Plastik / Stal$| 
Znakowanie:(t  $Ø25 mm K1+H2 (4)  

  Miara 3 m  

  BUILDER    !*#$&$%'+%    
 Ta)ma pomiarowa BUILDER z funkcj& zwijania, 
automatyczn& blokad&, klipem z ty#u. Gumowana 
powierzchnia, 5 m.$|  Opakowanie:(  12/120 szt. $| 
Wymiar:( 8 x 7,3 x 3 cm$|  Materia):( Plastik / Stal$| 
Znakowanie:(t  $Ø25 mm K1+H2 (4)  

  Miara 5 m  

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

  Miara 3 m  

  56-0403241 
 niebieski / srebrny  

  56-0403245 
 czarny / srebrny  

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

  Miara 5 m  

  56-0403251 
 niebieski / srebrny  

  56-0403255 
 czarny / srebrny  



  HOME IMPROVEMENT    !"#$%$&'(%    
 Ta!ma pomiarowa HOME IMPROVEMENT z wysuwan", automatyczn" blokad". 
Zaczep do paska na odwrocie, d#ugo!$ ok.%3 m.%|  Opakowanie:)  20/120 szt. %| 
Wymiar:) 6,2 x 5,8 x 2,1 cm%|  Materia*:) Plastik / Stal%|  Znakowanie:)t  %Ø45 mm K1+H4 (4)  

  Miara 3 m  

  HOME IMPROVEMENT        
 Ta!ma pomiarowa HOME IMPROVEMENT z wysuwan", 
automatyczn" blokad". Zaczep do paska na 
odwrocie, d#ugo!$ ok.%3 m.%|  Opakowanie:)  20/80 szt. %| 
Wymiar:) 6,8 x 6,4 x 2,4 cm%|  Materia*:) Plastik / Stal%| 
Znakowanie:)t  %Ø50 mm K1+H4 (4)  

  Miara 5 m  
  56-0403271 
 szary  

  56-0403275 
 czerwony  

  ELEMENTAL        
 Ta!ma pomiarowa ELEMENTAL. &ó#ta ta!ma 
ze stali, automatyczna ze stoperem, klipem do 
paska i p'telk", 3 m.%|  Opakowanie:)  50/100 szt. %| 
Wymiar:) 6,5 x 6,4 x 3,2 cm%|  Materia*:) Plastik / Stal%| 
Znakowanie:)t  %Ø35 mm K1+H2 (4)  

  Miara 3 m  

  56-0403260 
 (ó#ty / czarny  

  56-0403262 
 bia#y / szary  

  56-0403264 
 czerwony / czarny  

  ELEMENTAL        
 Ta!ma pomiarowa ELEMENTAL. &ó#ta ta!ma ze stali, 
automatyczna ze stoperem, klipem do paska i p'telk", 
3 m.%|  Opakowanie:)  20/60 szt. %|  Wymiar:) 7,2 x 7 x 3,8 cm%| 
Materia*:) Plastik / Stal%|  Znakowanie:)t  %Ø40 mm 
K1+H2 (4)  

  Miara 5 m  

  56-0403261 
 (ó#ty / czarny  

  56-0403263 
 bia#y / szary  

  56-0403265 
 czerwony / czarny  



Zadzwo) do nas! Pomo(emy Ci wybra$ najlepszy gad(et.

!"#
  BASIC I    !"#$%$&'$'    
 Ta!ma miernicza BASIC I z (ó#t" skal" w cm, z klipsem, 
p'telk" na r'k'. Powierzchnia obudowy gumowana, 
automatyczny stoper, 3 m.%|  Opakowanie:)  20/120 szt. %| 
Wymiar:) 6,4 x 6,1 x 3,8 cm%|  Materia*:) Plastik / Stal%| 
Znakowanie:)t  %20 x 20 mm K1+H2+V1 (4)  

  Miara 3 m  

  BASIC II    !"#$%$&'$&    
 Ta!ma miernicza BASIC II z (ó#t" skal" w cm, z klipsem, 
p'telk" na r'k'. Powierzchnia obudowy gumowana, 
automatyczny stoper, 5 m.%|  Opakowanie:)  20/80 szt. %| 
Wymiar:) 7,4 x 6,9 x 2,8 cm%|  Materia*:) Plastik / Stal%| 
Znakowanie:)t  %20 x 20 mm K1+H2+V1 (4)  

  Miara 5 m  

  WORKMAN        
 Miara WORKMAN z klipem i uchwytem. Obudowa gumowana z automatyczn" 
blokad" d#ugo!ci - 3 m.%|  Opakowanie:)  30/120 szt. %|  Wymiar:) Ø7,5 x 3 cm%| 
Materia*:) Plastik / Stal%|  Znakowanie:)t  %15 x 15 mm K1+H2 (4)  

  Miara 3 m  

  56-0403221 
 niebieski / szary  

  56-0403225 
 czarny / (ó#ty  

  EMPLOYEE        
 Miara EMPLOYEE z klipem i uchwytem. Obudowa gumowana z automatyczn" 
blokad" d#ugo!ci - 5 m.%|  Opakowanie:)  30/120 szt. %|  Wymiar:) Ø8,5 x 3,5 cm%| 
Materia*:) Plastik / Stal%|  Znakowanie:)t  %25 x 15 mm K1+H2 (4)  

  Miara 5 m  

  56-0403231 
 niebieski / szary  

  56-0403235 
 (ó#ty / czarny  



  BRELOKI I PORTFELE  

ZADBAJ O DROBIAZGI
Niby nic, a cieszy i u!atwia codzienne "ycie. Czy to 
sprytny brelok, czy te" portfel z zabezpieczeniami, 
wa"ne, "e dzi#ki nim czujesz si# bezpiecznie. Praktyczne 
rozwi$zania zawsze s$ w cenie. A dodatkowe miejsce na 
logo to po prostu Twój klucz do sukcesu.  

  Breloki  ............................................................................................................... 270
Wieszaki na torebki  ............................................................................... 282
Etui na karty kredytowe  ....................................................................284
Portfele i skarbonki  ...............................................................................286    

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

  56-0407501 
 szary  

  56-0407503 
 czerwony  

  56-0407506 
 niebieski  

  56-0407502 
 turkusowy  

  56-0407504 
 pomara&czowy  

  56-0407505 
 zielony  



Zadzwo& do nas! Pomo"emy Ci wybra' najlepszy gad"et.

!"#
  HANDILY        
 (a&cuszek na klucze HANDILY z ta)m$ 
miernicz$, poziomic$, d!ugopisem (czarny tusz) 
i brelokiem na klucze.%|  Opakowanie:!  50/500 szt. %| 
Wymiar:! 4,3 x 4,3 x 1 cm%|  Materia":! Plastik / Stal%| 
Znakowanie:!t  %30 x 35 mm K1+H2 (4)  

  Ta!ma 
miernicza 1 m  

  56-0407131 
 bia!y  

  56-0407133 
 niebieski  

  56-0407132 
 czarny  

  56-0407134 
 czerwony  

  ACOUSTIC BOMB       _W
 Brelok z alarmem ACOUSTIC BOMB. Kó!ko na klucze na !a&cuszku, po 
wyci$gni#ciu którego w!$cza si# alarm o g!o)no)ci 85 dB. Z bia!ym )wiat!em LED 
uruchamianym przyciskiem.%|  Opakowanie:!  25/100 szt. %|  Wymiar:! 12 x 4,6 x 2,4 cm%| 
Materia":! Plastik / Stal%|  Znakowanie:!t  %15 x 10 mm K1+H2+V1 (4)  

  56-0405970 
 bia!y  

  56-0405973 
 czerwony  

  56-0405971 
 czarny  

  56-0405972 
 niebieski  

  SMALLSIZE    #$%&'&())$    
 Brelok z miark$ SMALLSIZE, miara 1 m.%|  Opakowanie:!  300/1200 szt. %| 
Wymiar:! 4 x 4 cm%|  Materia":! Plastik / Stal%|  Znakowanie:!t  %30 x 30 mm K1+H2 (4)  

  Miara 1 m  

  THEMSE    #$%&*+,&),    
 Poziomica z brelokiem THEMSE.%|  Opakowanie:!  20/1000 szt. %| 
Wymiar:! 4,2 x 1,5 x 1,5 cm%|  Materia":! Plastik / Metal%| 
Znakowanie:!t  %25 x 8 mm K1+H2 (4)  



  FLIRT        
 Brelok na klucze FLIRT. Zawiera prezerwatyw!."|  Opakowanie:!  100/500 szt. "| 
Wymiar:! 6 x 4,3 x 1,5 cm"|  Materia":! Plastik / Stal"|  Znakowanie:!t  "25 x 12 mm 
K1+H2 (4)  

  56-0407872 
 szary / bia#y  

  56-0407875 
 czarny  

  56-0407873 
 czerwony / czarny  

  56-0407876 
 niebieski / pomara$czowy  

  56-0407874 
 niebieski / bia#y  

  56-0407885 
 bia#y  

  TRI KEY        
 Smycz TRI KEY z plastikowym elementem na reklam!, 2 karabi$czykami, p!tl% 
na telefon komórkowy i klipem bezpiecze$stwa."|  Opakowanie:!  100/500 szt. "| 
Wymiar:! 41 x 1,8 cm"|  Materia":! Poliester"|  Znakowanie:!t  "30 x 10 mm K1+H2 (4)  

  56-0405225 
 niebieski  

  56-0405228 
 magenta  

  56-0405226 
 czerwony  

  56-0405227 
 pomara$czowy  

  NEAT        
 Brelok z mikrofibr% NEAT do czyszczenia okularów, soczewek aparatu lub ekranu 
smartfona lub tabletu."|  Opakowanie:!  100/500 szt. "|  Wymiar:! 6 x 4,3 x 1,5 cm"| 
Materia":! Plastik / Poliester / Stal"|  Znakowanie:!t  "25 x 12 mm K1+H2 (4)  

  56-0407701 
 czerwony / czarny  

  56-0407704 
 niebieski / pomara$czowy  



Zadzwo$ do nas! Pomo&emy Ci wybra' najlepszy gad&et.

!"#
  WOODS    #$%&'&()#*    
 Brelok na klucze WOODS, drewniany, okr%g#y, z kó#kiem na klucze w kolorze 
srebrnym."|  Opakowanie:!  50/500 szt. "|  Wymiar:! 7,5 x 3,9 x 0,7 cm"|  Materia":! Drewno / 
Metal"|  Znakowanie:!l  "5 cm( L4+H2 (1)  

  TIMBER    #$%&'&()$&    
 Brelok na klucze TIMBER, drewniany, prostok%tny, z kó#kiem na klucze w kolorze 
srebrnym."|  Opakowanie:!  50/500 szt. "|  Wymiar:! 8 x 3,2 x 0,7 cm"|  Materia":! Drewno / 
Metal"|  Znakowanie:!l  "25 x 20 mm L4+H2 (1)  

  OPENEND    #$%&'&()'+    
 Brelok OPENEND z praktycznym otwieraczem 
do butelek."|  Opakowanie:!  50/250 szt. "| 
Wymiar:! 8,4 x 3,5 x 0,5 cm"|  Materia":! Stop cynkowy / Stal"| 
Znakowanie:!l  "25 x 10 mm L1+H2 (1)  



  OPEN        
 Otwieracz do butelek OPEN z kó!kiem na klucze."|  Opakowanie:!  200/1000 szt. "| 
Wymiar:! 5,6 x 1 x 0,3 cm"|  Materia":! Aluminium / Stal"|  Znakowanie:!l  "30 x 7 mm L1+H2 (1)  

  56-0499088 
 srebrny  

  56-0499091 
 czarny  

  56-0499089 
 niebieski  

  56-0499090 
 czerwony  

  HANG       Z
 Lampka odblaskowa HANG. #wiat!o LED z 2 trybami $wiecenia (sta!y, 
migaj%cy), gumowy pier$cie& do mocowania butelek PET. Mo'e by( 
przymocowana do plecaka lub paska za pomoc% karabi&czyka."| 
Opakowanie:!  100/500 szt. "|  Wymiar:! 12,6 x 3,3 x 1,2 cm"|  Materia":! Plastik"| 
Znakowanie:!t  "35 x 20 mm K1+H2 (4)  

  56-0403192 
 bia!y  

  56-0403194 
 czerwony  

  56-0403193 
 niebieski  

  56-0403195 
 zielony  

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

  56-0499100 
 niebieski / bia!y  

  56-0499101 
 czerwony / bia!y  

  56-0499102 
 zielony / bia!y  

  56-0499100 
 niebieski / bia!y  

  56-0499103 
 pomara&czowy / bia!y  



Zadzwo& do nas! Pomo'emy Ci wybra( najlepszy gad'et.

!"#
  MITHRAS       _
 Brelok MITHRAS z bia!% diod% LED."|  Opakowanie:!  100/500 szt. "| 
Wymiar:! 11,5 x 3,1 x 1,2 cm"|  Materia":! Plastik"| 
Znakowanie:!§  "30 x 15 mm DP1+H2 (10)  

  OPEN LIGHT    #$%&'&()*(   Z
 Brelok na klucze OPEN LIGHT z diod% LED, otwieraczem do 
butelek i kó!kiem na klucze."|  Opakowanie:!  100/500 szt. "| 
Wymiar:! 7 x 3,4 x 0,8 cm"|  Materia":! Plastik / Stal"| 
Znakowanie:!t  "20 x 15 mm K1+H2 (4)  

  SHOPPING       Z
 Brelok SHOPPING z bia!% diod% LED i zintegrowanym 'etonem do wózków 
sklepowych."|  Opakowanie:!  100/400 szt. "|  Wymiar:! 6,3 x 2,9 x 0,5 cm"| 
Materia":! Plastik"|  Znakowanie:!t  "20 x 10 mm K1+H2 (4)  

  56-0407905 
 srebrny / czerwony  

  56-0407906 
 srebrny / pomara&czowy  

  56-0407932 
 bia!y / niebieski  

  56-0407937 
 bia!y / magenta  

  56-0407933 
 bia!y / czarny  

  56-0407934 
 bia!y / czerwony  



  LOOK       _
 P!aski brelok LOOK w kszta!cie prostok"ta, z bia!" diod" LED.#| 
Opakowanie:!  100/500 szt. #|  Wymiar:! 9,8 x 2,5 x 0,9 cm#|  Materia":! Plastik#| 
Znakowanie:!t  #40 x 12 mm K1+H2+V1 (4)  

  56-0407891 
 niebieski / srebrny  

  56-0407892 
 czerwony / 
srebrny  

  56-0407895 
 czarny / 
srebrny  

  CARA       y
 Mini latarka CARA z 6 silnymi, bia!ymi diodami LED i z karabi$czykiem 
do mocowania kluczy. Gumowany w!"cznik/wy!"cznik. Wykonana 
z lekkiego aluminium.#|  Opakowanie:!  50/200 szt. #|  Wymiar:! Ø2,5 x 5,7 cm#| 
Materia":! Aluminium#|  Znakowanie:!l  #25 x 7 mm L1+H4 (1)  

  58-8041001 
 antracytowy  

  58-8041004 
 zielony  

  58-8041002 
 turkusowy  

  58-8041003 
 magenta  

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

  Wi!cej latarek mo"na znale#$ 
na stronach 242-247.  

  56-0407852 
 srebrny  

  56-0407855 
 srebrny / 
czerwony  

  56-0407853 
 srebrny / niebieski  

  56-0407854 
 srebrny / czarny  

  TASK       _
 Latarka LED TASK z brelokiem, 3 diodami LED, 
wbudowanym otwieraczem do butelek, przyciskiem 
ON/OFF pokrytym gum".#|  Opakowanie:!  50/400 szt. #| 
Wymiar:! Ø1,7 x 7,2 cm#|  Materia":! Aluminium / Stal#| 
Znakowanie:!l  #25 x 8 mm L1+H2 (1)  

  56-0407907 
 srebrny  

  56-0407911 
 zielony  

  56-0407908 
 niebieski  

  56-0407912 
 pomara$czowy  

  56-0407909 
 czarny  

  56-0407910 
 czerwony  



Zadzwo$ do nas! Pomo%emy Ci wybra& najlepszy gad%et.

!""
  LITTLE LIGHTENING       _W
 Latarka LED LITTLE LIGHTENING z zawieszk" do kluczy, 3 jasnymi diodami 
LED i przyciskiem ON/OFF powleczonym gum".#|  Opakowanie:!  50/400 szt. #| 
Wymiar:! 9,5 x 2,1 x 1,5 cm#|  Materia":! Aluminium#|  Znakowanie:!l  #20 x 8 mm L1+H2 (1)  

  56-0699900 
 czarny  

  56-0699901 
 czerwony  

  FLUTE        
 Brelok FLUTE z aluminiowym gwizdkiem i pier'cieniem na klucze.#| 
Opakowanie:!  50/400 szt. #|  Wymiar:! Ø1,2 x 6,2 cm#|  Materia":! Aluminium / 
Stal#|  Znakowanie:!l  #30 x 5 mm L1+H2 (1)  

  56-0407913 
 srebrny  

  56-0407916 
 czerwony  

  56-0407914 
 czarny  

  56-0407917 
 zielony  

  56-0407915 
 niebieski  



  CRUISER    !"#$%$&'%!    
 Brelok na klucze CRUISER w kszta!cie statku."|  Opakowanie:(  50/200 szt. "| 
Wymiar:( 4,7 x 2,2 x 0,3 cm"|  Materia):( Stop cynkowy / Stal"| 
Znakowanie:(l  "20 x 8 mm L1+H2 (1)  

  AIRCRAFT    !"#$%$&'**    
 Brelok na klucze AIRCARFT, wykonany z metalu, w kszta!cie 
samolotu."|  Opakowanie:(  50/200 szt. "|  Wymiar:( 4,5 x 4,5 x 0,4 cm"| 
Materia):( Stop cynkowy / Stal"|  Znakowanie:(l  "20 x 3 mm L1+H2 (1)  

  HATTRICK    !"#$%$&'+$    
 Brelok na klucze HATTRICK."|  Opakowanie:(  50/200 szt. "| 
Wymiar:( 8,3 x 4 x 0,6 cm"|  Materia):( Stop cynkowy / Stal"| 
Znakowanie:(l  "15 x 15 mm L1+H4 (1)  



Zadzwo# do nas! Pomo$emy Ci wybra% najlepszy gad$et.

!"#
  CAT    !"#$%$&',!    
 Brelok na klucze CAT."|  Opakowanie:(  50/200 szt. "| 
Wymiar:( 8,5 x 2 x 0,5 cm"|  Materia):( Stop cynkowy / Stal"| 
Znakowanie:(l  "10 x 10 mm L1+H4 (1)  

  DOG    !"#$%$&',"    
 Brelok na klucze DOG."|  Opakowanie:(  50/200 szt. "|  Wymiar:( 9,7 x 3 x 0,5 cm"| 
Materia):( Stop cynkowy / Stal"|  Znakowanie:(l  "15 x 8 mm L1+H4 (1)  

  TIE SHIRT    !"#$%$&',-    
 Brelok na klucze TIE SHIRT."|  Opakowanie:(  50/200 szt. "| 
Wymiar:( 8,5 x 4 x 0,6 cm"|  Materia):( Stop cynkowy / Stal"| 
Znakowanie:(l  "15 x 15 mm L1+H4 (1)  



  PERRO    !"#$%$$&$'   W
 Brelok PERRO w kszta!cie psa. Stalowa linka z mechanizmem zabezpieczaj"cym. 
Wykonany z chromowanego, b!yszcz"cego metalu.#|  Opakowanie:(  50/300 szt. #| 
Wymiar:( 4 x 2,2 x 0,7 cm#|  Materia):( Stop cynkowy / Stal#|  Znakowanie:(l  #10 x 10 mm 
L1+H4 (1)  

  IN!HOUSE    !*#$%$'"+&    
 Metalowy brelok IN-HOUSE.#|  Opakowanie:(  50/250 szt. #| 
Wymiar:( 7,2 x 4,8 x 0,7 cm#|  Materia):( Stop cynkowy / Stal#| 
Znakowanie:(l  #35 x 17 mm L1+H2 (1)  

  LIMOUSINE    !*#$%$'"++    
 Metalowy brelok LIMOUSINE.#|  Opakowanie:(  50/250 szt. #| 
Wymiar:( 6,3 x 4,2 x 0,5 cm#|  Materia):( Stop cynkowy / Stal#| 
Znakowanie:(l  #30 x 8 mm L1+H2 (1)  



Zadzwo$ do nas! Pomo%emy Ci wybra& najlepszy gad%et.

!"#

  SPINNING CLOVER LEAF    !*#$%$',-$    
 Brelok SPINNING CLOVER LEAF z obracaj"cym si' elementem w kszta!cie 
czterolistnej koniczyny.#|  Opakowanie:(  50/200 szt. #|  Wymiar:( 6,6 x 3,6 x 0,4 cm#| 
Materia):( Stop cynkowy / Stal#|  Znakowanie:(l  #10 x 10 mm L1+H4 (1)  

  Obracaj!ca si" 
cz"#$ centralna  

  TERRA    !*#$%$'!!$    
 Brelok metalowy TERRA z obracaln" stref" wewn'trzn".#| 
Opakowanie:(  50/250 szt. #|  Wymiar:( 7 x Ø3,5 cm#|  Materia):( Stop 
cynkowy / Stal#|  Znakowanie:(l  #Ø20 mm L1+H2 (1)  

  Obracaj!ca si" 
cz"#$ centralna  



  HEART!IN!HEART    !"#$%$&'()    
 Brelok na klucze HEART-IN-HEART.!|  Opakowanie:*  50/200 szt. !| 
Wymiar:* 8 x 3,9 x 0,6 cm!|  Materia+:* Aluminium / Stal!| 
Znakowanie:*l  !20 x 10 mm L1+H2 (1)  

  LOVELY    !'#$%$(,$$   W
 Brelok LOVELY w kszta"cie serca.!Wykonany z polerowanej stali nierdzewnej.!| 
Opakowanie:*  50/200 szt. !|  Wymiar:* 3,9 x 4 x 0,3 cm!|  Materia+:* Stop cynkowy / Stal 
nierdzewna!|  Znakowanie:*l  !20 x 10 mm L1+H2 (1)  

  HOLD IT    !'#$%$(%&&   W
 Sk"adany wieszak na torebk# HOLD IT. Filc na spodzie gwarantuje stabilno$% 
na ka&dej powierzchni. Po zewn#trznej stronie miejsce na Twoj' reklam#. 
Wykonany z b"yszcz'cego metalu. W pude"ku.!|  Opakowanie:*  50/250 szt. !| 
Wymiar:* Ø4,5 x 0,8 cm!|  Materia+:* Stop cynkowy!|  Znakowanie:*l  !Ø25 mm L1+H2 (1)  



Zadzwo( do nas! Pomo&emy Ci wybra% najlepszy gad&et.

!"#
  MONTREUX    !"#$%$&'-'    
 Sk"adana zawieszka na torebk# MONTREUX, idealna na logo powierzchnia 
wykonana ze stali nierdzewnej, gumowa podstawa zapewnia stabilno$%, 
pakowana.!|  Opakowanie:*  50/250 szt. !|  Wymiar:* 4 x 4 x 0,9 cm!|  Materia+:* Stop 
cynkowy / Stal!|  Znakowanie:*l  !20 x 20 mm L1+H4 (1)  

  HOLD IT FOREVER    !'#$%$('-&   W
 Sk"adany wieszak na torebk# HOLD IT FOREVER z lusterkiem w $rodku. Filc na spodzie 
gwarantuje stabilno$% na ka&dej powierzchni. Zamykany 2 magnesami. Wykonany ze stopu 
cynku i stali nierdzewnej. W pude"ku.!|  Opakowanie:*  50/200 szt. !|  Wymiar:* Ø4,5 x 1,3 cm!| 
Materia+:* Stop cynkowy / Stal!|  Znakowanie:*l  !5 cm) L1+H2 (1)  

  Magnetyczny  



  CHAMBA    !"#$%$&'"'   W
 Metalowy brelok CHAMBA w kszta!cie "winki. Z #etonem do wózka sklepowego. 
Znakowanie na zawieszce lub na #etonie.$|  Opakowanie:(  50/250 szt. $| 
Wymiar:( 11 x 3,5 x 0,6 cm$|  Materia):( Stop cynkowy / Stal$| 
Znakowanie:(l  $25 x 20 mm L1+H2 (1)  

  MONEY    !*#$%$'!%%    
 Metalowy Brelok MONEY z monet% do wózków 
w supermarketach, matowy kolor, zapakowany 
w pude!ko.$|  Opakowanie:(  50/250 szt. $| 
Wymiar:( 7,2 x 3,5 x 0,45 cm$|  Materia):( Stop cynkowy / 
Stal$|  Znakowanie:(l  $17 x 5 mm L1+H1 (1)  

  PROTECTOR        
 Etui na kart& kredytow% PROTECTOR z zabezpieczeniem RFID chroni%cym przed 
niechcianym skanowaniem, wykonane z mocnego plastiku – doskona!e dla 
kart debetowych, kart kredytowych, dokumentów, biletów, kart ubezpieczenia 
zdrowotnego itp.$|  Opakowanie:(  500/1000 szt. $|  Wymiar:( 9 x 6 x 0,4 cm$| 
Materia):( Plastik$|  Znakowanie:(t  $70 x 25 mm K1+H2 (4)  

  Z zabezpieczeniem RFID  

  56-0402486 
 bia!y  

  56-0402488 
 czerwony  

  56-0402491 
 turkusowy  

  56-0402489 
 zielone jab!ko  

  56-0402487 
 niebieski  

  56-0402490 
 magenta  

  LOCK UP        
 Etui ochronne na karty p!atnicze LOCK UP z os!on% RFID zabezpieczaj%c% 
przed niepo#%danym skanowaniem, z czarn% gumk%, do 12 kart.$| 
Opakowanie:(  100/400 szt. $|  Wymiar:( 9 x 5,8 x 0,1 cm$|  Materia):( Aluminium$| 
Znakowanie:(l  $5 cm' L1+H2 (1)  

  Z zabezpieczeniem RFID  

  56-0402496 
 srebrny  

  56-0402497 
 czarny  



Zadzwo( do nas! Pomo#emy Ci wybra) najlepszy gad#et.

!"#
  ARCHED        
 Etui na kart& kredytow% ARCHED zakrzywione do !atwiejszego noszenia w kieszeni, na 
1 wyt!oczon% kart& kredytow% lub 2 karty bez wyt!oczenia, z wyeksponowan% powierzchni% 
reklamow%, wykonane z wytrzyma!ego plastiku duroplastycznego. Doskona!a ochrona 
kart p!atniczych, kart kredytowych, dokumentów, biletów itp.$|  Opakowanie:(  50/500 szt. $| 
Wymiar:( 10 x 6,2 x 0,5 cm$|  Materia):( Plastik$|  Znakowanie:(t  $45 x 20 mm K1+H2 (4)  

  56-0402507 
 bia!y  

  56-0402508 
 czarny  

  56-0402509 
 niebieski  

  56-0402510 
 czerwony  

  EASY PROTECT        
 Etui na karty kredytowe EASY PROTECT z zabezpieczeniem RFID 
utrudniaj%cym niepo#%dane skanowanie. Doskona!a os!ona ochronna na 
karty kredytowe, karty debetowe, identyfikatory, bilety, karty ubezpieczenia 
zdrowotnego, itp.$|  Opakowanie:(  500/5000 szt. $|  Wymiar:( 9,2 x 6,2 x 0,3 cm$| 
Materia):( PET$|  Znakowanie:(t  $70 x 20 mm K1+V1 (1)  

  56-0402519 
 niebieski  

  56-0402517 
 srebrny  

  56-0402520 
 czerwony  

  56-0402518 
 czarny  



  DRIVER    !"#$%$&!$%    
 Etui na klucze samochodowe DRIVER z zabezpieczeniem RFID. Posiada 
blokad! RFID zabezpieczaj"c" przed niepo#"danym skanowaniem oraz 
brelok na klucze.$|  Opakowanie:'  100/500 szt. $|  Wymiar:' 9,5 x 7 x 0,5 cm$| 
Materia(:' PU / Metal$|  Znakowanie:'u  $60 x 60 mm T1+H2 (10)  

  Z zabezpieczeniem RFID  

  MONEY COLLECTOR    !"#$)$*$+%    
 Skarbonka w kszta%cie &winki MONEY COLLECTOR ze zdejmowanym pyszczkiem 
do wyjmowania pieni!dzy oraz otworem na monety umieszczonym na 
plecach.$|  Opakowanie:'  56/112 szt. $|  Wymiar:' 9,9 x 8 x 7,5 cm$|  Materia(:' Plastik$| 
Znakowanie:'t  $30 x 10 mm K2+H1+V1 (1)  



Zadzwo' do nas! Pomo#emy Ci wybra( najlepszy gad#et.

!"#
  COLLECTOR        
 Filcowa saszetka COLLECTOR na monety, zapinana na zamek.$| 
Opakowanie:'  200/1000 szt. $|  Wymiar:' 11,1 x 7,4 cm$|  Materia(:' Poliester$| 
Znakowanie:'u  $80 x 50 mm T1 (10)  

  56-0405205 
 szary  

  56-0405208 
 zielony  

  56-0405206 
 niebieski  

  56-0405209 
 ró#owy  

  56-0405207 
 czerwony  

  EDITION        
 Filcowe etui na wizytówki EDITION zapinane na zatrzask. Posiada 
kieszonki na wizytówki i g%ówn" kiesze' zapinan" na zamek.$| 
Opakowanie:'  50/200 szt. $|  Wymiar:' 16,4 x 9,7 x 1,1 cm$|  Materia(:' Poliester$| 
Znakowanie:'u  $80 x 50 mm T1+H2 (10)  

  56-0405210 
 szary  

  56-0405213 
 szary / zielony  

  56-0405211 
 szary / niebieski  

  56-0405212 
 szary / czerwony  

  56-0405214 
 szary / ró#owy  



  HOME    !"#$%$%$&'    
 Sakiewka na klucze HOME z zamkiem b!yskawicznym 
i kó!kiem na klucze, 5 kolorów w zestawie."| 
Opakowanie:(  100/500 szt. "|  Wymiar:( 11 x 7 x 0,5 cm"| 
Materia):( PU"|  Znakowanie:(t  "50 x 30 mm K1 (1)  

  CLUB    !"#$%$%%"*   u
 Skórzana portmonetka CLUB, wsuwane kieszonki, na kart# p!atnicz$, na banknoty, 
1 zewn#trzna kiesze% z zatrzaskiem na monety."|  Opakowanie:(  10/100 szt. "| 
Wymiar:( 9,8 x 6,7 x 1,7 cm"|  Materia):( Skóra"|  Znakowanie:(t  "70 x 10 mm K2+H4+V1 (1)  

  HOLIDAY    !"#$%$%%+$   u
 Skórzany portfel HOLIDAY, 4 wsuwane kieszonki na karty kredytowe, 2 przegrody na 
banknoty, 1 kieszonka na monety z zapi#ciem na zatrzask, 1 siatkowa kieszonka na dokument 
to&samo'ci lub prawo jazdy, na zewn$trz 1 wsuwana kieszonka na karty kredytowe lub 
hotelowe karty-klucze."|  Opakowanie:(  10/100 szt. "|  Wymiar:( 10,5 x 7,2 x 1,9 cm"|  Materia):( Skóra"| 
Znakowanie:(l  "50 x 10 mm L4+H4 (1)  



Zadzwo% do nas! Pomo&emy Ci wybra( najlepszy gad&et.

!"#
  WILD STYLE    !"#$%$%%""   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 
to&samo'ci lub prawo jazdy."|  Opakowanie:(  10/100 szt. "|  Wymiar:( 11,5 x 9,1 x 1,9 cm"| 
Materia):( Skóra"|  Znakowanie:(l  "5 cm) L4+H4 (1)  

  WILD STYLE    !"#$%$%%"+   u
 Skórzany portfel WILD STYLE, 6 kieszonek na karty kredytowe i wizytówki, 
2 przegrody na banknoty, 1 kieszonka na monety z zapi#ciem na zatrzask, 
2 siatkowe kieszonki na dokument to&samo'ci lub prawo jazdy, 3 dodatkowe 
przegródki."|  Opakowanie:(  10/100 szt. "|  Wymiar:( 12 x 10 x 2,2 cm"|  Materia):( Skóra"| 
Znakowanie:(l  "5 cm) L4+H4 (1)  



  LADY    !"#$%$%%&'   u
 Portmonetka ze skóry naturalnej LADY z zamkiem b!yskawicznym. 12 kieszonek 
na karty z os!on" RFID w celu ochrony przed niepo#"danym skanowaniem, 
3 kieszonki na banknoty, 1 kiesze$ na monety z zamkiem b!yskawicznym.%| 
Opakowanie:(  10/40 szt. %|  Wymiar:( 19 x 10,5 x 2 cm%|  Materia):( Skóra%| 
Znakowanie:(l  %5 cm& L4+H4 (1)  

  Z zabezpieczeniem RFID  

  WILD STYLE    !"#$%$%%"*   u
 Skórzane etui na klucze WILD STYLE, 1 du#e kó!ko na najcz'(ciej u#ywany 
klucz, 6 ma!ych zapinek na pozosta!e klucze, 4 wsuwane kieszonki na karty 
kredytowe i wizytówki, 1 przegroda na banknoty, 2 zapi'cia na zatrzask.%| 
Opakowanie:(  10/100 szt. %|  Wymiar:( 12,9 x 7 x 2,2 cm%|  Materia):( Skóra%| 
Znakowanie:(l  %5 cm& L4+H4 (1)  

  56-0404468 
 br"zowy  

  WILDERNESS    !"#$%$%%+'   u
 Portfel z prawdziwej skóry WILDERNESS. Posiada 8 wsuwanych kieszeni na 
karty kredytowe, 2 kieszenie na banknoty, 1 kiesze$ na monety z zapi'ciem 
na zatrzask, 1 kiesze$ siatkow" na dowód osobisty i prawo jazdy, 2 dodatkowe 
kieszenie.%|  Opakowanie:(  25/100 szt. %|  Wymiar:( 12 x 9,4 x 2,3 cm%|  Materia):( Skóra%| 
Znakowanie:(l  %5 cm& L4+H4 (1)  



Zadzwo$ do nas! Pomo#emy Ci wybra) najlepszy gad#et.

!"#
  WILDERNESS    !"#$%$%%+,   u
 Torebka z prawdziwej skóry WILDERNESS z przedni" kieszonk", g!ówn" komor" zapinan" na zamek 
b!yskawiczny, z kieszeni" na telefon komórkowy, z zatrzaskiem magnetycznym i regulowanym 
paskiem na rami'.%|  Opakowanie:(  5/15 szt. %|  Wymiar:( ok.%21 x 20 x 6 cm%|  Materia):( Skóra%| 
Znakowanie:(u  %80 x 80 mm T1+H2 (10)  



  DOW JONES    !"#$%$%%%"   uW
 Oryginalny skórzany portfel DOW JONES z wsuwanymi kieszeniami na karty, 
jedn! siatkow! kieszeni! na dowód osobisty, dwiema du"ymi kieszeniami na 
banknoty, jedn! kieszeni! z zatrzaskiem na monety i z owaln! metalow! p#ytk! 
na logo.$|  Opakowanie:&  10/40 szt. $|  Wymiar:& 12,5 x 10 x 2 cm$|  Materia':& Skóra$| 
Znakowanie:&l  $20 x 7 mm L1+H5 (1)  

  PALERMO    !"#$%$%%%(   uW
 Portfel PALERMO z naturalnej skóry, z kieszeniami na karty i kieszonk! na 
monety z zatrzaskiem.$|  Opakowanie:&  20/40 szt. $|  Wymiar:& 11 x 9 x 2 cm$| 
Materia':& Skóra$|  Znakowanie:&l  $5 cm% L4+H4 (1)  

  TRAPANI    !"#$%$%%"!   uW
 Portfel skórzany TRAPANI z ró"nymi kieszonkami i kieszonk! na monety 
zapinan! na zatrzask.$|  Opakowanie:&  12/60 szt. $|  Wymiar:& 11,8 x 9,2 x 1,5 cm$| 
Materia':& Skóra$|  Znakowanie:&l  $5 cm% L4+H2 (1)  



Zadzwo& do nas! Pomo"emy Ci wybra' najlepszy gad"et.

!"#
  DAX    !"#$%$%%%!   uW
 Oryginalny skórzany portfel DAX z wsuwanymi kieszeniami na karty, jedn! 
siatkowan! kieszeni! na dowód osobisty, dwiema du"ymi kieszeniami na 
banknoty, kieszeni! z zatrzaskiem na monety i z owaln! metalow! p#ytk! 
na logo.$|  Opakowanie:&  10/40 szt. $|  Wymiar:& 12 x 9,5 x 2 cm$|  Materia':& Skóra$| 
Znakowanie:&l  $20 x 7 mm L1+H5 (1)  

  WALL STREET    !"#$%$%%%)   uW
 Portfel na karty kredytowe WALL STREET z blokad! RFID, 12 przegródkami 
na karty i 2 przezroczystymi kieszonkami.$|  Opakowanie:&  20/40 szt. $| 
Wymiar:& 11,7 x 9,3 x 1,5 cm$|  Materia':& Skóra$|  Znakowanie:&l  $5 cm% L4+H4 (1)  

  Z zabezpieczeniem RFID  

  MESSINA    !"#$%$%%*!   uW
 Skórzana portmonetka MESSINA z ró"nymi kieszonkami i kieszonk! 
na monety zapinan! na zatrzask.$|  Opakowanie:&  12/60 szt. $| 
Wymiar:& 10,5 x 12 x 1,5 cm$|  Materia':& Skóra$|  Znakowanie:&l  $5 cm% L4+H2 (1)  

  VACATION    !"#$%$%%%%   uW
 Etui na paszport VACATION. 9 przegródek wielko(ci karty kredytowej 
oraz du"a kieszonka na paszport.$|  Opakowanie:&  10/60 szt. $| 
Wymiar:& 14,5 x 11 x 1,5 cm$|  Materia':& Skóra$|  Znakowanie:&l  $5 cm% 
L4+H4 (1)  



  WINO  

POCZUJ SMAK MI!O"CI
Jest wiele okazji do !wi"towania. Wiele chwil, które 
zas#uguj$ na toast. Warto celebrowa% je razem 
z bliskimi w przyja&ni i w mi#o!ci. Niech towarzyszy im 
doskona#y smak naszych francuskich i argenty'skich 
win. Niech to b"dzie Twój czas, czas relaksu 
i przyjemno!ci.  

  Wina francuskie ........................................................................................295
Wina argenty'skie  .................................................................................296    

  CABERNET        
 Filcowa torba na butelk" CABERNET z 2 uchwytami, zmie!ci 1-litrow$ butelk".(| 
Opakowanie:!  100 szt. (|  Wymiar:! ok.(29,5 x 10,5 x 10,5 cm(|  Materia":! Poliester(| 
Znakowanie:!u  (70 x 80 mm T1+H1 (10)  

  56-0820710 
 czerwony  

  56-0820711 
 szary  



Zadzwo' do nas! Pomo)emy Ci wybra% najlepszy gad)et.

!"#

  MARQUIS DU BOIS ! BORDEAUX    #$%&'(#((&    
 Dojrzewaj$ce w d"bowych beczkach eleganckie wino o zachwycaj$cym smaku 
czarnej porzeczki i czere!ni. Idealnie komponuje si" z czerwonym mi"sem, sosami 
i serami. 
• Odmiana winogron, 80 %(Merlot, 20 %(Cabernet Sauvignon 
• Smak, wytrawny 
• Zawarto!% cukru, 0,13 g/l
•  Kwasowo!%, 3,48 g/l 
• Zawarto!% alkoholu, 14,00 %(vol. 
• Temperatura serwowani, 17-18 °C(|
  Opakowanie:!  6 szt. (|  Wymiar:! 750 ml(|  Znakowanie:!n  (40 x 20 mm E1+H3 (10)  

  MARQUIS DU BOIS 2016: 
Nagrodzony br!zowym 
medalem w najwi"kszym 
mi"dzynarodowym 
konkursie “Challange 
International du Vin 2017”.  

  CHÂTEAU ROQUETTES ! 
SAINT"ÉMILION    #$%&'(#(('    
 Aksamitne czerwone wino o rubinowym kolorze dojrzewaj$ce w d"bowych 
beczkach. Urzeka solidnym smakiem i d#ugim, z#o)onym finiszem. Pasuje do 
kie#basek, da' z grilla, czerwonego mi"sa i sera.
• Odmiany winogron, 80 %(Merlot, 15 %(Cabernet Franc, 5 %(Cabernet Sauvignon
• Smak, wytrawny
• Zawarto!% cukru, 0,09 g/l
• Kwasowo!%, 3,6 g/l
• Zawarto!% alkoholu, 13,00 %(vol.
• Temperatura serwowania, 17 -18 °(| 
Opakowanie:!  6 szt. (|  Wymiar:! 750 ml(|  
Znakowanie:!n  (40 x 20 mm E1+H3 (10)  



  ELSA BIANCHI ! 
CABERNET SAUVIGNON    !"#$%&&&$'    
 Cabernet charakteryzuje si! owocowym smakiem oraz aromatem czarnej porzeczki 
i pieprzu. W lekko pikantnym bukiecie jagód wyczuwa si! nut! cedru. Wino 
zachwyca sw" intensywn" barw" i odznacza si! wywa#onym soczystym i bogatym 
smakiem. Doskona$e do sma#onego mi!sa i serów.
• Odmiana:%100 %%Cabernet Sauvignon
• Smak:%wytrawny
• Zawarto&' cukru:%5,9 g / l
• Kwasowo&':%5,2 g / l
• Zawarto&' alkoholu:%13,50 %%vol.
• Temperatura serwowania:%16-19 ° C%|  
Opakowanie:(  6 szt. %|  Wymiar:( 750 ml%|  
Znakowanie:(n  %40 x 20 mm E1+H3 (10)  

  56-1200017 
 Vintage 2015  

  ELSA BIANCHI ! MALBEC    !"#$%&&&$"    
 To wino zachwyca swym pi!knym ciemno purpurowym kolorem. Na jego bogaty 
aromat sk$ada si! mi!dzy innymi typowa dla Malbec &liwka z nut" wanilii. Na 
podniebieniu wyczuwa si! jedwabist" soczysto&'. Idealne do dziczyzny. 
• Odmiana:%100 %%Malbec 
• Smak:%wytrawny 
• Zawarto&' cukru:%4,5 g / l 
• Kwasowo&':%4,05 g / l 
• Zawarto&' alkoholu:%13,50 %%vol. 
• Temperatura serwowania:%16-18 ° C%|  
Opakowanie:(  6 szt. %|  Wymiar:( 750 ml%|  
Znakowanie:(n  %40 x 20 mm E1+H3 (10)  

  56-1200016 
 Vintage 2015  

  FAMIGLIA BIANCHI ! 
CABERNET SAUVIGNON        
 Wino Cabernet pokazuje niesamowit" z$o#ono&', charakter i osobowo&'. Pikantne 
i z$o#one aromaty pieprzu czarnego, lukrecji, ziaren kawy i nut" mi!ty mieszaj" 
si! z czarn" porzeczk" i owocami le&nymi. Pasuje do jagni!ciny, dziczyzny i serów 
twardych. 
• Odmiana:%100 %%Cabernet Sauvignon 
• Smak:%wytrawny Zawarto&' cukru:%3,76 g / l 
• Kwasowo&':%5,51 g / l 
• Zawarto&' alkoholu:%14,50 %%vol. 
• Temperatura serwowania:%16-18 °C%|  
Opakowanie:(  6 szt. %|  Wymiar:( 750 ml%|  
Znakowanie:(n  %40 x 20 mm E1+H3 (10)  

  56-1200012 
 Vintage 2012  

  56-1200014 
 Vintage 2013  

  FAMIGLIA BIANCHI ! MALBEC    !"#$%&&&$)    
 Ten Malbec wyra#a wszystkie cechy charakterystyczne dla tej odmiany – 
ciemnofioletowy kolor, aromat dojrza$ych &liwek i wi&ni skomponowany z pikantnymi 
nutami francuskiego d!bu i s$odkiej czekolady. To wszystko daje &wie#y, 
zrównowa#ony, aksamitny smak. Wino doskona$e do makaronów i grillowanego 
mi!sa. 
• Odmiana:%100 %%Malbec 
• Smak:%wytrawny 
• Zawarto&' cukru:%3,25 g / l 
• Kwasowo&':%4,8 g / l 
• Zawarto&' alkoholu:%14,50 %%vol. 
• Temperatura serwowania:%15-18 °C%|  
Opakowanie:(  6 szt. %|  Wymiar:( 750 ml%|  
Znakowanie:(n  %40 x 20 mm E1+H3 (10)  

  Winnica Bianchi zosta!a 
nagrodzona na paryskim 
konkursie winiarskim za 
najlepsze czerwone wino 
na "wiecie  

  56-1200013 
 Vintage 2013  



Zadzwo( do nas! Pomo#emy Ci wybra' najlepszy gad#et.

!"#
  BIANCHI PARTICULAR " 
CABERNET SAUVIGNON    !"#$%&&&$*    
 Wysokiej klasy wino Cabernet Sauvignon o najlepszym Argenty(skim charakterze. 
Rodzina Valentin Bianchi produkowa$a to czerwone wino od 1928 roku, lecz 
jedynie w ma$ych ilo&ciach, dla rodziny i przyjació$. Na rynek mi!dzynarodowy 
wprowadzono niewielk" ilo&' beczek tego ekskluzywnego wina. Doskona$e dla 
koneserów – nale#y si! nim delektowa'. 
• Odmiana:%100 %%Cabernet Sauvignon 
• Smak:%wytrawny 
• Zawarto&' cukru:%3,86 g / l 
• Kwasowo&':%5,94 g / l 
• Zawarto&' alkoholu:%14,50 %%vol. 
• Temperatura serwowania:%16-18 °C%|  
Opakowanie:(  6 szt. %|  Wymiar:( 750 ml%| 
Znakowanie:(n  %40 x 20 mm E1+H3 (10)  

  Ten Cabernet Sauvignon 
pod ka#dym wzgl$dem 
dorównuje znakomitemu 
winu Malbec  

  56-1200019 
 Vintage 2012  

  BIANCHI PARTICULAR " 
MALBEC    !"#$%&&&%&    
 Intensywny, czerwono-fioletowy Malbec o orze)wiaj"cym aromacie i oryginalnym 
profilu smakowym. Swoj" aksamitn" &wie#o&' zawdzi!cza pochodzeniu 
z winiarskiego regionu Mendoza. Winogrona u#yte do produkcji tego wina zosta$y 
r!cznie zebrane w winiarniach rodziny Valentin Bianchi. Jedynie niewielka ilo&' 
butelek zosta$a wprowadzona na rynek mi!dzynarodowy. 
• Odmiana:%100 %%Malbec 
• Smak:%wytrawny 
• Zawarto&' cukru:%2,13 g / l 
• Kwasowo&':%5,14 g / l 
• Zawarto&' alkoholu:%14,00 %%vol. 
• Temperatura serwowania:%15-18 °C%|  
Opakowanie:(  6 szt. %|  Wymiar:( 750 ml%|  
Znakowanie:(n  %40 x 20 mm E1+H3 (10)  

  Sukces podczas 
presti#owej degustacji 
wina! Magazyn “Wine 
Spectator” przyzna! temu 
winu 90 na 100 mo#liwych 
punktów  

  56-1200020 
 Vintage 2013  

  #$%# BIANCHI PARTICULAR ! 
CABERNET SAUVIGNON    !"#$%&&&+%   W
 Wino Cabernet Sauvignon imponuje swoim g$!bokim czerwonym kolorem 
z refleksami fioletu. Charakteryzuje si! intensywnym aromatem dojrza$ych owoców, 
&liwek i wi&ni. Odrobina czarnego pieprzu, tytoniu i wanilii dope$nia dozna( 
smakowych. 
• Odmiana:%100 %%Cabernet Sauvignon 
• Smak:%wytrawny 
• Zawarto&' cukru:%3,86 g / l 
• Kwasowo&':%5,94 g / l 
• Zawarto&' alkoholu:%14,50 %%vol. 
• Temperatura serwowania:%16-18 °C%|  
Opakowanie:(  1 szt. %|  Wymiar:( 37,5 x 9,7 x 9,7 cm / 750 ml%|  
Znakowanie:(n  %40 x 20 mm E1+H3 (10)  

  #$%& BIANCHI PARTICULAR ! 
MALBEC    !"#$%&&&+)   W
 Intensywny fioletowo-czerwony kolor jest typowy dla wina Malbec. Dojrzewaj"ce 
w d!bowych beczkach, mocne czerwone wino roztacza aromat &liwek po$"czony 
z nut" czekolady, kawy i tytoniu. To doskona$e wino do mi!s. 
• Odmiana:%100 %%Malbec 
• Smak:%wytrawny Zawarto&' cukru:%2,13 g / l 
• Kwasowo&':%5,14 g / l 
• Zawarto&' alkoholu:%14,00 %%vol. 
• Temperatura serwowania:%15-18 °C%| 
Opakowanie:(  1 szt. %|  Wymiar:( 37,5 x 9,7 x 9,7 cm / 750 ml%|  
Znakowanie:(n  %40 x 20 mm E1+H3 (10)  



  DOM I !YCIE  

POZWÓL SI! ROZPIESZCZA"
Fili!anka herbaty, romantyczny blask "wiec, czy te! 
relaksuj#cy masa!. Czego chcie$ wi%cej? Zadbaj 
o siebie i swoich klientów i stwórz niepowtarzalny 
zestaw upominków reklamowych, które rozbudz# 
zmys&y i dostarcz# wielu przyjemno"ci. Znajdziesz tu 
co" nie tylko dla smakoszy i fanów wellness. Spróbuj 
koniecznie.  

  Do domu i kuchni  ....................................................................................298
Przybory barowe  .....................................................................................330
Zapalniczki i "wiece  ..............................................................................340
Akcesoria kosmetyczne i zestawy do manicure  ...........345
Zdrowie, piel%gnacja i uroda  .........................................................350
Piel%gnacja obuwia i akcesoria do czyszczenia  ...........356    

  BUNCH    !"#$%$&&!%    
 Zestaw do siekania zió& BUNCH z pó&okr#g&ym no!em z podwójnym 
ostrzem oraz bambusow# desk# z p&ytkim wg&%bieniem.'| 
Opakowanie:'  20 szt. '|  Wymiar:' 18 x 18 x 1,5 cm'|  Materia(:' Stal nierdzewna / 
Plastik / Bambus'|  Znakowanie:'l  '5 cm( L4+H4 (1)  



NOWO!"NOWO!"

Zadzwo) do nas! Pomo!emy Ci wybra$ najlepszy gad!et.

!""
  ROSILI    !"#$%$"$)*    
 Pude&ko na lunch ROSILI z bambusow# pokrywk#. Pojemno"$ 
ok.'350 ml. Szklane naczynie do kuchenki mikrofalowej i piekarnika.'| 
Opakowanie:'  40 szt. '|  Wymiar:' 14,8 x 10,7 x 5,8 cm'|  Materia(:' Szk&o / Bambus'| 
Znakowanie:'l  '5 cm( L4+H4 (1)  

  Ok.!350 ml  

  ROSILI    !"#$%$"$)+    
 Pude&ko na lunch ROSILI z bambusow# pokrywk#. Pojemno"$ ok.'1060 ml. 
Szklane naczynie nadaje si% do kuchenki mikrofalowej i piekarnika.'| 
Opakowanie:'  20 szt. '|  Wymiar:' 19,7 x 14,5 x 6 cm'|  Materia(:' Szk&o / Bambus'| 
Znakowanie:'l  '5 cm( L4+H4 (1)  

  Ok.!1060 ml  

  NATURAL TRIP    !"#$%$,,&!    
 Zestaw sztu$ców bambusowych NATURAL TRIP, w zestawie nó!, widelec 
i &y!ka. Zapakowany w bawe&nian# torb%.'|  Opakowanie:'  100/300 szt. '| 
Wymiar:' 22 x 6,5 cm'|  Materia(:' Bambus / Bawe&na / Poliester'| 
Znakowanie:'u  '80 x 35 mm T1+H4 (10)  



NOWO!"NOWO!"
NOWO!"NOWO!"

NOWO!"

  ECO TRIP    !"#$%$&&'(    
 Zestaw sztu!ców ECO TRIP w ma"ej, bawe"nianej torbie. W zestawie widelec, 
nó# i "y#ka ze stali nierdzewnej. Uchwyty z drewna.$|  Opakowanie:)  100 szt. $| 
Wymiar:) 7 x 25 cm$|  Materia*:) Stal nierdzewna / Drewno / Bawe"na$| 
Znakowanie:)u  $80 x 40 mm T1+H4 (10)  

  ECO TASTE    !"#$%$"$+"    
 Pude"ko %niadaniowe ECO TASTE ze stali nierdzewnej, z bambusowym 
wieczkiem. Widelec i nó# z bambusa umieszczone w dopasowanej opasce 
przytrzymuj&cej pokrywk' pojemnika. Pojemno%! ok.$600 ml.$|  Opakowanie:)  30 szt. $| 
Wymiar:) 16,5 x 11,5 x 5,5 cm$|  Materia*:) Stal nierdzewna / Bambus / Silikon / Poliester$| 
Znakowanie:)l  $5 cm( L4+H4 (1)  

  STRONG BREAK    !"#$%$"$%,    
 Lunch box STRONG BREAK ze stali nierdzewnej. Zamykany za pomoc& dwóch 
klipsów, z bezpieczn& uszczelk&. Pojemno%! ok.$1100 ml.$|  Opakowanie:)  20 szt. $| 
Wymiar:) 18,2 x 13 x 6,5 cm$|  Materia*:) Stal nierdzewna / Silikon$|  Znakowanie:)l  $5 cm( 
L1+H2 (1)  

  Ok.!1100 ml  



Zadzwo) do nas! Pomo#emy Ci wybra! najlepszy gad#et.

!"#
  JOKO        
 Pojemnik Termiczny JOKO. Wewn'trzna wyjmowana wk"adka (nadaje si' do 
kuchenki mikrofalowej) z 2 przegrodami, przykr'cana pokrywa z wbudowanym 
uchwytem i schowkiem na sk"adany widelec-"y#k'. Utrzymuje jedzenie zimne 
lub gor&ce do 4 godzin, poj. 450 ml.$|  Opakowanie:)  36 szt. $|  Wymiar:) Ø13 x 11 cm$| 
Materia*:) Plastik$|  Znakowanie:)t  $45 x 25 mm K2+H2 (4)  

  Utrzymuje temperatur" 
do 4 godzin  

  56-0306017 
 zielony  

  56-0306018 
 niebieski  

  DELICIOUS        
 Pojemnik na lunch DELICIOUS z wydzielon& przegrod& (ok.$400 ml), 
plastikowym widelcem w zestawie. Ca"kowita pojemno%! ok.$1000 ml, 
posiada wywietrznik w pokrywie. Pojemnik mo#na my! w zmywarce 
i u#ywa! w kuchence mikrofalowej.$|  Opakowanie:)  18/36 szt. $| 
Wymiar:) 18,8 x 19,5 x 6,4 cm$|  Materia*:) Plastik / Silikon$| 
Znakowanie:)t  $65 x 25 mm K1+H4 (1)  

  Ok.!1000 ml  

  56-0306024 
 niebieski / bia"y  

  56-0306025 
 czerwony / bia"y  



  BUONGUSTO    !"#$%&$$&%   W
 Zestaw do espresso BUONGUSTO zawiera 6 fili!anek i spodków do 
espresso, wykonany z porcelany kostnej, pakowany w pude"ko.#| 
Opakowanie:'  8 kompletów #|  Wymiar:' 25,3 x 24,5 x 7 cm#| 
Materia(:' Porcelana#|  Znakowanie:'t  #15 x 35 mm K2+H4+V1 (4)  

  Zestaw  

  LA DOLCE VITA    !"#$%&$$)*   W
 Zestaw do espresso LA DOLCE VITA zawiera 6 fili!anek z podstawkami, 
pakowany w pude"ko.#|  Opakowanie:'  12 zestawów #|  Wymiar:' 24 x 20,5 x 6 cm#| 
Materia(:' Porcelana#|  Znakowanie:'t  #40 x 40 mm K2+H2 (1)  

  Fili!anki z napisem 
“Espresso”  



NOWO!"
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Zadzwo$ do nas! Pomo!emy Ci wybra% najlepszy gad!et.

!"!
  DAY & NIGHT        
 Kubek DAY & NIGHT. Ceramiczny kubek z korkowym dnem, które mo!na 
zdj&% do czyszczenia. Zdejmowane wieczko. Pojemno'% ok.#350 ml.#| 
Opakowanie:'  6/24 szt. #|  Wymiar:' Ø8,9 x 11,3 cm#|  Materia(:' Ceramika / Korek#| 
Znakowanie:'t  #35 x 35 mm K2+H4+V1 (4)  

  Ok."350 ml  

  56-0340050 
 br&zowy / czarny  

  56-0340051 
 bia"y / br&zowy  

  EASY DAY        
 Kubek ceramiczny EASY DAY ze zdejmowan&, silikonow& podstawk& 
i silikonow& pokrywk&. Dobrze si( trzyma. Pojemno'% ok.#350 ml. 
W bia"ym pude"ku.#|  Opakowanie:'  6/24 szt. #|  Wymiar:' Ø8,5 x 10,5 cm#| 
Materia(:' Ceramika / Silikon#|  Znakowanie:'t  #25 x 60 mm K2+H4+V1 (4)    Ok."350 ml  

  56-0340090 
 szary  

  56-0340092 
 czerwony  

  56-0340093 
 zielony  

  56-0340091 
 niebieski  

  56-0340094 
 pomara$czowy  



  DRINK LINE    !"#$%$&'!$   W
 Zestaw 2 szklanek DRINK LINE odpornych na 
temperatur!, o podwójnych przezroczystych 
"ciankach, pojemno"# ok.$100 ml, zapakowane 
w eleganckie pude%ko.$|  Opakowanie:(  24 szt. $| 
Wymiar:( Ø6,2 x 7,2 cm$|  Materia):( Szk%o$| 
Znakowanie:(t  $25 x 25 mm K2+H2+V1 (4)  

  Ok.!100 ml  

  DRINK LINE    !"#$%$&'!*   W
 Zestaw 2 szklanek DRINK LINE odpornych na 
temperatur!, o podwójnych przezroczystych 
"ciankach, pojemno"# ok.$220 ml, zapakowane 
w eleganckie pude%ko.$|  Opakowanie:(  24 szt. $| 
Wymiar:( Ø8 x 8 cm$|  Materia):( Szk%o$| 
Znakowanie:(t  $30 x 30 mm K2+H2+V1 (4)  

  Ok.!220 ml  

  DRINK LINE    !"#$%$&'!'   W
 Zestaw 2 szklanek DRINK LINE odpornych na 
temperatur!, o podwójnych przezroczystych 
"ciankach, pojemno"# ok.$300 ml, zapakowane 
w eleganckie pude%ko.$|  Opakowanie:(  24 szt. $| 
Wymiar:( Ø8,5 x 10 cm$|  Materia):( Szk%o$| 
Znakowanie:(t  $35 x 35 mm K2+H2+V1 (4)  

  Ok.!300 ml  



NOWO!"

Zadzwo& do nas! Pomo'emy Ci wybra# najlepszy gad'et.

!"#

  BAMBOO ART    !"#$%$&&!$    
 Dwu"cienna szklanka BAMBOO ART z pokryw( z bambusa. Przezroczysta, 
odporna na temperatur!, o pojemno"ci ok.$250 ml.$|  Opakowanie:(  48 szt. $| 
Wymiar:( Ø8,5 x 9,5 cm$|  Materia):( Szk%o / Bambus$|  Znakowanie:(l  $5 cm) 
L4+H4 (1)  

  Ok.!250 ml  

  BAMBOO ART    !"#$%$&&!*    
 Dwu"cienna szklanka BAMBOO ART z pokryw( z bambusa. Przezroczysta, 
odporna na temperatur!, o pojemno"ci ok.$350 ml.$|  Opakowanie:(  24 szt. $| 
Wymiar:( Ø8,5 x 11,5 cm$|  Materia):( Szk%o / Bambus$|  Znakowanie:(l  $5 cm) 
L4+H4 (1)  

  Ok.!350 ml  

  BAMBOO ART    !"#$%$&&!'    
 Dwu"cienna szklanka BAMBOO ART z pokryw( z bambusa. Przezroczysta, odporna na 
temperatur!, o pojemno"ci ok.$450 ml.$|  Opakowanie:(  24 szt. $|  Wymiar:( Ø8,5 x 15,5 cm$| 
Materia):( Szk%o / Bambus$|  Znakowanie:(l  $5 cm) L4+H4 (1)  

  Ok.!450 ml  



NOWO!"

NOWO!"
  MATCHA    !"#$%$"$&$    
 Szklany dzbanek do herbaty MATCHA. Ze zdejmowanym metalowym filtrem 
i hermetyczn! pokrywk! z bambusa. Pojemno"# ok.$1000 ml.$|  Opakowanie:'  24 szt. $| 
Wymiar:' Ø12,5 x 14 cm$|  Materia(:' Szk%o / Bambus$|  Znakowanie:'§  $6 cm& DP1+H4 (10)  

  Ok.!1000 ml  

  AWAKE    !"#$%$&)$*    
 Dwu"cienny dzbanek pró'niowy AWAKE ze stali nierdzewnej. Nakr(tka 
z przyciskiem do nalewania jedn! r(k!. Pojemno"# ok.$1 l. W pude%ku 
upominkowym.$|  Opakowanie:'  10 szt. $|  Wymiar:' Ø11 x 23,5 cm$|  Materia(:' Stal 
nierdzewna / Plastik / Silikon$|  Znakowanie:'l  $5 cm& L1+H4 (1)  

  Ok.!1 litra  

  TEA LOUNGE    !"#$%$&&$!    
 Pojemnik na herbat( TEA LOUNGE z 5 oddzielnymi przegródkami na torebki 
z herbat!, ze szklan! pokrywk! i zatrzaskiem, wykonany z bambusa.$| 
Opakowanie:'  12 szt. $|  Wymiar:' 33,5 x 16 x 10 cm$|  Materia(:' Bambus / Metal / 
Szk%o$|  Znakowanie:'l  $5 cm& L4+H4 (1)  



Zadzwo) do nas! Pomo'emy Ci wybra# najlepszy gad'et.

!"#
  GREAT PLEASURE    !"#$%$&%+!   W
 Zaparzarka do herbaty GREAT PLEASURE. Praktyczna zaparzarka 
z filtrem i mechanizmem %atwego otwierania, pakowana w pude%ko.$| 
Opakowanie:'  50/300 szt. $|  Wymiar:' Ø2 x 15,7 cm$|  Materia(:' Stal nierdzewna / 
Plastik$|  Znakowanie:'l  $40 x 10 mm L1+H3 (1)  

  KNACK    !"#$%$,,**    
 Metalowy dziadek do orzechów KNACK z drewnian! mis! bambusow! 
z wydr!'eniami.$|  Opakowanie:'  20/40 szt. $|  Wymiar:' 24 x 17 x 2 cm$| 
Materia(:' Bambus / Stop cynkowy$|  Znakowanie:'l  $5 cm& L4+H4 (1)  

  CLICK    !"#$%$,$*+   W
 Dziadek do orzechów CLICK sk%adaj!cy si( z drewnianej miski i przyrz!du do 
%upania orzechów.$|  Opakowanie:'  24 zestawów $|  Wymiar:' 15,5 x 15,5 x 8,4 cm$| 
Materia(:' Bambus / Stop cynkowy$|  Znakowanie:'l  $5 cm& L4+H4 (1)  



NOWO!"

NOWO!"

Zadzwo! do nas! Pomo"emy Ci wybra# najlepszy gad"et.

  CALMY    !"#$%$"$%&    
 Szklana karafka ze szklank$ CALMY. Szklanka mo"e s%u"y# jako pokrywka. 
Pojemno&# ok.'500 ml.'|  Opakowanie:'  50 szt. '|  Wymiar:' Ø7,5 x 17 cm'|  Materia(:' Szk%o'| 
Znakowanie:'t  '25 x 60 mm K2+H6+V1 (4)  

  Ok.!500 ml  

  COOKIE DEPOT    !"#$%$))*&    
 Szklany s%oik COOKIE DEPOT ze szklan$ pokrywk$. Pojemno&# 
ok.'1000 ml.'|  Opakowanie:'  12 szt. '|  Wymiar:' Ø12 x 15,8 cm'|  Materia(:' Szk%o'| 
Znakowanie:'t  '25 x 50 mm K2+H4+V1 (4)  

  Ok.!1000 ml  



NOWO!"NOWO!"

Zadzwo! do nas! Pomo"emy Ci wybra# najlepszy gad"et.

!"#
  CLICKY    !"#$%$"$)!    
 Szklany s%oik CLICKY z uchylnym wieczkiem 
i bia%$, silikonow$ uszczelk$. Do robienia 
przetworów, marynowania warzyw lub 
przechowywania "ywno&ci. Ze zmontowan$ 
pokrywk$. (atwo si) otwiera i zamyka. 
Pojemno&# ok.'280 ml.'|  Opakowanie:'  48 szt. '| 
Wymiar:' Ø7 x 10 cm'|  Materia(:' Szk%o / *elazo / Silikon'| 
Znakowanie:'e  'Ø35 mm D2+H4 (10)  

  Ok.!280 ml  

  CLICKY    !"#$%$"$)"    
 Szklany s%oik CLICKY z uchylnym wieczkiem i bia%$, 
silikonow$ uszczelk$. Do robienia przetworów, 
marynowania warzyw lub przechowywania 
"ywno&ci. Ze zmontowan$ pokrywk$. (atwo 
si) otwiera i zamyka. Pojemno&# ok.'500 ml.'| 
Opakowanie:'  36 szt. '|  Wymiar:' Ø9,5 x 10,5 cm'| 
Materia(:' Szk%o / *elazo / Silikon'| 
Znakowanie:'e  'Ø35 mm D2+H4 (10)  

  Ok.!500 ml  

  CLICKY    !"#$%$"$)+    
 Szklany s%oik CLICKY z uchylnym wieczkiem i bia%$, 
silikonow$ uszczelk$. Do robienia przetworów, 
marynowania warzyw lub przechowywania 
"ywno&ci. Ze zmontowan$ pokrywk$. (atwo 
si) otwiera i zamyka. Pojemno&# ok.'750 ml.'| 
Opakowanie:'  24 szt. '|  Wymiar:' Ø9,5 x 14 cm'| 
Materia(:' Szk%o / *elazo / Silikon'| 
Znakowanie:'e  'Ø35 mm D2+H4 (10)  

  Ok.!750 ml  



NOWO!"

Zadzwo! do nas! Pomo"emy Ci wybra# najlepszy gad"et.

  ECO STORAGE    !"#$%$"$%!    
 Szklany s$oik ECO STORAGE z hermetyczn% pokrywk% 
z bambusa. Do przechowywania makaronu, 
p$atków &niadaniowych, przypraw, herbaty lub 
kawy. Pojemno&# ok.'450 ml.'|  Opakowanie:&  50 szt. '| 
Wymiar:& Ø8,5 x 10,5 cm'|  Materia':& Szk$o / Bambus / 
Silikon'|  Znakowanie:&t  '25 x 60 mm K2+H4+V1 (4)  

  Ok.!450 ml  

  ECO STORAGE    !"#$%$"$%"    
 Szklany s$oik ECO STORAGE z hermetyczn% pokrywk% 
z bambusa. Do przechowywania makaronu, 
p$atków &niadaniowych, przypraw, herbaty lub 
kawy. Pojemno&# ok.'700 ml.'|  Opakowanie:&  40 szt. '| 
Wymiar:& Ø8,5 x 15,5 cm'|  Materia':& Szk$o / Bambus / 
Silikon'|  Znakowanie:&t  '25 x 60 mm K2+H4+V1 (4)  

  Ok.!700 ml  

  ECO STORAGE    !"#$%$"$%(    
 Szklany s$oik ECO STORAGE z hermetyczn% pokrywk% 
z bambusa. Do przechowywania makaronu, 
p$atków &niadaniowych, przypraw, herbaty lub 
kawy. Pojemno&# ok.'850 ml.'|  Opakowanie:&  25 szt. '| 
Wymiar:& Ø8,5 x 20 cm'|  Materia':& Szk$o / Bambus / 
Silikon'|  Znakowanie:&t  '25 x 60 mm K2+H4+V1 (4)  

  Ok.!850 ml  



Zadzwo! do nas! Pomo"emy Ci wybra# najlepszy gad"et.

!""
  MINI BAMBOO    !"#$%$($!$    
 Deska do krojenia MINI BAMBOO. Bambusowa deska do krojenia, nó" ze stali nierdzewnej z uchwytem 
z bambusa, papierowa nak$adka z miejscem na wsuni(cie no"a.'|  Opakowanie:&  20/40 szt. '| 
Wymiar:& 20 x 15 x 1,2 cm'|  Materia':& Bambus / Stal nierdzewna'|  Znakowanie:&t  '35 x 30 mm K1+H4 (4)  

  BAMBOO!GRIP    !)#$%$$**+    
 Deska do krojenia BAMBOO-GRIP z uchwytem z polerowanego metalu. Wykonana 
z drewna bambusowego.'|  Opakowanie:&  10 szt. '|  Wymiar:& 43 x 26 x 2 cm'| 
Materia':& Bambus / Metal'|  Znakowanie:&l  '5 cm) L4+H2 (1)  

  BAMBOO!ROUND    !)#$%$$*"+    
 Deska do krojenia BAMBOO-ROUND z praktycznym wy"$obieniem kraw(dzi. 
Wykonana z drewna bambusowego.'|  Opakowanie:&  10 szt. '|  Wymiar:& 30 x 20 x 2 cm'| 
Materia':& Bambus'|  Znakowanie:&l  '5 cm) L4+H2 (1)  



NOWO!"NOWO!"

  WOODEN START    !"#$%$&%$'    
 Deska do krojenia WOODEN START z uchwytem i otworem do 
zawieszenia. Wykonana w Europie z olejowanego drewna bukowego.!| 
Opakowanie:(  80 szt. !|  Wymiar:( 28,5 x 11,7 x 0,8 cm!|  Materia):( Drewno!| 
Znakowanie:(l  !5 cm" L4+H2 (1)  

  Wyprodukowana 
w Europie  

  WOODEN HEART    !"#$%$&%$*    
 Deska do krojenia WOODEN HEART wykonana 
z naturalnego drewna bukowego, z praktycznym 
odp#ywem na p#yny biegn$cym wzd#u% kraw&dzi deski. 
Wyprodukowana w Europie.!|  Opakowanie:(  80 szt. !| 
Wymiar:( 16,5 x 16 x 0,8 cm!|  Materia):( Drewno!| 
Znakowanie:(l  !5 cm" L4+H2 (1)  

  Wyprodukowana 
w Europie  



NOWO!"

Zadzwo' do nas! Pomo%emy Ci wybra( najlepszy gad%et.

!"!
  WOODEN EDGE    !"#$%$&%$$    
 Deska do krojenia WOODEN EDGE wykonana z naturalnego drewna bukowego. 
Wyprodukowana w Europie.!|  Opakowanie:(  60 szt. !|  Wymiar:( 20 x 13 x 1 cm!| 
Materia):( Drewno!|  Znakowanie:(l  !5 cm" L4+H2 (1)  

  Wyprodukowana 
w Europie  

  WOODEN BREAK    !"#$%$&%$+    
 Deska do krojenia WOODEN BREAK. Drewno bukowe. Wyprodukowana 
w Europie.!|  Opakowanie:(  40 szt. !|  Wymiar:( 25 x 18 x 1 cm!|  Materia):( Drewno!| 
Znakowanie:(l  !5 cm" L4+H2 (1)  

  Wyprodukowana 
w Europie  



NOWO!"NOWO!"

  WOODEN PIGGY    !"#$%$&%$'    
 Deska do krojenia WOODEN PIGGY wykonana z naturalnego drewna 
bukowego, z praktycznym odp!ywem na p!yny biegn"cym wzd!u# 
kraw$dzi deski. Wyprodukowana w Europie.%|  Opakowanie:(  40 szt. %| 
Wymiar:( 34 x 20 x 0,8 cm%|  Materia):( Drewno%|  Znakowanie:(l  %5 cm& 
L4+H2 (1)  

  Wyprodukowana 
w Europie  

  WOODEN RINDY    !"#$%$&%$%    
 Deska do krojenia WOODEN RINDY wykonana z naturalnego drewna 
bukowego. Wyprodukowana w Europie.%|  Opakowanie:(  40 szt. %| 
Wymiar:( 32 x 15 x 0,8 cm%|  Materia):( Drewno%|  Znakowanie:(l  %5 cm& 
L4+H2 (1)  

  Wyprodukowana 
w Europie  



NOWO!"

NOWO!"

Zadzwo' do nas! Pomo#emy Ci wybra( najlepszy gad#et.

!"#
  WOODEN SQUARE    !"#$%$&%$!    
 Deska do krojenia WOODEN SQUARE. Drewno bukowe, z praktycznym 
wy#!obieniem wzd!u# kraw$dzi. Wyprodukowana w Europie.%| 
Opakowanie:(  20 szt. %|  Wymiar:( 30 x 20 x 1,2 cm%|  Materia):( Drewno%| 
Znakowanie:(l  %5 cm& L4+H2 (1)  

  Wyprodukowana 
w Europie  

  WOODEN PREMIUM    !"#$%$&%$"    
 Deska do krojenia WOODEN PREMIUM. Drewno bukowe, z praktycznym wy#!obieniem wzd!u# kraw$dzi. 
Wyprodukowana w Europie.%|  Opakowanie:(  10 szt. %|  Wymiar:( 38 x 25 x 1,7 cm%|  Materia):( Drewno%| 
Znakowanie:(l  %5 cm& L4+H2 (1)  

  Wyprodukowana 
w Europie  



  BEST BBQ    !"#$%$&&!'    
 Deska ze sztu!cami BEST BBQ. W zestawie:"pr#t do ostrzenia ze stali 
nierdzewnej, nó$ do mi#s, widelec do mi#s, nó$ do steków, drewniana 
deska z praktycznym wg%#bieniem wzd%u$ kraw#dzi."|  Opakowanie:(  10 szt. "| 
Wymiar:( 35,2 x 23,3 x 4,2 cm"|  Materia):( Stal nierdzewna / Drewno / Nylon"| 
Znakowanie:(l  "5 cm& L4+H4 (1)  

  BAMBOO!CUT    !*#*$%$$+$    
 Deska do krojenia BAMBOO-CUT z widelcem i no$em ze stali nierdzewnej 
z drewnianymi uchwytami . Sztu!ce mo$na bezpiecznie przechowywa! wsuni#te 
w specjalne naci#cia. Deska wykonana z bambusa, z praktycznym metalowym 
uchwytem do zawieszenia."|  Opakowanie:(  10 szt. "|  Wymiar:( 43 x 25 x 2 cm"| 
Materia):( Bambus / Stal nierdzewna"|  Znakowanie:(l  "5 cm& L4+H4 (1)  



Zadzwo' do nas! Pomo$emy Ci wybra! najlepszy gad$et.

!"#
  CHEESE    !"#$%$+%!*    
 Sztu!ce do sera CHEESE z no$em do delikatnych serów, no$em do twardych 
rodzajów sera, ostrzem o falistym kszta%cie, wszystkie sztu!ce maj( 
praktyczne zawieszki, pakowane w pude%ko."|  Opakowanie:(  10/20 szt. "| 
Wymiar:( 30 x 18,6 x 2,4 cm"|  Materia):( Stal nierdzewna"|  Znakowanie:(l  "5 cm& 
L1+H4 (1)  

  FESCO    !"#$%$&&',    
 Zestaw do sera FESCO sk%ada si# z trzech elementów:"no$a do sera, 
krajalnicy i deski do krojenia z bambusa."|  Opakowanie:(  20/40 szt. "| 
Wymiar:( 24,4 x 15,2 x 1,1 cm"|  Materia):( Bambus / Stal nierdzewna"| 
Znakowanie:(l  "60 x 6 mm L1+H4 (1)  



NOWO!"

  ROASTBEEF    !"#$%$&%'$    
 Zestaw sztu!ców ROASTBEEF wykonanych ze stali nierdzewnej, 
zawiera nó" i widelec, zapakowany w aluminiowe etui z przezroczyst# 
pokrywk#.$|  Opakowanie:(  30 szt. $|  Wymiar:( 34 x 8 x 3,5 cm$|  Materia):( Stal 
nierdzewna / Aluminium / Plastik$|  Znakowanie:(t  $60 x 25 mm 
K1+H3+V1 (1)  

  ROASTY    !"#$%$**!&    
 Zestaw do krojenia ze stali nierdzewnej ROASTY. Zawiera 4 elementy:$nó" do mi%sa, 
widelec do mi%sa, no"yczki oraz nó" kelnerski. W czarnej nylonowej torbie z p%telk#.$| 
Opakowanie:(  30 szt. $|  Wymiar:( 36 x 9 x 2,7 cm$|  Materia):( Stal nierdzewna / Stal 
w%glowa / Plastik / Nylon$|  Znakowanie:(u  $50 x 80 mm T1+H6 (10)  

  CARVE    !"#$%$**+"    
 3-cz%&ciowy zestaw ze stali nierdzewnej CARVE sk'ada si% z ostrza'ki 
z metalowym oczkiem do zawieszania, no"a i widelca do mi%sa, zapakowany 
w proste pude'ko.$|  Opakowanie:(  12 zestawów $|  Wymiar:( 30,5 cm$|  Materia):( Stal 
nierdzewna / Plastik$|  Znakowanie:(t  $25 x 10 mm K1+H8 (4)  



Zadzwo( do nas! Pomo"emy Ci wybra! najlepszy gad"et.

!"#
  SPLIT        
 Nó" do jab'ek SPLIT z plastikowym uchwytem w kszta'cie jab'ka i ostrzami 
ze stali nierdzewnej.$|  Opakowanie:(  12/48 szt. $|  Wymiar:( 15,5 x 14 x 2 cm$| 
Materia):( Stal nierdzewna / Plastik$|  Znakowanie:(t  $30 x 10 mm K1+H2 (4)  

  56-0307019 
 zielony  

  56-0307020 
 czerwony  

  FRUITY    !"#$%$&%!,    
 Sztu!ce do owoców FRUITY z no"em do pomara(czy, tark# do cytryn, 
'y"k# do oczyszczania z pestek, narz%dziem do wyjmowania nasion i 'usek 
z jab'ek. Wszystkie sztu!ce maj# praktyczne zawieszki, zestaw pakowany 
w pude'ko.$|  Opakowanie:(  20/40 szt. $|  Wymiar:( 13,2 x 23 x 2,4 cm$| 
Materia):( Stal nierdzewna$|  Znakowanie:(l  $5 cm) L1+H4 (1)  

  SUNNY        
 Deska do krojenia SUNNY zawiera nó" z ostrzem ze stali nierdzewnej z otwieraczem 
do butelek i oczkiem do zawieszania w uchwycie. Os'ona na ostrze, deska 'atwa 
do zawieszenia.$|  Opakowanie:(  25/50 szt. $|  Wymiar:( 28 x 18,5 / 20,5 x 3 x 1,3 cm$| 
Materia):( Stal nierdzewna / Plastik$|  Znakowanie:(t  $35 x 10 mm K1+H2+V1 (4)  

  56-0307016 
 zielony  

  56-0307017 
 niebieski  

  56-0307018 
 ró"owy  



Zadzwo! do nas! Pomo"emy Ci wybra# najlepszy gad"et.

  ITALY    !"#$%$&&&'   W
 Deska do krojenia pizzy ITALY z 4 widelcami, 
4 no"ami i no"em do pizzy.$|  Opakowanie:(  10 szt. $| 
Wymiar:( Ø32 cm$|  Materia):( Stal nierdzewna / Drewno$| 
Znakowanie:(l  $5 cm% L4+H4 (1)  

  USEFUL       W
 Nó" do pizzy USEFUL z kó&kiem kroj'cym ze stali nierdzewnej, solidn', 
plastikow' r'czk' z miejscem na reklam(, pakowany w pude&ko.$| 
Opakowanie:(  25/100 szt. $|  Wymiar:( 11,2 x 10,5 x 1,8 cm$|  Materia):( Stal 
nierdzewna / Plastik$|  Znakowanie:(l  $5 cm% L1+H4 (1)  

  Nowe kolory  

  56-0307010 
 czarny  

  56-0307038 
 niebieski  

  56-0307011 
 czerwony  

  56-0307012 
 zielony  



Zadzwo! do nas! Pomo"emy Ci wybra# najlepszy gad"et.

!"#
  CEREALS        
 Pojemnik na jogurt i muesli CEREALS z podwójnymi 
)ciankami. Wieczko z dodatkow' komor' na 
sypkie dodatki jak muesli, przezroczysty kubek 
(pojemo)# ok.$350 ml) – idealny na jogurt i kasze – 
z silikonow' opask' z wg&(bieniem na plastikow' 
&y"eczk( (w zestawie).$|  Opakowanie:(  30/60 szt. $| 
Wymiar:( Ø6-8,5 x 16,5 cm$|  Materia):( Plastik / Silikon$| 
Znakowanie:(t  $30 x 15 mm K1+H2+V1 (4)  

  Ok.!350 ml  

  56-0307042 
 bia&y  

  56-0307044 
 zielone jab&ko  

  56-0307043 
 niebieski  

  HEART PAN    !"#$%$"$$*   W
 Patelnia HEART PAN w kszta&cie serca.$Ok.$9,5 cm d&ugo)ci, 8 cm szeroko)ci i 1,5 cm wysoko)ci, z nieprzywieraj'c' 
pow&ok', plastikowym uchwytem z p(telk'. Idealna do przygotowywania jajek i nale)ników.$|  Opakowanie:(  50 szt. $| 
Wymiar:( Ø12 x 2 x 26 cm$|  Materia):( Stal w(glowa / Plastik$|  Znakowanie:(t  $60 x 10 mm K2+H4+V1 (4)  

  AL DENTE    !"#$%$+%%&   W
 Zestaw do spaghetti AL DENTE z tark' do sera, 
urz'dzeniem do porcjowania makaronu, szczypcami do 
makaronu i chochl'.$|  Opakowanie:(  10/20 zestawów $| 
Wymiar:( 30,5 x 20,5 x 5 cm$|  Materia):( Stal nierdzewna$| 
Znakowanie:(l  $10 x 50 mm L1+H2 (1)  

  podwójnymi "ciankami  



  STEWARD    !"#$%&%$$$    
 Zapaska STEWARD z d!ugimi tasiemkami."|  Opakowanie:'  100 szt. "|  Wymiar:' 100 x 100 cm"| 
Materia(:' 65 %"Poliester / 35 %"Bawe!na"|  Znakowanie:'u  "80 x 80 mm T1+H6 (10)  

  Unisex  

  FREEZE    !"#%"%"$!)    
 Wk!ad do lodówki FREEZE wype!nione p!ynem ch!odz#cym (ok."150ml). 
Wytrzyma!a obudowa z tworzywa sztucznego."|  Opakowanie:'  40/80 szt. "| 
Wymiar:' 10,5 x 7 x 2,5 cm"|  Materia(:' PET / SAP"|  Znakowanie:'t  "35 x 35 mm 
K2+H2+V1 (2)  

  CATERING        
 Fartuszek szefa CATERING. Przednia kiesze$, pasek na szyj% i boczne paski do 
wi#zania."|  Opakowanie:'  200 szt. "|  Wymiar:' 50 x 73 cm"|  Materia(:' Polipropylen"| 
Znakowanie:'s  "140 x 110 mm S9 (1)  

  56-1080123 
 czerwony  

  56-1080125 
 &ó!ty  



Zadzwo$ do nas! Pomo&emy Ci wybra' najlepszy gad&et.

!"!
  CHIEF WAITER        
 Fartuch kuchenny CHIEF WAITER zak!adany na szyj% z paskiem do wi#zania 
z ty!u. Idealny do gotowania, pieczenia i serwowania."|  Opakowanie:'  100 szt. "| 
Wymiar:' 89 x 64 cm"|  Materia(:' 100 %"Bawe!na"|  Znakowanie:'s  "100 x 100 mm S9 (1)  

  56-1080141 
 bia!y  

  56-1080143 
 czerwony  

  BEST SERVICE    !"#$%&%$**    
 Fartuszek kuchenny BEST SERVICE. Dwie kieszonki 
z przodu, regulowany pasek na szyj%, d!ugie tasiemki 
z ty!u, z boku praktyczna p%telka. Idealny do gotowania, 
pieczenia i serwowania potraw."|  Opakowanie:'  50 szt. "| 
Wymiar:' 70 x 98 cm"|  Materia(:' 90 %"Poliester / 
10 %"Bawe!na"|  Znakowanie:'s  "120 x 120 mm S9+H4 (1)  



  TIME       PY
 Cyfrowa waga kuchenna TIME ze szklan! powierzchni! i panelem dotykowym. Wy"wietlacz 
pokazuje wag# w kg, g, oz i lbs (ustawienia z ty$u). Maksymalne obci!%enie 3 kg. Analogowy 
zegar, uchwyt do zawieszenia na "cianie. Wykonana z plastiku i szk$a.&|  Opakowanie:!  6 szt. &| 
Wymiar:! Ø20 x 2 cm&|  Materia":! Plastik / Szk$o&|  Bateria:!  AAA/LR03/AM4 &| 
Znakowanie:!§  &6 cm' DP1+H2 (10)  

  Z przyciskami 
dotykowymi  

  58-0300500 
 czarny  

  58-0300505 
 bia$y  

  58-0300501 
 czerwony  

  TOUCH’N’COOK    #$%$&'(&&)   DM
 Minutnik TOUCH’N’COOK wy"wietla czas do 99 minut i 59 sekund. Sygnalizacja 
d(wi#kowa po up$yni#ciu czasu, prosta obs$uga za pomoc! przycisków 
dotykowych, z magnesem do mocowania oraz podpórk! z ty$u artyku$u.&| 
Opakowanie:!  60/120 szt. &|  Wymiar:! 7,6 x 7,6 x 2,5 cm&|  Materia":! Plastik&| 
Bateria:!  AAA/LR03/AM4 &|  Znakowanie:!t  &25 x 3 mm K1+H4 (4)  

  Magnetyczny  



Zadzwo) do nas! Pomo%emy Ci wybra* najlepszy gad%et.

!"#
  PRECISE    #(%&*++&,&   WY
 Cyfrowa waga w $y%ce PRECISE o wysokiej czu$o"ci i skali od 0,1 g do 300 g. Idealna 
do wa%enia herbaty, przypraw, p$ynów itp., funkcja HOLD i TARA, przycisk ON, 
wy$!cza si# automatycznie, z oczkiem do zawieszenia.&|  Opakowanie:!  10/50 szt. &| 
Wymiar:! 22 x 5 x 2,9 cm&|  Materia":! Plastik&|  Znakowanie:!t  &30 x 15 mm K1+H4 (4)  

  Do 300 g  

  COOKIE BOX    #(%&'&**&+    
 Zestaw foremek do pieczenia COOKIE BOX zawieraj!cy 6 ró%nych, odpornych na 
rdz# foremek ze stali nierdzewnej. Skrzyneczka ze stali nierdzewnej z okienkiem.&| 
Opakowanie:!  50/100 kompletów &|  Wymiar:! 11,6 x 8,7 x 2,3 cm&|  Materia":! Stal 
nierdzewna&|  Znakowanie:!l  &5 cm' L1+H2 (1)  



NOWO!"NOWO!"

Zadzwo! do nas! Pomo"emy Ci wybra# najlepszy gad"et.

  COOKING TIME    !"#$%$&$'$    
 Zestaw przyborów kuchennych COOKING TIME. Sk$ada si% z 5 bambusowych 
elementów:&$y"ki, szpatu$ek i pojemnika.&|  Opakowanie:(  25 szt. &| 
Wymiar:( Ø8,2 x 29,5 cm&|  Materia):( Bambus&|  Znakowanie:(l  &5 cm' L4+H4 (1)  

  WELL DONE    !"#$"$'$'*    
 Aluminiowa prasa do burgerów WELL DONE z nieprzywieraj(c( pow$ok(.&| 
Opakowanie:(  40 szt. &|  Wymiar:( Ø12 x 8 cm&|  Materia):( Aluminium / Polipropylen&| 
Znakowanie:(l  &5 cm' L1+H4 (1)  



Zadzwo! do nas! Pomo"emy Ci wybra# najlepszy gad"et.

!"#
  CRÈME BRÛLÉE    !*#*$'%$$+    
 Palnik gazowy CRÈME BRÛLÉE idealny do karmelizacji deserów. Z instrukcj( 
obs$ugi. Wype$niony gazem i $atwy do uzupe$nienia.&|  Opakowanie:(  100 szt. &| 
Wymiar:( Ø2,5 x 19 cm&|  Materia):( Aluminium / Stal / Plastik&| 
Znakowanie:(l  &5 cm' L1+H4 (1)  

  GRIP    !"#$"$'$"%    
 Szczypce ze stali nierdzewnej GRIP z plastikowym uchwytem, gumowym 
wieszakiem na ko!cu. Mechanizm blokuj(cy dla oszcz%dno)ci miejsca podczas 
przechowywania. Idealne do gotowania, sma"enia, grillowania i podawania.&| 
Opakowanie:(  12/48 szt. &|  Wymiar:( 1,8/4,3 x 36 cm&|  Materia):( Stal nierdzewna / Plastik&| 
Znakowanie:(l  &10 x 25 mm L1+H2 (1)  

  GOURMET    !"#$',,$"*   QW
 Termometr do gotowania GOURMET. Cz%)# przednia ze stali nierdzewnej, 
alarm dla wyznaczonej temperatury, minutnik (do u"ytku równie" 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&|  Materia):( Stal nierdzewna / Plastik&|  Bateria:(  AAA/LR03/AM4 &| 
Znakowanie:(l  &45 x 10 mm L1+H3 (1)  



Zadzwo! do nas! Pomo"emy Ci wybra# najlepszy gad"et.

  SALT N’ PEPPER    !"#$%$$&'!   I
 M$ynek do soli i pieprzu SALT N’ PEPPER z solidnym ceramicznym mechanizmem 
uruchamianym przyciskiem. W pude$ku.%|  Opakowanie:(  20 szt. %|  Wymiar:( 21,6 x 
Ø6,8 cm%|  Materia):( Plastik / Stal nierdzewna / Ceramika%|  Bateria:(  AA/LR6/AM3 %| 
Znakowanie:(t  %25 x 10 mm K2+H3 (4)  

  SPICE FLAVOR    !&#$%$*%*&    
 Zestaw do soli i pieprzu SPICE FLAVOR ze stali nierdzewnej, z transparentnym 
okienkiem, posiada ceramiczny m$ynek i mechanizm obrotowy, pakowany 
w transparentne pude$ko.%|  Opakowanie:(  24/96 kompletów %|  Wymiar:( Ø3 x 5,2 / 
6,6 x 3,3 x 5,5 cm%|  Materia):( Stal nierdzewna / Plastik / Ceramika%| 
Znakowanie:(l  %15 x 15 mm L1+H2 (1)  



Zadzwo! do nas! Pomo"emy Ci wybra# najlepszy gad"et.

!"#
  LIFESTYLE    !&#$%$*%+!   W
 Shakery na olej i ocet LIFESTYLE do precyzyjnego i higienicznego dozowania. 
Szklane butelki z metalow&/plastikow& zakr'tk&, $atwe w obs$udze jedn& r'k& 
dzi'ki wbudowanej pompie.%|  Opakowanie:(  10 zestawów %|  Wymiar:( Ø4 x 16,4 cm%| 
Materia):( Stal nierdzewna / Szk$o / Plastik%|  Znakowanie:(l  %5 cm( L1+H4 (1)  

  Zestaw  

  BOTH TOGETHER    !&#$%$**$&    
 M$ynek do soli i pieprzu BOTH TOGETHER z przezroczyst& )ciank& 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%|  Materia):( Plastik / Stal 
nierdzewna / Ceramika%|  Znakowanie:(t  %20 x 35 mm K1+H4 (4)  

  INNOVATION    !&#$%$*%+%   W
 M$ynek do soli i pieprzu INNOVATION, gumowana 
powierzchnia, przezroczyste okienka, mechanizm 
obrotowy pozwalaj&cy zmieli# z jednej strony 
pieprz, a z drugiej sól.%|  Opakowanie:(  50 szt. %| 
Wymiar:( Ø8,1 x 10,5 cm%|  Materia):( Plastik / Ceramika%| 
Znakowanie:(t  %20 x 10 mm K2+H2+V1 (1)  



NOWO!"

Zadzwo! do nas! Pomo"emy Ci wybra# najlepszy gad"et.

  PUT UNDER    !"#$%$&&$'   W
 Zestaw podstawek PUT UNDER sk$adaj%cy si& z 4 podstawek i pude$ka 
bambusowego. Z du"% przestrzeni% na umieszczenie logo.'|  Opakowanie:(  40/80 szt. '| 
Wymiar:( 10 x 10 x 0,6 cm'|  Materia):( Bambus'|  Znakowanie:(l  '5 cm( L4+H2 (1)  

  COOLING CUBES    !"#$%$&&%!    
 Zestaw kostek lodu COOLING CUBES w aksamitnym woreczku. Kamienie ch$odz%ce 
ze stali nierdzewnej do wielokrotnego u"ytku. Nie rozcie!czaj% napoju, $atwe do 
czyszczenia.'|  Opakowanie:(  50/100 szt. '|  Wymiar:( 2,5 x 2,5 / 9 x 13 cm'|  Materia):( Stal 
nierdzewna / Poliester'|  Znakowanie:(l  '12 x 12 mm L1+H4 (1)  



NOWO!"

Zadzwo! do nas! Pomo"emy Ci wybra# najlepszy gad"et.

!!"

  HAPPY HOUR    !"#$%$&%*!   W
 Shaker do koktajli HAPPY HOUR, ze stali nierdzewnej, pojemno)# ok.'0,3 litra.'| 
Opakowanie:(  25 szt. '|  Wymiar:( 19 x Ø7,2 cm'|  Materia):( Stal nierdzewna'| 
Znakowanie:(l  '5 cm( L1+H2 (1)  

  BARKEEPER    !"#$%$&&%"    
 Zestaw barma!ski BARKEEPER sk$adaj%cy si& z shakera, pokrywki, sitka i jiggera. Ze 
stali nierdzewnej. Pojemno)# ok.'550 ml.'|  Opakowanie:(  20 szt. '|  Wymiar:( Ø8 x 22 cm'| 
Materia):( Stal nierdzewna'|  Znakowanie:(l  '5 cm( L1+H2 (1)  

  Ok.!550 ml  



NOWO!"NOWO!"

NOWO!"NOWO!"

Zadzwo! do nas! Pomo"emy Ci wybra# najlepszy gad"et.

  DRINK TOGETHER    !"#$%$&&'(    
 Zestaw szklanych s$omek DRINK TOGETHER sk$adaj%cy si& z 2 przezroczystych s$omek wielokrotnego 
u"ytku, zapakowany w pude$ko.'|  Opakowanie:)  100/200 szt. '|  Wymiar:) Ø0,8 x 21 cm'|  Materia*:) Szk$o'| 
Znakowanie:)t  '60 x 20 mm K1+H6 (1)  

  DRINK SMART    !"#$%$&&'"    
 Szklana s$omka do picia DRINK SMART. Wielokrotnego u"ytku z dodatkow% szczoteczk% do $atwego 
czyszczenia, w przyjaznym dla (rodowiska bawe$nianym woreczku.'|  Opakowanie:)  100/400 szt. '| 
Wymiar:) Ø0,8 x 20 cm'|  Materia*:) Szk$o / Bawe$na / )elazo'|  Znakowanie:)u  '80 x 40 mm T1+H4 (10)  



Zadzwo! do nas! Pomo"emy Ci wybra# najlepszy gad"et.

!!!

  DRINK ELEGANT    !"#$%$&%&!    
 S$omka do picia ze stali nierdzewnej DRINK ELEGANT z dodatkow% szczoteczk% 
do $atwego czyszczenia, mo"na my# w zmywarce.'|  Opakowanie:)  50/200 szt. '| 
Wymiar:) Ø0,6 x 21,5 cm'|  Materia*:) Stal nierdzewna / Bawe$na'| 
Znakowanie:)u  '80 x 40 mm T1+H4 (10)  

  DRINK HAPPY    !"#$%$&&&(    
 Zestaw s$omek ze stali nierdzewnej DRINK HAPPY wykonany z 4 wygi&tych s$omek 
i szczoteczki do $atwego czyszczenia, w przyjaznej dla (rodowiska bawe$nianej 
torbie.'|  Opakowanie:)  50/200 kompletów '|  Wymiar:) Ø0,6 x 21,5 cm'|  Materia*:) Stal 
nierdzewna / Bawe$na'|  Znakowanie:)u  '80 x 40 mm T1+H4 (10)  

  DRINK FRIENDLY    !"#$%$&&&+    
 Zestaw s$omek ze stali nierdzewnej DRINK FRIENDLY sk$adaj%cy si& z 4 s$omek 
i szczotki u$atwiaj%cej czyszczenie, wewn%trz torby bawe$nianej przyjaznej 
dla (rodowiska.'|  Opakowanie:)  50/200 kompletów '|  Wymiar:) Ø0,6 x 21,5 cm'| 
Materia*:) Stal nierdzewna / Bawe$na'|  Znakowanie:)u  '80 x 40 mm T1+H4 (10)  



  STEEL    !"#$%&&$%$    
 Otwieracz do butelek STEEL z du!" powierzchni" na logo.#|  Opakowanie:'  50/400 szt. #| 
Wymiar:' 8,5 x 5,4 cm#|  Materia(:' Stal nierdzewna#|  Znakowanie:'l  #5 cm$ L1+H2 (1)  

  PRACTICALLY        
 S%omka silikonowa PRACTICALLY wielokrotnego 
u!ytku, w dopasowanym kolorystycznie pude%ku 
do przechowywania.#|  Opakowanie:'  100/400 szt. #| 
Wymiar:' Ø5,4 x 2 cm#|  Materia(:' Silikon / Plastik#| 
Znakowanie:'t  #Ø30 mm K1+H2 (4)  

  56-0304440 
 bia%y / czarny  

  56-0304442 
 czerwony  

  56-0304445 
 !ó%ty  

  56-0304443 
 zielony  

  56-0304446 
 ró!owy  

  56-0304441 
 niebieski  

  56-0304444 
 pomara&czowy  

  TOGETHER        
 Podk%adka pod szklank' TOGETHER wyposa!ona 
w otwieracz do butelek, antypo(lizgow" pow%ok' 
na spodzie, z du!" powierzchni" przeznaczon" 
na nadruk.#|  Opakowanie:'  100/400 szt. #| 
Wymiar:' 8,2 x 8,2 cm#|  Materia(:' Plastik / Stal / EVA#| 
Znakowanie:'t  #70 x 25 mm K1+H2 (4)  

  56-0499104 
 bia%y  

  56-0499109 
 zielone jab%ko  

  56-0499105 
 czarny  

  56-0499106 
 niebieski  

  56-0499108 
 czerwony  
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  STARDUST    !"#$)$*$*&    
 Otwieracz do butelek STARDUST z szerok" r"czk".#|  Opakowanie:'  100/200 szt. #| 
Wymiar:' 12,5 x 5 x 2,3 cm#|  Materia(:' Stal nierdzewna#|  Znakowanie:'l  #5 cm$ 
L1+H2 (1)  

  Wi!cej otwieraczy mo"na znale#$ 
na stronie 273-276.  

  SPINNER        
 Otwieracz do butelek SPINNER ze zintegrowanym fidget spinnerem.#| 
Opakowanie:'  50/500 szt. #|  Wymiar:' 8,5 x 3,5 x 1,2 cm#|  Materia(:' Plastik / Metal#| 
Znakowanie:'t  #Ø20 mm K1+H2 (1)  

  56-0499110 
 bia%y  

  56-0499113 
 czerwony  

  56-0499111 
 czarny  

  56-0499112 
 niebieski  

  BARTENDER        
 Otwieracz do butelek BARTENDER z du!" 
powierzchni" na logo.#|  Opakowanie:'  50/500 szt. #| 
Wymiar:' 10,2 x 3,5 x 0,4 cm#|  Materia(:' Plastik / Stal#| 
Znakowanie:'t  #55 x 25 mm K1+H2 (4)  

  56-0499114 
 bia%y  

  56-0499117 
 czerwony  

  56-0499115 
 czarny  

  56-0499118 
 zielony  

  56-0499116 
 niebieski  



  BEST SERVING        
 Nó! kelnerski BEST SERVING z otwieraczem do butelek i korkoci"giem.#| 
Opakowanie:!  12/120 szt. #|  Wymiar:! 12 x 1,3 x 2,2 cm#|  Materia":! Stal w$glowa / Stal#| 
Znakowanie:!l  #20 x 5 mm L1+H4 (1)  

  56-0301149 
 czerwony  

  56-0301145 
 czarny  

  56-0301147 
 srebrny  

  56-0301146 
 bia%y  

  56-0301148 
 niebieski  

  ELEGANT    #$%&'&(&$'    
 Otwieracz do wina ELEGANT z drewnian" r"czk" i korkoci"giem.#| 
Opakowanie:!  25/100 szt. #|  Wymiar:! 11,5 x 1,5 x 2 cm#|  Materia":! Stal nierdzewna / 
Drewno#|  Znakowanie:!t  #15 x 5 mm K1+H2 (4)  



NOWO!"
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  CELEBRATION    #$%&'&(($)    
 Drewniana skrzyneczka CELEBRATION na butelk$ szampana 
o pojemno(ci ok.#0,75 l. Z przesuwan" pokryw". Wykonana w Europie 
z drewna bukowego.#|  Opakowanie:!  1 szt. #|  Wymiar:! 37 x 12 x 11,5 cm#| 
Materia":! Drewno#|  Znakowanie:!l  #5 cm) L4+H4 (1)  

  Na jedn! butelk"  

  Wyprodukowana 
w Europie  

  SALUTE    #$%&'&(&'$    
 Zestaw do win SALUTE w drewnianym pude%ku, ze 
szklanym termometrem, metalowym korkiem oraz 
pier(cieniem na szyjk$ i korkoci"giem ze stali nierdzewnej.#| 
Opakowanie:!  20 zestawów #|  Wymiar:! 17,5 x 14,5 x 4,5 cm#| 
Materia":! Drewno / Stal nierdzewna#|  Znakowanie:!l  #5 cm) 
L4+H2 (1)  

  DUET    #$%&'&(&'*    
 Zestaw do win DUET w czarnym pude%ku z korkoci"giem, 
otwieraczem do butelek, no!ykiem i korkiem.#|  Opakowanie:!  50 szt. #| 
Wymiar:! 13 x 10 x 2,5 cm#|  Materia":! Stal nierdzewna / Metal#| 
Znakowanie:!l  #20 x 10 mm L1+H2 (1)  



NOWO!"

NOWO!"

  MERLOT    !"#$%$&&"$    
 Drewniana skrzyneczka MERLOT na butelk! wina o pojemno"ci 
ok.#0,75 l. Z przesuwan$ pokryw$. Wykonana w Europie z drewna 
bukowego.#|  Opakowanie:'  1 szt. #|  Wymiar:' 35,2 x 10,8 x 10 cm#| 
Materia(:' Drewno#|  Znakowanie:'l  #5 cm% L4+H4 (1)  

  Na jedn! butelk"  

  Wyprodukowana 
w Europie  

  SAUVIGNON    !"#$%$&&"&    
 Drewniana skrzyneczka SAUVIGNON na dwie butelki 
wina o pojemno"ci ok.#0,75 l ka&da. Z przesuwan$ 
pokryw$. Wykonana w Europie z drewna bukowego.#| 
Opakowanie:'  1 szt. #|  Wymiar:' 36 x 21,2 x 10,2 cm#| 
Materia(:' Drewno#|  Znakowanie:'l  #5 cm% L4+H4 (1)  

  Na dwie butelki  

  Wyprodukowana 
w Europie  
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  Na jedn! butelk"  

  Na dwie butelki  
  BAMBOO PLEASURE    !"#$%$&&!$    
 Zestaw do wina BAMBOOO PLEASURE w pude)ku 
wykonanym z bambusa, ze szklanym termometrem, 
metalowym korkiem i nalewakiem, pier"cieniem na 
szyjk! butelki i no&em kelnerskim.#|  Opakowanie:'  20 szt. #| 
Wymiar:' 22,5 x 12,5 x 4,5 cm#|  Materia(:' Bambus / Stal 
nierdzewna / Stop cynkowy#|  Znakowanie:'l  #5 cm% 
L4+H4 (1)  

  NOBLE WINE    !"#$%$&&!&    
 Zestaw do wina NOBLE WINE w pude)ku wykonanym 
z bambusa, metalowym korkiem i nalewakiem, pier"cieniem 
na szyjk! butelki, korkoci$giem d*wigniowym wraz 
z zapasowym wrzecionem ze stali w!glowej i przyrz$dem do 
nacinania.#|  Opakowanie:'  10 szt. #|  Wymiar:' 27 x 21,5 x 7,5 cm#| 
Materia(:' Bambus / Stal nierdzewna / Stop cynkowy / Stal 
w!glowa#|  Znakowanie:'l  #5 cm% L4+H4 (1)  

  BAMBOO PRECIOUS    !"#$%$&&))    
 Zestaw do wina BAMBOO PRECIOUS na 1 butelk!. Sk)ada si! z okapnika 
ze stali nierdzewnej, korka z drewniana zatyczk$ oraz no&a kelnerskiego 
ze stali nierdzewnej z drewnianym uchwytem. Ca)o"( w bambusowej 
skrzynce.#|  Opakowanie:'  10 kompletów #|  Wymiar:' 36,5 x 11,3 x 10,5 cm#| 
Materia(:' Bambus / Stal nierdzewna / Stop cynkowy#| 
Znakowanie:'l  #5 cm% L4+H4 (1)  



  BIG GLINT    !"#$%$&'&(   Y
 Lampka LED BIG GLINT w kszta!cie walca, z wyci"gan" lampk" LED, któr" 
mo#na w!"czy$ i wy!"czy$.%|  Opakowanie:)  50/200 szt. %|  Wymiar:) Ø4,5 x 9,7 cm%| 
Materia*:) Plastik%|  Znakowanie:)t  %15 x 30 mm K1+H4 (4)  

  SMALL GLINT    !"#$%$&'&!   Y
 Lampka LED SMALL GLINT w kszta!cie walca, z wyci"gan" lampk" LED, któr" 
mo#na w!"czy$ i wy!"czy$.%|  Opakowanie:)  50/200 szt. %|  Wymiar:) Ø4,5 x 5,8 cm%| 
Materia*:) Plastik%|  Znakowanie:)t  %15 x 30 mm K1+H4 (4)  

  TEA TIME    !"#$%$&''+   Y
 Lampion LED TEA TIME z wbudowanymi 
diodami LED i przyciskiem ON/OFF na spodzie.%| 
Opakowanie:)  24/288 szt. %|  Wymiar:) Ø3,8 x 3,8 cm%| 
Materia*:) Plastik%|  Znakowanie:)t  %15 x 10 mm K1+H2 (1)  

  GLOW    !"#$($',"%   _
 Lampki LED GLOW w postaci zatyczki do butelki z 10 bia!ymi lampkami LED, 
ok.%102 cm d!ugo&ci (z zatyczk"), idealne do ró#nych dekoracji, zasilane 3 bateriami 
LR44 (w zestawie).%|  Opakowanie:)  100/500 szt. %|  Wymiar:) Ø2,2 x 102 cm%| 
Materia*:) Plastik / Mied'%|  Znakowanie:)t  %25 x 10 mm K1+H2 (4)  



NOWO!"NOWO!"
NOWO!"
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  CLAM        
 )wieca w wiaderku CLAM.%|  Opakowanie:)  100 szt. %|  Wymiar:) Ø5,5 x 6 cm%| 
Materia*:) *elazo / Wosk%|  Znakowanie:)l  %30 x 10 mm L1+H4 (1)  

  56-0902195 
 bia!y  

  56-0902197 
 czerwony  

  56-0902196 
 niebieski  

  56-0902198 
 #ó!ty  

  SPHERE        
 )wieca w szkle.%|  Opakowanie:)  100 szt. %|  Wymiar:) Ø5,5 x 6,6 cm%| 
Materia*:) Szk!o / Wosk%|  Znakowanie:)l  %25 x 25 mm L4+H4 (1)  

  56-0902190 
 czarny  

  56-0902191 
 bia!y  

  56-0902192 
 czerwony  

  GOOD SPIRITS    !"#$%$&,,!    
 )wieczka o zapachu wanilii GOOD SPIRITS w metalowym &wieczniku 
w kszta!cie serca.%|  Opakowanie:)  100/300 szt. %|  Wymiar:) 5 x 5 x 2,4 cm%| 
Materia*:) Metal / Wosk%|  Znakowanie:)t  %25 x 15 mm K2+H2+V1 (4)  

  Waniliowy zapach  

  ATMOSPHERE    !"#$%$&,'"   W
 Zestaw &wieczek ATMOSPHERE, w sk!ad którego wchodz" 3 &wieczki, 
szklany &wiecznik i kadzide!ka z ceramicznym uchwytem w kszta!cie li&cia. 
Zapakowane w pude!ko z transparentn" pokrywk".%|  Opakowanie:)  50/100 szt. %| 
Wymiar:) 20,2 x 7,5 x 3,3 cm%|  Materia*:) Szk!o / Wosk / Ceramika%| 
Znakowanie:)t  %60 x 30 mm K1+H4 (4)  



  TEIDE        
 Zapalarka TEIDE posiada zabezpieczenie przed dzie!mi, pokr"t#o reguluj$ce 
wielko%! p#omienia, haczyk do zawieszenia. Nape#niona gazem z mo&liwo%ci$ 
ponownego nape#nienia, du&a powierzchnia do nadruku.'|  Opakowanie:!  100 szt. '| 
Wymiar:! 22,5 x 3,5 x 2,4 cm'|  Materia":! Plastik / Stal'|  Znakowanie:!t  '35 x 15 mm K1+H2 (4)  

  56-0411015 
 szary / czarny  

  56-0411016 
 niebieski  

  56-0411017 
 czerwony  

  VESUV    #$%&'((&)*    
 Zapalarka grillowa VESUV. Gumowana, nape#niona, z mo&liwo%ci$ ponownego 
nape#nienia.'|  Opakowanie:!  100 szt. '|  Wymiar:! 17,5 x 1,5 x 1,5 cm'|  Materia":! Aluminium'| 
Znakowanie:!l  '35 x 8 mm L1+H4 (1)  

  FUEGO    #$%&'((&+(    
 Zapalniczka FUEGO z przyciskiem bezpiecze(stwa. Ma#e pokr"t#o do 
regulacji wielko%ci p#omienia, ko(cówka z &elaza, a obudowa z tworzywa 
sztucznego, okienko pokazuj$ce poziom gazu, wype#niona gazem, 
z mo&liwo%ci$ uzupe#nienia.'|  Opakowanie:!  100 szt. '|  Wymiar:! 19 x 4 x 2 cm'| 
Materia":! Plastik / Stal'|  Znakowanie:!t  '30 x 10 mm K1+H2 (4)  
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  GLOWING    #$%&'((&&+    
 Elektroniczna zapalniczka GLOWING z przyciskiem 
na %rodku. Zapala si", kiedy zapalniczka 
jest wysuni"ta, #adowana przez USB.'| 
Opakowanie:!  25/100 szt. '|  Wymiar:! 8,6 x 2,8 x 1,9 cm'| 
Materia":! Plastik'|  Znakowanie:!t  '40 x 18 mm 
K1+H4+V1 (4)  

  !arnik  

  FIRESTARTER    #)%)&'*&&&    
 Zapalniczka FIRESTARTER o d#ugo%ci ok 29 cm. Posiada prze#$cznik on/o)  chroni$cy 
przed dzie!mi, pokr"t#o regulacji p#omienia. Nape#niona gazem, z mo&liwo%ci$ ponownego 
nape#nienia.'|  Opakowanie:!  50 szt. '|  Wymiar:! 2,9 x 2,3 x 47,9 cm'|  Materia":! Stal nierdzewna / 
Plastik'|  Znakowanie:!l  '30 x 10 mm L1+H4 (1)  

  JETSET    #)%)&'*&&+   W
 Metalowa zapalniczka JETSET z zielonym p#omieniem. Nape#niona 
gazem, z mo&liwo%ci$ ponownego nape#nienia. Zapakowana w pude#ko.'| 
Opakowanie:!  100 szt. '|  Wymiar:! 6,5 x 2,8 x 1,6 cm'|  Materia":! Stop cynkowy'| 
Znakowanie:!l  '45 x 5 mm L1+H4 (1)  

  BOW    #$%&'((&)$    
 Zapalniczka do grilla BOW z aluminiowym wierzchem, gumowym spodem, 
otwieraczem do butelek i praktycznym oczkiem do wieszania. Nape#niona gazem, 
mo&liwo%! uzupe#niania.'|  Opakowanie:!  100 szt. '|  Wymiar:! 20,5 x 2,5 x 2,5 cm'| 
Materia":! Aluminium'|  Znakowanie:!t  '40 x 10 mm K1+H3 (4)  

  2 w 1  
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  SIT DOWN        
 Poduszka do siedzenia SIT DOWN wykonana z filcu. Okr$g%a.&|  Opakowanie:!  40 szt. &| 
Wymiar:! Ø35 cm&|  Materia":! Poliester&|  Znakowanie:!u  &80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  56-1000060 
 czarny  

  56-1000063 
 czerwony  

  56-1000061 
 szary  

  56-1000064 
 jasnozielony  

  56-1000062 
 niebieski  

  56-1000065 
 pomara!czowy  
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  SUMMER TRIP        
 R'cznik pla"owy SUMMER TRIP. Bardzo ch%onny, o mi'kkiej fakturze, 
360 g/m(. Luksusowe obramowania po obu stronach r'cznika. Z certyfikatem 
OEKO-TEX®. Zawiera etykiet' do nadruku - do%$czona papierowa owijka.&| 
Opakowanie:!  25 szt. &|  Wymiar:! ok.&70 x 140 cm&|  Materia":! 100 %&Bawe%na 360 g/m(&| 
Znakowanie:!u  &25 x 20 mm T1+H5 (10)  

  Certyfikat OEKO-TEX®  

  56-0605110 
 bia%y  

  56-0605113 
 czerwony  

  56-0605111 
 szary  

  56-0605114 
 zielone jab%ko  

  56-0605112 
 niebieski  

  56-0605115 
 pomara!czowy  

  CUDDLE        
 Termofor CUDDLE z pokryw$ i do%$czonym sercem do 
nadruku. Pojemno)# ok.&750 ml.&|  Opakowanie:!  25/50 szt. &| 
Wymiar:! 24,4 x 13,7 x 4,2 cm&|  Materia":! Gumowy / Akryl&| 
Znakowanie:!t  &35 x 15 mm K1 (1)  

  56-0909028 
 szary  

  56-0909029 
 czerwony - Heart  
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  BETTY    !"#$!$%$&'    
 Gumowa kaczka BETTY. $ó%ta kaczka do 
zabawy w k&pieli.'|  Opakowanie:(  60/240 szt. '| 
Wymiar:( 8 x 10 x 10 cm'|  Materia):( PVC / Nie zawiera 
szkodliwych ftalanów'|  Znakowanie:(t  '20 x 10 mm 
K1+H1+V2 (1)  

  Nie zawiera 
szkodliwych 
ftalanów  

  BOB    !"#$!$%$&!    
 Gumowa kaczka BOB w niebieskim ubranku 
i czapeczce.'|  Opakowanie:(  50/200 szt. '|  Wymiar:( 7 x 9 x 
9 cm'|  Materia):( PVC / Nie zawiera szkodliwych 
ftalanów'|  Znakowanie:(t  '20 x 10 mm K1+H2+V2 (1)  

  Nie zawiera 
szkodliwych 
ftalanów  

  BABETT    !"#$!$%$&*    
 Gumowa kaczuszka BABETT do zabawy w k&pieli. 
Nie zawiera ftalanów, odpowiednia dla dzieci 
poni"ej 3 roku "ycia.'|  Opakowanie:(  300/600 szt. '| 
Wymiar:( 5,7 x 5,9 x 4,5 cm'|  Materia):( PVC / Nie zawiera 
szkodliwych ftalanów'|  Znakowanie:(t  '17 x 5 mm 
K1+H2+V1 (1)  

  Nie zawiera 
szkodliwych 
ftalanów  
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  DRY OFF        
 Zestaw r(czników DRY OFF, 5 elementów. Bardzo ch%onne i szybko schn&ce, mi(kkie 
i puszyste, w dopasowanym koszu z odpinanym uchwytem do przenoszenia.'| 
Opakowanie:(  36 szt. '|  Wymiar:( Ø11 x 10,5 / 31 x 28 cm'|  Materia):( Bawe%na / Poliester'| 
Znakowanie:(u  '80 x 12 mm T1+H2 (10)  

  56-0901022 
 jasnoniebieski  

  56-0901020 
 szary  

  56-0901021 
 be"owy  

  HOME HELPER        
 Zestaw r(czników HOME HELPER, 5 elementów. 
Bardzo ch%onne i szybko schn&ce, mi(kkie i puszyste, 
w pude%ku z naturalnego drewna.'|  Opakowanie:(  24 szt. '| 
Wymiar:( 14 x 11 x 9,5 / 31 x 28 cm'|  Materia):( Drewno / 
Bawe%na'|  Znakowanie:(l  '5 cm) L4+H4 (1)  

  56-0901025 
 szary  

  56-0901027 
 jasnoniebieski  

  56-0901026 
 be"owy  
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  PERFECT    !"#$%&&$$'    
 Zestaw do manicure PERFECT z 6 elementami. Zawiera 2 c$"ki do paznokci, 
no"yczki, p%set%, pilniczek i rade&ko do skórek. W etui zamykanym na zamek, 
z kolorowym szwem i metalow$ p&ytk$ do grawerowania.'|  Opakowanie:(  25/50 szt. '| 
Wymiar:( 14,8 x 8,9 x 3 cm'|  Materia):( Stal / PU'|  Znakowanie:(l  '30 x 10 mm L1+H3 (1)  

  PRETTY IN BLACK        
 Zestaw do manicure PRETTY IN BLACK sk&adaj$cy si% 
z 5 elementów. Zawiera pilniczek do paznokci, p%set%, 
no"yczki do skórek i paznokci, c$"ki oraz rade&ko do 
skórek. W prostok$tnym etui z przyciskiem z boku.'| 
Opakowanie:(  20/100 szt. '|  Wymiar:( 11 x 6,5 x 2 cm'| 
Materia):( Plastik / Stal'|  Znakowanie:(§  '6 cm( 
DP1+H2 (10)  

  56-0499052 
 szary  

  56-0499053 
 czerwony  
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  ELAINE        
 Zestaw do manicure ELAINE zawiera no"yczki do 
paznokci, pilnik, p%set%, c$"ki i 2 przybory do manicure 
W etui z zatrzaskiem.'|  Opakowanie:(  50/200 szt. '| 
Wymiar:( 11 x 6 x 1,8 cm'|  Materia):( Stal / PVC'| 
Znakowanie:(t  '30 x 30 mm K1+H2 (4)  

  56-0499093 
 czerwony  

  56-0499095 
 czarny  

  LYON    !"#$%&&$*+    
 Zestaw do manicure LYON z 4 elementami. 
Zawiera pilniczek do paznokci, c$"ki, no"yczki do 
paznokci i popychacz do skórek. W przezroczystym 
opakowaniu.'|  Opakowanie:(  50/200 szt. '| 
Wymiar:( 9,5 x 4,7 x 2,9 cm'|  Materia):( Plastik / Stal / 
Silikon'|  Znakowanie:(t  '18 x 65 mm K1+H2 (4)  

  AMELIE    !"#$%&&$&%    
 Elegancki zestaw do manicure AMELIE zawiera no"yczki, pilniczek, p%set%, ma&e 
i du"e c$"ki, &opatk% do manicure. W owalnym etui otwieranym przyciskiem.'| 
Opakowanie:(  20/80 szt. '|  Wymiar:( 15,3 x 7,5 x 2,3 cm'|  Materia):( Stal / PVC'| 
Znakowanie:(t  '70 x 25 mm K1+H3 (1)  

  DENISE        
 Elegancki zestaw do manicure DENISE zawiera no"yczki, pilniczek, p%set%, 
c$"ki, 2 przybory do manicure. W owalnym etui otwieranym przyciskiem.'| 
Opakowanie:(  20/100 szt. '|  Wymiar:( 12,4 x 7,5 x 2,1 cm'|  Materia):( Stal / PVC'| 
Znakowanie:(t  '60 x 30 mm K1+H2 (1)  

  56-0499096 
 be"owy  

  56-0499092 
 czarny  



NOWO!"NOWO!"

NOWO!"NOWO!"

Zadzwo! do nas! Pomo"emy Ci wybra# najlepszy gad"et.

  ECO CLEAN        
 Bambusowa szczoteczka do z$bów ECO CLEAN z mi$kkim, nylonowym 
w%osiem.&|  Opakowanie:!  200/600 szt. &|  Wymiar:! 19 x 1,5 x 0,5 cm&| 
Materia":! Bambus / Nylon&|  Znakowanie:!l  &5 cm' L4+H2 (1)  

  56-0320030 
 br(zowy  

  56-0320031 
 br(zowy / szary  

  SHORT WAVE    #$%&'(&&)*    
 Zestaw wellness SHORT WAVE z g(bk( i r$kawic( z%uszczaj(c( oraz 
szczotk( do w%osów. Zapakowane w pude%ku.&|  Opakowanie:!  48 szt. &| 
Wymiar:! 21 x 15 x 5 cm&|  Materia":! Drewno / Poliester&| 
Znakowanie:!t  &40 x 40 mm K2+H2+V1 (1)  



NOWO!"

NOWO!"

Zadzwo! do nas! Pomo"emy Ci wybra# najlepszy gad"et.

!"#
  ECO SCRUBBER    #$%&*&)&')    
 Szczotka do masa"u ECO SCRUBBER z paskiem na r$k$ i w%osiem do dok%adnego 
peelingu ca%ego cia%a.&|  Opakowanie:!  10/180 szt. &|  Wymiar:! 12 x 6,3 x 3 cm&| 
Materia":! Bambus / Nylon / Plastik&|  Znakowanie:!l  &5 cm' L4+H2 (1)  

  LONG SCRUBBER    #$%&*&)&'(    
 Szczotka do masa"u LONG SCRUBBER z d%ugim uchwytem i w%osiem do dok%adnego 
peelingu ca%ego cia%a.&|  Opakowanie:!  5/50 szt. &|  Wymiar:! 41,2 x 10,5 x 3,5 cm&| 
Materia":! Bambus / Bawe%na&|  Znakowanie:!l  &5 cm' L4+H2 (1)  



Zadzwo! do nas! Pomo"emy Ci wybra# najlepszy gad"et.

  STARFISH        
 Przyrz$d do masa"u STARFISH w kszta%cie rozgwiazdy z pi&cioma 
kulkami.'|  Opakowanie:!  50/100 szt. '|  Wymiar:! Ø14 x 3 cm'|  Materia":! Plastik'| 
Znakowanie:!t  '30 x 30 mm K1+H2 (4)  

  56-0402351 
 niebieski  

  56-0402352 
 czerwony  

  56-0402356 
 transparentny  

  PRETTY WOMAN    #$%&'(&&)*    
 Zestaw do pedicure PRETTY WOMAN sk%ada si& z 1 pilnika do paznokci, 2 piankowych 
separatorów palców, szczotki do paznokci, pumeksu. W przezroczystym etui 
z zamkiem i paskiem.'|  Opakowanie:!  60/120 kompletów '|  Wymiar:! 14 x 4,5 x 6 cm'| 
Materia":! Plastik / EVA'|  Znakowanie:!n  '40 x 20 mm E1 (10)  



NOWO!"

NOWO!"NOWO!"

Zadzwo! do nas! Pomo"emy Ci wybra# najlepszy gad"et.

!"!
  DAY BY DAY    #$%&+&(,$)    
 Pude%ko na tabletki DAY BY DAY z 7 przedzia%kami, obraca si& przez 
naci(ni&cie przycisku, przezroczysta szufladka do wyjmowania tabletek.'| 
Opakowanie:!  50/200 szt. '|  Wymiar:! Ø8,8 x 3,8 cm'|  Materia":! Plastik'| 
Znakowanie:!t  '30 x 20 mm K1+H2 (4)  

  SANITIZER    #$%),&+&&*    
 Automatyczny dozownik p%ynu SANITIZER z czujnikiem podczerwieni. Pojemno(# 
ok.'350 ml, (wiat%o LED podczas u"ytkowania, w%$cznik / wy%$cznik pod 
podstaw$. Wymagane baterie 4xAAA (brak w zestawie).'|  Opakowanie:!  20 szt. '| 
Wymiar:! 12,5 x 8 x 19,5 cm'|  Materia":! Plastik'|  Bateria:!  AAA/LR03/AM4 '| 
Znakowanie:!t  '50 x 10 mm K2+H4 (1)  

  MASK PROTECT    #$%&+&#(*(    
 Etui ochronne MASK PROTECT do przechowywania maksymalnie 6 jednorazowych 
maseczek.'|  Opakowanie:!  100/200 szt. '|  Wymiar:! 18,8 x 11 x 1,5 cm'|  Materia":! Plastik'| 
Znakowanie:!t  '50 x 20 mm K1+H2+V1 (1)  

  Do przechowywania 
maksymalnie 6 
jednorazowych 
maseczek  



  COIFFEUR    !"#$%$&'($    
 Szczotka do w!osów COIFFEUR z aluminiowym karabi"czykiem, do!#czone 
3 gumki do w!osów.$|  Opakowanie:)  50/200 szt. $|  Wymiar:) 12,5 x 4 x 2,8 cm$| 
Materia*:) Plastik / Guma$|  Znakowanie:)t  $35 x 20 mm K1+H2 (4)  

  DANDELION    !"#$'&$$(+    
 Zestaw 6 mini pilników do paznokci DANDELION 
z nadrukiem. W tekturowej oprawie.$| 
Opakowanie:)  100/1000 szt. $|  Wymiar:) 5,5 x 6,2 x 0,4 cm$| 
Materia*:) Papier / EVA$|  Znakowanie:)t  $45 x 10 mm 
K1+H2 (1)  

  MODEL        
 Lusterko MODEL doskonale pasuje do damskiej torebki. Roz!o%one wieczko 
s!u%y jako podstawka. Dobrze wyeksponowana powierzchnia na nadruk.$| 
Opakowanie:)  100/500 szt. $|  Wymiar:) 6,3 x 7 x 0,5 cm$|  Materia*:) Plastik / Szk!o$| 
Znakowanie:)t  $40 x 40 mm K1+H2+V1 (4)  

  56-0402331 
 niebieski  

  56-0402333 
 zielony  

  56-0402330 
 bia!y  

  56-0402332 
 czerwony  

  56-0402334 
 magenta  



Zadzwo" do nas! Pomo%emy Ci wybra& najlepszy gad%et.

!""
  DONNA    !"#$%$&''!    
 Aluminiowe lusterko DONNA w rozmiarze wizytówki.$| 
Opakowanie:)  50/500 szt. $|  Wymiar:) 6 x 7 x 0,5 cm$| 
Materia*:) Aluminium / Szk!o$|  Znakowanie:)l  $5 cm' 
L1+H2 (1)  

  DIVA    !"#$%$&''"   y
 Lusterko kosmetyczne DIVA. Podr(czne sk!adane 
lusterko z lampk# LED.$|  Opakowanie:)  50/200 szt. $| 
Wymiar:) Ø7 x 1,6 cm$|  Materia*:) Plastik / Szk!o$| 
Znakowanie:)t  $Ø25 mm K1+H2 (4)  

  Z diod! LED  

  TAILOR    !"#$%$!&,"    
 Podró%ny przybornik do szycia TAILOR wielko)& wizytówki.$|  Opakowanie:)  50/500 szt. $| 
Wymiar:) 8,5 x 5,5 x 0,5 cm$|  Materia*:) Plastik / Stal$|  Znakowanie:)t  $70 x 25 mm K1+H2 (4)  



Zadzwo! do nas! Pomo"emy Ci wybra# najlepszy gad"et.

  NICE    !"#$%$!&&$    
 Zestaw do szycia NICE sk$ada si% z 2 guzików do koszuli, 2 guzików z zatrzaskami, 
3 igie$ do szycia, 3 szpilek, agrafki, p%sety, no"yczek, nawlekacza i 6 kolorowych 
bawe$nianych nici.&|  Opakowanie:'  50/300 szt. &|  Wymiar:' 7 x 6,6 x 1,7 cm&| 
Materia(:' Plastik&|  Znakowanie:'t  &45 x 40 mm K1+H2 (4)  

  VIEW    !"#$%$))*$    
 Zestaw do czyszczenia okularów VIEW zawiera 
spray z detergentem (oko$o 20 ml), 'ciereczk% do 
czyszczenia szk$a, mini 'rubokr%t z breloczkiem. 
W torbie PVC na zatrzask.&|  Opakowanie:'  100/200 szt. &| 
Wymiar:' 3,5 x 3 x 10 cm&|  Materia(:' PVC / Poliester / Stal&| 
Znakowanie:'t  &10 x 15 mm K1+H3 (1)  

  CLEAN UP    !"#$%$))**    
 (ciereczka z mikrofibry CLEAN UP do czyszczenia 
okularów, soczewek aparatu lub ekranu smartfona lub 
tabletu.&|  Opakowanie:'  2000 szt. &|  Wymiar:' 18 x 15 cm&| 
Materia(:' Poliester / Akryl&|  Znakowanie:'w  &135 cm) 
TS3+H2 (10)  



Zadzwo! do nas! Pomo"emy Ci wybra# najlepszy gad"et.

!"#
  SMALL SHINE    !"#$%$!*+&    
 Zestaw do czyszczenia obuwia SMALL SHINE sk$adaj*cy si% z drewnianej 
szczotki, 'ciereczki do polerowania (ok.&23 x 10 cm), bezbarwnego oleju z g*bk* 
do aplikowania, g*bki z bezbarwnym olejem silikonowym. W przezroczystym 
opakowaniem z zamkiem.&|  Opakowanie:'  25/50 szt. &|  Wymiar:' 16 x 12 x 3,9 cm&| 
Materia(:' Drewno / Plastik / Poliester&|  Znakowanie:'t  &60 x 20 mm K1+H4 (1)  

  BIG SHINE    !"#$%$!*+,    
 Zestaw do czyszczenia obuwia BIG SHINE sk$adaj*cy si% z drewnianej szczotki, 
bezbarwnej pasty do butów, 'ciereczki do polerowania (ok.&23 x 10 cm), 
bezbarwnego oleju z g*bk* do aplikowania, g*bki z bezbarwnym olejem 
silikonowym. W przezroczystym opakowaniu z zamkiem i uchwytem.&| 
Opakowanie:'  25/50 szt. &|  Wymiar:' 17 x 8 x 6 cm&|  Materia(:' Drewno / Plastik / 
Poliester&|  Znakowanie:'t  &60 x 20 mm K1+H4 (1)  



NOWO!"

  KUBKI PODRÓ!NE I BIDONY  

WE! "YK NA ZDROWIE
Tutaj nie tylko ugasisz pragnienie. Kubki termiczne 
to gwarancja rozgrzewaj!cego ciep"a lub ch"odnego 
orze#wienia. Skorzystaj z naszych butelek, aby uzupe"ni$ 
p"yny, kiedy uprawiasz sport. Zabierz swój ulubiony napój 
ze sob! i ciesz si% jego smakiem tak, jak lubisz. Poczuj 
&wie'o&$ przez ca"y dzie(.  

  Kubki podró'ne  .........................................................................................358
Bidony  ...............................................................................................................369
Pojemniki pró'niowe  .............................................................................377
Piersiówki  ...................................................................................................... 379    

  AWAKE    !"#$%$&'$(    
 Dwu&cienny dzbanek pró'niowy AWAKE ze stali nierdzewnej. Nakr%tka 
z przyciskiem do nalewania jedn! r%k!. Pojemno&$ ok.)1 l. W pude"ku 
upominkowym.)|  Opakowanie:)  10 szt. )|  Wymiar:) Ø11 x 23,5 cm)|  Materia*:) Stal 
nierdzewna / Plastik / Silikon)|  Znakowanie:)l  )5 cm* L1+H4 (1)  

  Ok.!1 litra  



Zadzwo( do nas! Pomo'emy Ci wybra$ najlepszy gad'et.

!"#
  EVERYDAY    !"#$%$&%+$    
 Kubek ze stali nierdzewnej EVERYDAY o podwójnych &ciankach, z plastikowym 
uchem, poj. ok.)200 ml.)|  Opakowanie:)  20/80 szt. )|  Wymiar:) Ø6,9 x 8 cm)| 
Materia*:) Stal nierdzewna / Plastik)|  Znakowanie:)l  )5 cm* L1+H2 (1)  

  RETRO CUP        
 Kubek emaliowany RETRO CUP z uchwytem w kolorze kubka. Bia"y wewn!trz. 
Pojemno&$ ok.)350 ml.)|  Opakowanie:)  6/60 szt. )|  Wymiar:) Ø9 x 8 cm)| 
Materia*:) +elazo emaliowane)|  Znakowanie:)l  )5 cm* L1+H4 (1)  

  56-0304420 
 czarny / bia"y  

  56-0304424 
 zielony / bia"y  

  56-0304421 
 bia"y  

  56-0304422 
 niebieski / bia"y  

  HOT DRINK    !"#$%$&%''    
 Kubek termiczny HOT DRINK z pier&cieniem ze stali nierdzewnej na zewn!trz 
i plastikiem wewn!trz, z uszczelnianym wieczkiem i otworem do picia w wieczku, 
z uchem, ok.)400 ml.)|  Opakowanie:)  20 szt. )|  Wymiar:) 19,5 x Ø8 cm)|  Materia*:) Plastik / 
Stal nierdzewna)|  Znakowanie:)l  )5 cm* L1+H2 (1)  

  Ok.!400 ml  



  HIKING DAY        
 Kubek HIKING DAY ze stali nierdzewnej wewn!trz i na zewn!trz, pojemno"# ok.$220 ml, z kolorowym 
karabi%czykiem.$|  Opakowanie:!  50/100 szt. $|  Wymiar:! Ø7 x 8 cm$|  Materia":! Stal nierdzewna / Aluminium$| 
Znakowanie:!l  $5 cm& L1+H2 (1)  

  56-0603140 
 czarny / srebrny  

  56-0603143 
 zielony / srebrny  

  56-0603141 
 srebrny  

  56-0603144 
 czerwony / srebrny  

  56-0603142 
 niebieski / srebrny  

  56-0603145 
 pomara%czowy / srebrny  



NOWO!"

Zadzwo% do nas! Pomo'emy Ci wybra# najlepszy gad'et.

!"#
  WARM!UP       W
 Kubek termoizolacyjny WARM-UP wykonany z plastiku wewn!trz i na 
zewn!trz. Z gumowan! powierzchni! do trzymania, z plastikowym 
wieczkiem i otworem do picia w wieczku, 400 ml.$|  Opakowanie:!  25 szt. $| 
Wymiar:! Ø8,2 x 17,7 cm$|  Materia":! Plastik$|  Znakowanie:!t  $35 x 35 mm 
K2+H4 (4)  

  Ok.!400 ml  

  Nowe kolory  

  56-0304110 
 niebieski  

  56-0304159 
 szary  

  56-0304111 
 czerwony  

  56-0304112 
 bia(y  

  LUNGO        
 Kubek termiczny z podwójnymi "ciankami LUNGO wykonany ze stali nierdzewnej na 
zewn!trz i plastiku wewn!trz. Z odkr)canym wieczkiem i wbudowanym otworem do 
picia, w ró'nych kolorach, poj. ok.$400 ml.$|  Opakowanie:!  48 szt. $|  Wymiar:! Ø8 x 17,3 cm$| 
Materia":! Stal nierdzewna / Plastik$|  Znakowanie:!l  $5 cm& L1+H4 (1)  

  Ok.!400 ml  

  56-0304128 
 srebrny / pomara%czowy  

  56-0304130 
 srebrny / zielony  

  56-0304131 
 srebrny / czarny  

  56-0304129 
 srebrny / niebieski  



  TAKE FAST        
 Kubek termiczny TAKE FAST o podwójnych !ciankach. Na zewn"trz stal 
nierdzewna, wewn"trz plastik, plastikowa przykrywka z bezpiecznym 
zamkni#ciem otworu do picia, z antypo!lizgow" podstaw", pojemno!$ 
ok.%290 ml, pakowany w pude&ko.%|  Opakowanie:!  48 szt. %|  Wymiar:! Ø7 x 14 cm%| 
Materia":! Stal nierdzewna / Plastik%|  Znakowanie:!l  %5 cm' L1+H4 (1)  

  Ok.!290 ml  

  56-0304160 
 czarny  

  56-0304163 
 niebieski  

  56-0304165 
 czerwony  

  56-0304161 
 srebrny  

  56-0304164 
 zielony  

  56-0304166 
 pomara(czowy  

  56-0304162 
 bia&y  

  EXCLUSIVE LIQUID        
 Kubek termiczny o podwójnych !ciankach EXCLUSIVE LIQUID. Na zewn"trz stal 
nierdzewna o futurystycznym wzornictwie z silikonowym pier!cieniem, wewn"trz 
plastik, odkr#cana plastikowa pokrywa z wbudowanym, sk&adanym otworem 
do picia, gumowany spód dla lepszej przyczepno!ci, pojemno!$ ok.%400 ml.%| 
Opakowanie:!  24 szt. %|  Wymiar:! Ø7,1 x 21,5 cm%|  Materia":! Stal nierdzewna / Plastik%| 
Znakowanie:!l  %5 cm' L1+H2 (1)  

  Ok.!400 ml  

  56-0304210 
 czarny  

  56-0304212 
 niebieski  

  56-0304211 
 szary  

  56-0304213 
 czerwony  



Zadzwo( do nas! Pomo)emy Ci wybra$ najlepszy gad)et.

!"!

  Ok.!290 ml  

  AU LAIT       W
 Kubek termiczny AU LAIT wykonany ze stali nierdzewnej (wewn"trz i na zewn"trz). 
Odkr#cane wieczko w ró)nych kolorach z otworem do picia, kolorowy plastikowy 
uchwyt i gumowana podstawa dla lepszej stabilno!ci, poj. ok.%380 ml, pakowany 
w pude&ko.%|  Opakowanie:!  28 szt. %|  Wymiar:! Ø6,7 x 18,5 cm%|  Materia":! Stal nierdzewna / 
Silikon / Plastik%|  Znakowanie:!l  %5 cm' L1+H4 (1)  

  Ok.!380 ml  

  56-0304133 
 czarny / 
srebrny  

  56-0304135 
 niebieski / 
srebrny  

  56-0304136 
 pomara(czowy / 
srebrny  

  56-0304134 
 zielony / 
srebrny  

  56-0304137 
 fioletowy / 
srebrny  

  LUCARA    #$%&'&())&    
 Kubek termiczny LUCARA z podwójnymi !ciankami, na zewn"trz wykonany ze 
stali nierdzewnej, wewn"trz z tworzywa sztucznego. Bezpieczna zakr#tka ze 
zintegrowanym otworem do picia, powlekana podstawa zapewniaj"ca dobr" 
przyczepno!$ do powierzchni, pojemno!$ ok.%300 ml.%|  Opakowanie:!  48 szt. %| 
Wymiar:! Ø7 x 16,5 cm%|  Materia":! Stal nierdzewna / Plastik%|  Znakowanie:!l  %5 cm' 
L1+H4 (1)  

  Ok.!300 ml  

  LIBERICA        
 Kubek termiczny LIBERICA z podwójnymi !ciankami, wewn"trz i na zewn"trz 
wykonany ze stali nierdzewnej, z zakr#tk" z zabezpieczeniem, zintegrowanym 
otworem do picia i kolorowymi ozdobami, pojemno!$ ok.%400 ml.%| 
Opakowanie:!  28 szt. %|  Wymiar:! Ø8 x 19 cm%|  Materia":! Stal nierdzewna / Silikon / 
Plastik%|  Znakowanie:!l  %5 cm' L1+H4 (1)  

  Ok.!400 ml  

  56-0304217 
 srebrny / niebieski  

  56-0304218 
 srebrny / czerwony  



  56-0304119 
 fioletowy  

  CREMA       W
 Kubek termiczny pró!niowy CREMA ze stali nierdzewnej wewn"trz i na zewn"trz. 
Z odkr#can" plastikow" pokryw" i wbudowanym, sk$adanym otworem do 
picia. Kolorowa guma wokó$ otworu, gumowany spód, pojemno%& ok.'400 ml.'| 
Opakowanie:!  28 szt. '|  Wymiar:! Ø7 x 19,5 cm'|  Materia":! Stal nierdzewna / Plastik'| 
Znakowanie:!l  '5 cm( L1+H4 (1)  

  Ok.!400 ml  

  56-0304113 
 niebieski  

  56-0304117 
 jasnoniebieski  

  56-0304115 
 czarny  

  56-0304139 
 czerwony  

  56-0304116 
 zielony  

  56-0304118 
 pomara)czowy  

  DARK CREMA        
 Kubek termiczny o podwójnych %ciankach DARK CREMA. Wewn"trz i na zewn"trz stal 
nierdzewna. Odkr#cana plastikowa pokrywa z wbudowanym, sk$adanym otworem do picia, 
kolorowy gumowy pier%cie) wokó$ otworu i gumowany spód dla lepszej przyczepno%ci, 
pojemno%& ok.'400 ml.'|  Opakowanie:!  28 szt. '|  Wymiar:! Ø7 x 19,5 cm'|  Materia":! Stal nierdzewna / 
Plastik'|  Znakowanie:!l  '5 cm( L1+H4 (1)  

  Ok.!400 ml  

  56-0304172 
 czarny / zielony  

  56-0304193 
 czarny / pomara)czowy  

  56-0304170 
 czarny / niebieski  

  56-0304173 
 czarny  

  56-0304171 
 czarny / czerwony  

  56-0304174 
 czarny / szary  



Zadzwo) do nas! Pomo!emy Ci wybra& najlepszy gad!et.

!"#
  EARLY MORNING        
 Kubek termiczny o podwójnych %ciankach EARLY MORNING wewn"trz i na zewn"trz stal nierdzewna, 
plastikowe odkr#cane wieczko z bezpieczn" zakr#tk", przyciskiem OPEN/CLOSE i otworem do picia, 
pojemno%& ok.'380 ml, z haczykiem do zawieszenia.'|  Opakowanie:!  28 szt. '|  Wymiar:! Ø7 x 19,5 cm'| 
Materia":! Stal nierdzewna / Plastik / Silikon / Nylon'|  Znakowanie:!l  '5 cm( L1+H4 (1)  

  Ok.!380 ml  

  56-0304255 
 czarny  

  56-0304256 
 bia$y  

  56-0304258 
 mied*  

  56-0304257 
 antracytowy  

  CLASSICO        
 Kubek termiczny CLASSICO wykonany wewn"trz i na zewn"trz ze stali nierdzewnej. 
Plastikowe odkr#cane niekapi"ce wieczko z przyciskiem OPEN/CLOSE 
i wbudowanym otworem do picia, gumowany spód dla lepszej przyczepno%ci, 
pojemno%& ok.'380 ml.'|  Opakowanie:!  28 szt. '|  Wymiar:! Ø6,7 x 18,5 cm'|  Materia":! Stal 
nierdzewna / Plastik'|  Znakowanie:!l  '5 cm( L1+H4 (1)  

  Ok.!380 ml  

  Nowe kolory  

  56-0304150 
 czarny  

  56-0304153 
 czerwony  

  56-0304151 
 antracytowy  

  56-0304152 
 niebieski  



  BEST FLAVOUR        
 Kubek termiczny BEST FLAVOUR z podwójn! "ciank!. Wewn!trz i na 
zewn!trz ze stali nierdzewnej. Przezroczysta, zabezpieczaj!ca, przykr#cana 
plastikowa pokrywka ze zintegrowanym otworem do picia, pojemno"$ 
ok.%350 ml.%|  Opakowanie:!  24 szt. %|  Wymiar:! Ø8,2 x 13,5 cm%|  Materia":! Stal 
nierdzewna / Silikon / Plastik%|  Znakowanie:!l  %5 cm& L1+H4 (1)  

  Ok.!350 ml  

  56-0304221 
 czarny  

  56-0304223 
 srebrny  

  56-0304222 
 bia'y  

  FLAVOURED        
 Kubek termiczny FLAVOURED o podwójnych "ciankach, wewn!trz i na 
zewn!trz wykonany ze stali nierdzewnej. Plastikowe wieczko z bezpieczn! 
zakr#tk!, przyciskiem OPEN/CLOSE i otworem do picia, pojemno"$ ok.%380 ml.%| 
Opakowanie:!  28 szt. %|  Wymiar:! Ø7 x 20,5 cm%|  Materia":! Stal nierdzewna / Plastik%| 
Znakowanie:!l  %5 cm& L1+H4 (1)  

  Ok.!380 ml  

  56-0304154 
 ciemnoniebieski  

  56-0304157 
 pomara(czowy  

  56-0304155 
 zielony  

  56-0304156 
 czerwony  



Zadzwo( do nas! Pomo)emy Ci wybra$ najlepszy gad)et.
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  ARABICA        
 Kubek termiczny ARABICA wykonany ze stali nierdzewnej na zewn!trz i wewn!trz. Kolorowe 
odkr#cane wieczko, przycisk OPEN/CLOSE i wbudowany otwór do picia, kolorowa, silikonowa 
tuleja i gumowy spód dla lepszej przyczepno"ci, pojemno"$ ok.%400 ml.%|  Opakowanie:!  24 szt. %| 
Wymiar:! Ø6,3 x 19 cm%|  Materia":! Stal nierdzewna / Plastik / Silikon%|  Znakowanie:!l  %5 cm& 
L1+H4 (1)  

  Ok.!400 ml  

  56-0304140 
 bia'y / czarny  

  56-0304141 
 bia'y / jasnozielony  

  56-0304143 
 bia'y / czerwony  

  56-0304142 
 bia'y / jasnoniebieski  

  56-0304144 
 bia'y / fioletowy  

  GOLDEN DREAM       W
 Kubek termiczny GOLDEN DREAM wewn!trz i na zewn!trz ze stali nierdzewnej. 
Plastikowe odkr#cane wieczko, przesuwane zamkni#cie wbudowanego otworu 
do picia, w wieczku wbudowany haczyk do zawieszania, kolorowa, gumowana, 
silikonowa nak'adka dla lepszej przyczepno"ci, ok.%380 ml pojemno"ci, pakowany 
w pude'ko.%|  Opakowanie:!  24 szt. %|  Wymiar:! Ø7 x 20,2 cm%|  Materia":! Stal nierdzewna / 
Silikon / Plastik%|  Znakowanie:!l  %5 cm& L1+H4 (1)  

  Ok.!380 ml  

  56-0304148 
 czerwony / czarny  

  56-0304158 
 ciemnoniebieski / czarny  

  56-0304146 
 jasnozielony / czarny  

  56-0304149 
 magenta / czarny  

  56-0304147 
 jasnoniebieski / czarny  

  56-0304145 
 szary / czarny  



NOWO!"

  CURL    !"#$%$&'()   DW
 Shaker elektryczny CURL doskona!y do koktajli mlecznych, 
proteinowych czy od"ywek fitnessowych. Transparentny pojemnik 
z miark# pojemno$ci do 450 ml i 16 oz, wieczko z wbudowanym 
otworem do picia i transparentn# pokrywk#, od!#czana cz%$& dolna 
ze zintegrowanym silniczkiem i w!#cznikiem on/o' , gumowany 
spód dla lepszej przyczepno$ci do pod!o"a, pojemno$& ok.(550 ml.(| 
Opakowanie:*  12/24 szt. (|  Wymiar:* Ø8,5 x 22 cm(|  Materia+:* Plastik / 
Akryl / Silikon(|  Bateria:*  AAA/LR03/AM4 (|  Znakowanie:*t  (20 x 50 mm 
K1+H4 (4)  

  Elektryczny  

  PICK UP        
 Szklany kubek PICK UP ze zdejmowan# silikonow# pokryw# z otworem do 
picia. Silikonowa tuleja zapewnia optymalny chwyt. Pojemno$& ok.(350 ml.(| 
Opakowanie:*  30 szt. (|  Wymiar:* Ø8,5 x 11 cm(|  Materia+:* Szk!o / Silikon(| 
Znakowanie:*t  (20 x 25 mm K2+H4+V1 (4)  

  Ok.!350 ml  

  56-0304470 
 czarny / transparentny  

  56-0304473 
 czerwony / transparentny    56-0304475 

 pomara)czowy / transparentny  

  56-0304471 
 bia!y / transparentny  

  56-0304474 
 zielony / transparentny  

  56-0304472 
 niebieski / transparentny  
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  SUMMER DRINK        
 S!oik retro SUMMER DRINK do picia napojów. Z uchwytem,   
s!omk# i pokrywk#. Pojemno$& ok.(400 ml.(|  Opakowanie:*  48 szt. (| 
Wymiar:* Ø6 x 20 cm(|  Materia+:* Szk!o / Metal / PP(| 
Znakowanie:*t  (40 x 40 mm K2+H4+V1 (4)  

  Ok.!400 ml  

  56-0304455 
 transparentny / niebieski  

  56-0304456 
 zielony / transparentny  

  56-0304457 
 transparentny / "ó!ty  

  TAKE AND GO        
 Butelka na napój TAKE AND GO o szronionej powierzchni, z bezpieczn# zakr%tk# w kszta!cie 
kapsla, z przymocowanym paskiem, pojemno$& ok.(500 ml.(|  Opakowanie:*  28/56 szt. (| 
Wymiar:* Ø6,5 x 20 cm(|  Materia+:* Plastik / Nylon(|  Znakowanie:*t  (25 x 70 mm K2+H2+V1 (1)  

  Ok.!500 ml  

  56-0304181 
 niebieski  

  56-0304183 
 czerwony  

  56-0304182 
 zielony  



  PLAINLY        
 Plastikowa butelka PLAINLY z nakr!tk" ze stali nierdzewnej i uchwytem 
do przenoszenia, pojemno#$ ok.%550 ml.%|  Opakowanie:!  50/100 szt. %| 
Wymiar:! Ø6,5 x 21 cm%|  Materia":! Plastik / Stal nierdzewna / Nylon%| 
Znakowanie:!l  %20 x 10 mm L1+H2 (1)  

  Ok.!550 ml  

  56-0304241 
 transparentny  

  56-0304244 
 czerwony  

  56-0304242 
 szary  

  56-0304245 
 zielone jab&ko  

  56-0304243 
 niebieski  

  56-0304246 
 'ó&ty  

  CONDY        
 Sportowa butelka do picia CONDY z kolorow", plastikow" 
zakr!tk" i otworem do picia, silikonowe, kolorowe 
pier#cienie wokó& butelki, zdejmowana s&omka umieszczona 
w pokrywce, z uchwytem do przenoszenia, pojemno#$ 
ok.%750 ml.%|  Opakowanie:!  50 szt. %|  Wymiar:! Ø7 x 23,5 cm%| 
Materia":! Plastik / Silikon%|  Znakowanie:!t  %25 x 35 mm 
K2+H2+V1 (1)  

  Ok.!750 ml  

  56-0304460 
 transparentny / czarny  

  56-0304462 
 transparentny / niebieski  

  56-0304461 
 transparentny / bia&y  

  FORCY        
 Sportowa butelka na wod! FORCY. Przezroczysta, 
z kolorystycznie dopasowanym, plastikowym wieczkiem. 
Wyjmowana s&omka do picia w pokrywce. Z uchwytem 
do przenoszenia i otworem do picia. Pojemno#$ 
ok.%650 ml.%|  Opakowanie:!  50 szt. %|  Wymiar:! Ø7 x 23,5 cm%| 
Materia":! Plastik / Stal nierdzewna / Silikon%| 
Znakowanie:!l  %30 x 15 mm L1+H2 (1)  

  Ok.!650 ml  

  56-0304270 
 szary  

  56-0304273 
 czerwony  

  56-0304274 
 zielone jab&ko  

  56-0304272 
 niebieski  

  56-0304275 
 pomara(czowy  



NOWO!"NOWO!"
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  LOOPED        
 Aluminiowa butelka LOOPED z przezroczyst", plastikow" zakr!tk" 
z silikonow" p!telk". Pojemno#$ ok.%650 ml.%|  Opakowanie:!  50 szt. %| 
Wymiar:! Ø6,6 x 23 cm%|  Materia":! Aluminium / Plastik / Silikon%| 
Znakowanie:!l  %5 cm) L1+H2 (1)  

  Ok.!650 ml  

  56-0304480 
 zielone jab&ko  

  56-0304482 
 niebieski  

  56-0304481 
 czarny  

  56-0304483 
 czerwony  

  COLOURED        
 Aluminiowa butelka COLOURED z kolorow" plastikow" zakr!tk" 
i silikonowym paskiem do przenoszenia, pojemno#$ ok.%650 ml.%| 
Opakowanie:!  50 szt. %|  Wymiar:! Ø6,5 x 23 cm%|  Materia":! Aluminium / 
Plastik / Silikon%|  Znakowanie:!l  %5 cm) L1+H2 (1)  

  Ok.!650 ml  

  56-0304425 
 szary  

  56-0304426 
 niebieski  

  56-0304428 
 zielone jab&ko  

  56-0304427 
 czerwony  

  56-0304429 
 pomara(czowy  



  TRANSIT        
 Aluminiowy bidon TRANSIT z dopasowanym 
kolorystycznie karabi!czykiem i zamkni"ciem 
na plastikowy zatrzask. Pojemno#$ ok.%400 ml.%| 
Opakowanie:!  48 szt. %|  Wymiar:! Ø6,5 x 17,5 cm%| 
Materia":! Aluminium / Plastik%| 
Znakowanie:!t  %25 x 40 mm K2+H2+V1 (4)  

  Ok.!400 ml  

  56-0603038 
 czarny  

  56-0603041 
 czerwony  

  56-0603045 
 bia&y  

  56-0603039 
 zielony  

  56-0603043 
 pomara!czowy  

  56-0603040 
 niebieski  

  56-0603044 
 srebrny  

  BIG TRANSIT        
 Aluminiowy bidon BIG TRANSIT z plastikow' pokryw' 
z dopasowanym kolorystycznie karabi!czykiem. 
Pojemno#$ ok.%750 ml.%|  Opakowanie:!  48 szt. %| 
Wymiar:! Ø7,2 x 25,5 cm%|  Materia":! Aluminium / Plastik%| 
Znakowanie:!l  %5 cm( L1+H2 (1)  

  Ok.!750 ml  

  56-0603130 
 czarny  

  56-0603133 
 niebieski  

  56-0603136 
 pomara!czowy  

  56-0603131 
 bia&y  

  56-0603134 
 czerwony  

  56-0603132 
 srebrny  

  56-0603135 
 zielony  
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  ECO TRANSIT        
 Aluminiowa butelka ECO TRANSIT z bambusow' zakr"tk' i uchwytem 
do przenoszenia. Pojemno#$ ok.%550 ml.%|  Opakowanie:!  48 szt. %| 
Wymiar:! Ø7,3 x 19 cm%|  Materia":! Aluminium / Stal nierdzewna / 
Bambus%|  Znakowanie:!l  %5 cm( L1+H2 (1)  

  Ok.!550 ml  

  56-0603150 
 czarny  

  56-0603153 
 niebieski  

  56-0603151 
 bia&y  

  56-0603154 
 czerwony  

  56-0603152 
 srebrny  

  PARKY       W
 Butelka stalowa PARKY wykonana ze stali nierdzewnej, bezpieczna 
zakr"tka, poj. ok.%600 ml.%|  Opakowanie:!  32 szt. %|  Wymiar:! Ø7,4 x 22,5 cm%| 
Materia":! Stal nierdzewna / Plastik%|  Znakowanie:!l  %5 cm( L1+H4 (1)  

  Ok.!600 ml  

  56-0304301 
 srebrny  

  56-0304503 
 niebieski / 
srebrny  

  56-0304506 
 pomara!czowy / 
srebrny  

  56-0304501 
 srebrny / 
bia&y  

  56-0304504 
 czerwony / 
srebrny  

  56-0304502 
 czarny / 
srebrny  

  56-0304505 
 zielony / 
srebrny  



NOWO!"

NOWO!"

  EXQUISITE        
 Termos pró!niowy o podwójnych "ciankach EXQUISITE. Wewn#trz 
i na zewn#trz ze stali nierdzewnej, z przykr$can# nakr$tk# ze 
zintegrowanym termometrem cyfrowym i z wyjmowanym zaparzaczem 
do herbaty. Pojemno"% ok.&500 ml. Wbudowana, niewymienna bateria.&| 
Opakowanie:!  50 szt. &|  Wymiar:! Ø6 x 23,5 cm&|  Materia":! Stal nierdzewna / PP / 
Silikon&|  Znakowanie:!l  &5 cm' L1+H4 (1)  

  Ok.!500 ml  

  56-0304438 
 czarny  

  56-0304439 
 bia(y  

  GOLDEN TASTE        
 Butelka pró!niowa o podwójnych "ciankach GOLDEN TASTE. Wewn#trz i na 
zewn#trz ze stali nierdzewnej, z bezpieczn# zakr$tk#, o pojemno"ci ok.&500 ml.&| 
Opakowanie:!  24 szt. &|  Wymiar:! Ø7 x 26 cm&|  Materia":! Stal nierdzewna&| 
Znakowanie:!l  &5 cm' L1+H4 (1)  

  Ok.!500 ml  

  56-0304430 
 srebrny  

  56-0304433 
 niebieski / srebrny  

  56-0304431 
 czarny / srebrny  

  56-0304434 
 czerwony / srebrny  

  56-0304432 
 bia(y / srebrny  

  56-0304437 
 srebrny / zielony  
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  FANCY        
 Aluminiowa butelka do picia FANCY, ze srebrn#, bezpieczn# 
zakr$tk#, pojemno"% ok.&500 ml.&|  Opakowanie:!  50 szt. &| 
Wymiar:! Ø6,5 x 22 cm&|  Materia":! Aluminium / Stal 
nierdzewna / Silikon&|  Znakowanie:!l  &5 cm' L1+H2 (1)  

  Ok.!500 ml  

  56-0304280 
 srebrny / czarny  

  56-0304283 
 srebrny / 
czerwony  

  56-0304281 
 srebrny / bia(y  

  56-0304284 
 srebrny / zielone 
jab(ko  

  56-0304282 
 srebrny / 
niebieski  

  56-0304285 
 srebrny / 
pomara)czowy  

  LEGENDY        
 Butelka pró!niowa LEGENDY. Dwu"cienna, z zakr$tk#. Pojemno"% 
ok.&500 ml.&|  Opakowanie:!  24 szt. &|  Wymiar:! Ø6,5 x 22 cm&|  Materia":! Stal 
nierdzewna / Plastik / Silikon&|  Znakowanie:!l  &5 cm' L1+H2 (1)  

  Ok.!500 ml  

  56-0304550 
 czarny  

  56-0304553 
 niebieski  

  56-0304551 
 bia(y  

  56-0304554 
 czerwony  

  56-0304552 
 srebrny  

  56-0304555 
 zielone jab(ko  



NOWO!"
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  OOLONG        
 Butelka pró"niowa OOLONG. Dwu$cienna, wewn%trz i na zewn%trz ze stali 
nierdzewnej, z dzióbkiem i zakr&tk%, z przyciskiem i bezpiecznym zamkni&ciem. 
Pojemno$# ok.'400 ml.'|  Opakowanie:!  50 szt. '|  Wymiar:! Ø6,5 x 22 cm'|  Materia":! Stal 
nierdzewna / Plastik / Silikon'|  Znakowanie:!l  '5 cm( L1+H2 (1)  

  Ok.!400 ml  

  56-0304540 
 czarny  

  56-0304543 
 niebieski  

  56-0304546 
 pomara!czowy  

  56-0304541 
 bia)y  

  56-0304544 
 czerwony  

  56-0304542 
 srebrny  

  56-0304545 
 zielone jab)ko  

  MILITARY        
 Butelka pró"niowa MILITARY. Dwu$cienna, z zakr&tk%. Pojemno$# ok.'650 ml.'| 
Opakowanie:!  24 szt. '|  Wymiar:! Ø7,3 x 26 cm'|  Materia":! Stal nierdzewna / Plastik / 
Silikon'|  Znakowanie:!l  '5 cm( L1+H2 (1)  

  Ok.!650 ml  

  Miedziana izolacja 
pró"niowa  

  56-0304530 
 czarny  

  56-0304532 
 ciemnozielony  

  56-0304531 
 szary  



Zadzwo! do nas! Pomo"emy Ci wybra# najlepszy gad"et.
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  Ok.!400 ml  

  SLIMLY       W
 Termos SLIMLY o podwójnych $ciankach, wewn%trz i na zewn%trz ze stali 
nierdzewnej, przykr&cana nakr&tka (tworzywo sztuczne), pojemno$# 
ok.'250 ml.'|  Opakowanie:!  30 szt. '|  Wymiar:! Ø4,5 x 21 cm'|  Materia":! Stal 
nierdzewna'|  Znakowanie:!l  '5 cm( L1+H4 (1)  

  Ok.!250 ml  

  56-0304236 
 szary  

  56-0304238 
 turkusowy  

  56-0304237 
 bia)y  

  56-0304239 
 ró"owy  



  ROBUSTA        
 Elegancki termos ROBUSTA idealny do ciep!ych i zimnych napojów. Wewn"trz i na 
zewn"trz wykonany ze stali nierdzewnej, wewn#trzny otwór do picia w odkr#canej 
pokrywce, przycisk z kolorowymi elementami i bezpiecznym zamkni#ciem, 
pojemno$% ok.&0,5 litra.&|  Opakowanie:!  28 szt. &|  Wymiar:! Ø7 x 26 cm&|  Materia":! Stal 
nierdzewna&|  Znakowanie:!l  &5 cm' L1+H4 (1)  

  Ok.!500 ml  

  56-0304178 
 czarny  

  56-0304179 
 bia!y  

  KEEP WARM       W
 Termos ze stali nierdzewnej KEEP WARM. Plastikowe, zakr#cane 
wieczko, dozownik zamykany na zatrzask, uchwyt w kolorze 
wieczka, poj. ok 500 ml, pakowany w pude!ko.&|  Opakowanie:!  28 szt. &| 
Wymiar:! Ø6,8 x 26,5 cm&|  Materia":! Stal nierdzewna / Plastik&| 
Znakowanie:!l  &5 cm' L1+H4 (1)  

  Ok.!0,5 litra  

  56-0304295 
 srebrny / czarny  

  56-0304297 
 srebrny / niebieski  

  56-0304298 
 srebrny / pomara(czowy  

  56-0304296 
 srebrny / zielony  

  56-0304299 
 srebrny / fioletowy  



Zadzwo( do nas! Pomo)emy Ci wybra% najlepszy gad)et.
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  WARM SOUL    #$%&'&()&*   W
 Termos o podwójnych $ciankach WARM SOUL, wewn"trz i na zewn"trz 
wykonany ze stali nierdzewnej, nakr#tka (wewn"trz plastikowa), której 
mo)na u)ywa% jako kubka, plastikowy, odkr#cany korek z przyciskiem, 
pojemno$% ok.&500 ml, pakowany w pude!ko.&|  Opakowanie:!  24 szt. &| 
Wymiar:! 23 x 7 x 7 cm&|  Materia":! Stal nierdzewna / Plastik&| 
Znakowanie:!l  &5 cm' L1+H4 (1)  

  Ok.!0,5 litra  

  WARM SOUL    #$%&'&()&+   W
 Termos o podwójnych $ciankach WARM SOUL, wewn"trz i na zewn"trz wykonany 
ze stali nierdzewnej, nakr#tka (wewn"trz plastikowa), której mo)na u)ywa% jako 
kubka, plastikowy, odkr#cany korek z przyciskiem, pojemno$% ok.&1 litr, pakowany 
w pude!ko.&|  Opakowanie:!  24 szt. &|  Wymiar:! 31 x 8 x 7,5 cm&|  Materia":! Stal nierdzewna / 
Plastik&|  Znakowanie:!l  &5 cm' L1+H4 (1)  

  Ok.!1 litr  

  GENTLEMAN    #$%&'&(')'   W
 Zestaw z piersiówk" GENTLEMAN, 7-cz#$ciowy komplet ze stali nierdzewnej 
z piersiówk" (ok.&210 ml), lejkiem i 4 kieliszkami w etui.&|  Opakowanie:!  50 kompletów &| 
Wymiar:! 13 x 9,3 x 2,2 cm&|  Materia":! Stal nierdzewna&|  Znakowanie:!l  &25 x 20 mm 
L1+H3 (1)  

  COWBOY    #$%&'&('((   W
 Zestaw z piersiówk" COWBOY sk!ada si# z piersiówki (ok.&150 ml pojemno$ci), lejka 
i 2 kieliszków, zapakowane w pude!ko.&|  Opakowanie:!  40 szt. &|  Wymiar:! 9 x 10 x 2 cm&| 
Materia":! Stal nierdzewna&|  Znakowanie:!l  &5 cm' L1+H5 (1)  



NOWO!" NOWO!"NOWO!"
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  DEEPLY    !"#$%$&!$$    
 Szklana butelka DEEPLY z przykr!can", bambusow" pokrywk". 
Pojemno#$ ok.%500 ml.%|  Opakowanie:'  60 szt. %|  Wymiar:' Ø6,2 x 23 cm%| 
Materia(:' Szk&o / Bambus%|  Znakowanie:'t  %20 x 70 mm K2+H4+V1 (4)  

  Ok.!500 ml  

  CHAI    !"#$%$&&)*    
 Butelka do picia CHAI o podwójnych #ciankach. Na zewn"trz i wewn"trz wykonana 
ze szk&a. Ze srebrn" zakr!tk" zabezpieczaj"c" i z wyjmowanym sitkiem. Pojemno#$ 
ok.%280 ml.%|  Opakowanie:'  24 szt. %|  Wymiar:' Ø6,5 x 18,3 cm%|  Materia(:' Szk&o / Stal 
nierdzewna / Silikon%|  Znakowanie:'t  %20 x 60 mm K2+H4+V1 (4)  

  Ok.!280 ml  

  TAKE FROSTY        
 Szklana butelka TAKE FROSTY z bambusow" zakr!tk". Pojemno#$ 
ok.%500 ml.%|  Opakowanie:'  60 szt. %|  Wymiar:' Ø6 x 21,5 cm%| 
Materia(:' Szk&o / Bambus / Silikon%|  Znakowanie:'l  %5 cm' 
L4+H4 (1)  

  Ok.!500 ml  

  56-0304520 
 czarny  

  56-0304523 
 czerwony  

  56-0304526 
 (ó&ty  

  56-0304521 
 bia&y  

  56-0304524 
 zielone jab&ko  

  56-0304522 
 niebieski  

  56-0304525 
 pomara)czowy  
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  TAKE SMART       W
 Butelka szklana TAKE SMART. Zakr!tka ze stali nierdzewnej z uszczelk" 
silikonow" i smycz". Pojemno#$ ok.%500 ml, w bia&ym pude&ku.%| 
Opakowanie:'  60 szt. %|  Wymiar:' Ø6,2 x 23 cm%|  Materia(:' Szk&o / Stal nierdzewna 
/ Poliester / Plastik%|  Znakowanie:'t  %15 x 60 mm K2+H4+V1 (4)  

  Ok.!500 ml  

  56-0304490 
 transparentny  

  56-0304493 
 czerwony  

  56-0304491 
 antracytowy  

  56-0304494 
 zielony  

  56-0304492 
 niebieski  

  DRINK HEALTHY    !"#$%$&+"*    
 Szklana butelka do picia DRINK HEALTHY w bawe&nianym 
woreczku, z zakr!tk". Pojemno#$ ok.%550 ml.%| 
Opakowanie:'  40 szt. %|  Wymiar:' Ø8 x 16,5 cm%|  Materia(:' Szk&o 
/ Silikon / Bawe&na%|  Znakowanie:'u  %80 x 80 mm T1+H4 (10)  

  Ok.!550 ml  

  PEARLY    !"#$%$&!)!    
 Szklana butelka PEARLY z silikonowym korkiem. Pojemno#$ ok.%750 ml.%| 
Opakowanie:'  24 szt. %|  Wymiar:' Ø9,4 x 23,5 cm%|  Materia(:' Szk&o / Plastik / 
Silikon%|  Znakowanie:'t  %35 x 35 mm K2+H4+V1 (4)  

  Ok.!750 ml  



NOWO!"NOWO!"

NOWO!"

  ECO DRINK        
 Butelka do picia ECO DRINK. Wykonana ze szk!a i powlekana plastikiem 
(surowce odnawialne). Posiada odkr"cane wieczko z paskiem 
do przenoszenia. Pojemno#$ ok.%300 ml.%|  Opakowanie:!  40 szt. %| 
Wymiar:! Ø6 x 20 cm%|  Materia":! Szk!o / PP%|  Znakowanie:!t  %25 x 60 mm 
K2+H4+V1 (1)  

  Ok.!300 ml  

  56-0304476 
 be&owy  

  56-0304478 
 czerwony  

  56-0304477 
 niebieski  

  ELEGANT DRINK        
 Butelka do picia ELEGANT DRINK wykonana ze szk!a z plastikow' pow!ok' 
i zakr"tk'. Pojemno#$ ok.%450 ml.%|  Opakowanie:!  40 szt. %|  Wymiar:! Ø6,5 x 21 cm%| 
Materia":! Szk!o / PP%|  Znakowanie:!t  %25 x 60 mm K2+H4+V1 (1)  

  Ok.!450 ml  

  56-0304487 
 jasnoniebieski  

  56-0304489 
 magenta  

  56-0304488 
 jasnozielony  



NOWO!"

NOWO!"

Zadzwo( do nas! Pomo&emy Ci wybra$ najlepszy gad&et.

!"!
  TAKE JUTY       W
 Butelka szklana TAKE JUTY. Zakr"tka ze stali nierdzewnej z uszczelk' 
silikonow' i smycz'. W kolorowym etui ochronnym z juty. 
Pojemno#$ ok.%450 ml, w bia!ym pude!ku.%|  Opakowanie:!  40/80 szt. %| 
Wymiar:! Ø6,5 x 18,5 cm%|  Materia":! Szk!o / Stal nierdzewna / Bawe!na / 
Poliester%|  Znakowanie:!u  %50 x 70 mm T1+H4 (10)  

  Ok.!450 ml  

  56-0304510 
 naturalny  

  56-0304512 
 niebieski  

  56-0304511 
 szary  

  56-0304513 
 czerwony  

  TAKE WELL        
 Szklana butelka TAKE WELL z nakr"tk' i uchwytem do przenoszenia, 
z kolorow' os!onk', pojemno#$ ok.%450 ml.%|  Opakowanie:!  40/80 szt. %| 
Wymiar:! Ø6,5 x 18,5 cm%|  Materia":! Szk!o / SBR / Stal nierdzewna%| 
Znakowanie:!u  %50 x 70 mm T1+H4 (10)    Ok.!450 ml  

  Nowe kolory  

  56-0304231 
 niebieski / 
transparentny  

  56-0304240 
 niebieski / 
transparentny  

  56-0304232 
 czerwony / 
transparentny  

  56-0304234 
 &ó!ty / 
transparentny  

  56-0304248 
 bia!y / 
transparentny  

  56-0304249 
 czarny / 
transparentny  

  56-0304233 
 zielone jab!ko / 
transparentny  

  56-0304235 
 pomara(czowy / 
transparentny  



  OUTDOOR I SPORT  

RUSZAJ PO PRZYGOD!
Niech nasze gad!ety fitness i outdoor otworz" przed Tob" 
nowe #wiaty przygody. Zapaleni sportowcy, mi$o#nicy grilla, 
hobby#ci i niestrudzeni w%drowcy znajd" tutaj co# dla siebie. 
Ciesz si% swobod", rywalizuj w sportowym duchu, przekraczaj 
granice swoich mo!liwo#ci, aby osi"gn"& wyznaczony cel 
i wewn%trzn" równowag%.  

  Akcesoria rowerowe  .............................................................................384
Sport i fitness  .............................................................................................388
Piknik  .................................................................................................................402
No!e kieszonkowe  ...................................................................................410
Akcesoria ogrodowe  ..............................................................................416
Grill  .......................................................................................................................418    

  AIRFLOW    !"#$"$!%$%   W
 Pompka rowerowa AIRFLOW z przej#ciówk" dla standardowych opon 
rowerowych i nadmuchiwanych produktów. Zawiera 2 zaworki dla 
kó$ rowerowych.'|  Opakowanie:&  100 szt. '|  Wymiar:& Ø2,2 x 22-48 cm'| 
Materia':& Plastik / Stal'|  Znakowanie:&t  '50 x 10 mm K1+H2+V2 (4)  



Zadzwo( do nas! Pomo!emy Ci wybra& najlepszy gad!et.

!"#
  ON TOUR    !"#$()%$*$    
 Komplet narz%dzi rowerowych ON TOUR. Praktyczny zestaw narz%dzi ze 
stali nierdzewnej, pakowany w podr%czne etui.'|  Opakowanie:&  25 szt. '| 
Wymiar:& 11 x 8,5 x 5 cm'|  Materia':& Stal nierdzewna / Plastik / Nylon'| 
Znakowanie:&u  '35 x 25 mm T1+H2 (10)  

  DOWN HILL    !"#$+$,%%,   W
 Uchwyt na smartfona DOWN HILL na rower. Obejma o 
rozpi%to#ci ok.'10 cm, regulowany przegub dla optymalnego 
pozycjonowania, przykr%cany do kierownicy roweru. 
Przystosowany do wi%kszo#ci smartfonów, pakowany w pude$ko.'| 
Opakowanie:&  50 szt. '|  Wymiar:& 12,2 x 7 x 8 cm'|  Materia':& Plastik'| 
Znakowanie:&t  '40 x 7 mm K2+H5+V1 (1)  

  BIKE MATE    !"#$*($!$(    
 Torba rowerowa BIKE MATE z przestrzenn" przegrod" g$ówn" 
z suwakiem i zatrzaskiem, przedni" kieszeni" z suwakiem, systemem 
monta!u (przykrywanym), uchwytem do przenoszenia, regulowanym 
i wyjmowanym paskiem na rami% z podk$adk".'|  Opakowanie:&  20 szt. '| 
Wymiar:& ok.'34 x 14 x 38-50 cm'|  Materia':& 600D Poliester'| 
Znakowanie:&u  '80 x 80 mm T1+H2 (10)  



NOWO!"NOWO!"

NOWO!"NOWO!"

  BIKE MASTER    !"#$%&$!$'    
 Torba rowerowa na ram! BIKE MASTER. Z rzepami do mocowania na ramie, 
przednia strona z odblaskami, schowek na zamek b"yskawiczny, wewn!trzna 
kiesze# siateczkowa, du$a kiesze# siateczkowa z ty"u.%|  Opakowanie:(  100 szt. %| 
Wymiar:( ok.%29 x 21 x 6 cm%|  Materia):( 600D Poliester%|  Znakowanie:(u  %70 x 70 mm 
T1+H2 (10)  

  BIKE EASY    !"#$%&$!$!    
 Torba rowerowa na kierownic! BIKE EASY. Z rzepami do mocowania na kierownicy, 
1 du$a g"ówna komora, 1 du$a kiesze# na suwak z otwart& kieszeni& oraz 
dodatkow& kieszonk& zamykan& na zamek, 1 otwarta kiesze# z przodu, zamkni!cie 
z zatrzaskiem, odpinana smycz, regulowany i zdejmowany pasek na rami!, wygodna 
os"ona przeciwdeszczowa%|  Opakowanie:(  50 szt. %|  Wymiar:( ok.%25 x 15,5 x 8,5 cm%| 
Materia):( 600D Poliester%|  Znakowanie:(u  %80 x 40 mm T1+H2 (10)  

  Pogodoodporna  



'

(

Zadzwo# do nas! Pomo$emy Ci wybra) najlepszy gad$et.

!"#
  BIKE    !"#$%&$!$*   X
 Torba izotermiczna BIKE na kierownic! roweru, z kieszeniami na 
zamki b"yskawiczne, paskami z ty"u, regulowanym paskiem na rami!, 
zawiera os"on! przeciwdeszczow& i przezroczyst& kiesze# na map!.%| 
Opakowanie:(  10 szt. %|  Wymiar:( ok.%30 x 15 x 18 cm%|  Materia):( 600D Poliester%| 
Znakowanie:(u  %80 x 30 mm T1+H2 (10)  

  Os!ona przeciwdeszczowa  

  BIKE    !"#$%&$!$$    
 Komplet baga$owy na rower BIKE, 3-cz!*ciowy komplet zawieraj&cy 2 boczne torby 
z odblaskami, zamykane na zamki b"yskawiczne, z os"on& przeciwdeszczow&, plecak 
z regulowanymi paskami na ramiona.%|  Opakowanie:(  10 zestawów %|  
Wymiar:(

ok.%28 x 41 x 12 cm
ok.%31 x 41 x 12,5 cm%|  

Materia):( 600D Poliester%|  Znakowanie:(u  %80 x 80 mm T1+H3 (10)  

  Os!ona 
przeciwdeszczowa  

'
(

  PRACTICAL    !"#$"$!*$&    
 Zapi!cie do roweru PRACTICAL. Elastyczny spiralny kabel z pow"ok& z PVC 
zabezpieczaj&c& lakier roweru przed porysowaniem. D"ugo*) ok.%70 cm, *rednica 
kabla ok.%1 cm, du$y zamek, 2 kluczyki.%|  Opakowanie:(  30/60 szt. %|  Wymiar:( 74 cm%| 
Materia):( Aluminium / PVC%|  Znakowanie:(t  %15 x 10 mm K1+H2 (1)  



  TRACKER    !"#"$%&$$'   M
 Opaska fitnessowa TRACKER to osobisty trener na Twoim nadgarstku. 
Z krokomierzem, pomiarem przebytego dystansu i spalonych kalorii, analiz! snu 
i budzikiem (dzia"a z aplikacj!). Z wibracyjnym sygnalizowaniem przychodz!cego 
po"!czenia telefonicznego. SMS i budzik dzia"aj! po #ci!gni$ciu darmowej 
aplikacji “DayDay Band”. Synchronizacja danych z aplikacj! poprzez Bluetooth 
(kompatybilna ze smartfonami z Android 4.3 oraz iOS 7.0 i wy%szymi). Wyjmowany 
modu" z wbudowan! litowo-jonow! bateri! wielokrotnego "adowania, odporny 
na zachlapanie, pojemno#& 40 mAh, czas dzia"ania ok.'3 dni. Zawiera "adowark$ 
USB (d"ugo#& kabla ok.'19 cm), z 3 diodami LED z przodu, regulowana silikonowa 
bransoletka.'|  Opakowanie:(  20/80 szt. '|  Wymiar:( 22,5 cm'|  Materia):( Silikon / Plastik'| 
Znakowanie:(n  '40 x 20 mm E1 (10)  

  SMART RUN    !*#$+$++$&    
 Opaska na rami$ na telefon SMART RUN, elastyczna ta#ma z zapi$ciem 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'|  Materia):( Neopren / PVC / Plastik'|  Znakowanie:(t  '35 x 25 mm 
K2+H2+V1 (1)  

  Odblaskowe  

  SEE ME        
 Pas biegowy z saszetk! SEE ME dla dobrej widoczno#ci w ruchu ulicznym. 
Posiada elastyczny pasek na zatrzask z mo%liwo#ci! regulacji, odporny na 
zachlapanie, od #rodka zamek b"yskawiczny, na zewn!trz posiada odblask 
i otwór na s"uchawki. Idealny do joggingu, wycieczek i spacerów po zmroku.'| 
Opakowanie:(  50/200 szt. '|  Wymiar:( 24 x 4,2 cm'|  Materia):( Poliester / Poliamid / 
Plastik'|  Znakowanie:(u  '80 x 15 mm T1+H2 (10)  

  Odblaskowy  

  56-0404400 
 czarny  

  56-0404401 
 %ó"ty / czarny  

  56-0404402 
 pomara(czowy / 
czarny  



Zadzwo( do nas! Pomo%emy Ci wybra& najlepszy gad%et.

!"#
  FIT AND FUN    !*#$*$*'$,    
 Kijki trekkingowe FIT AND FUN, przed"u%ane, z kompasem wbudowanym 
w r!czk$. Pakowane w pokrowiec do przenoszenia.'|  Opakowanie:(  20 zestawów '| 
Wymiar:( 58-135 cm'|  Materia):( Aluminium / Plastik / Nylon'| 
Znakowanie:(u  '80 x 50 mm T1+H3 (10)  

  FELLOW        
 Opaska na rami$ FELLOW. Neoprenowa, regulowana paskiem na 
rzep, kiesze( na zamek b"yskawiczny z przezroczyst! powierzchni! 
umo%liwiaj!c! prac$ z ekranem dotykowym. Odpowiednia na 
smartfon lub portfel.'|  Opakowanie:(  50/250 szt. '|  Wymiar:( 16 x 41 cm'| 
Materia):( Neopren / PVC / Plastik'|  Znakowanie:(u  '20 x 35 mm T1+H2 (10)  

  56-0404406 
 czarny  

  56-0404407 
 niebieski  

  56-0404410 
 magenta  

  56-0404408 
 czerwony  

  56-0404409 
 zielone jab"ko  



  JOGGER    !"#$%$&'&(   Z
 Lampa b!yskowa JOGGER na rami". 2 diody LED, 2 tryby #wiecenia (#wiat!o ci$g!e 
lub migaj$ce), przezroczysta, matowa opaska zapinana na rzep, odblaskowy pasek 
dla lepszej widoczno#ci.%|  Opakowanie:)  50/200 szt. %|  Wymiar:) 19,2 x 3,7 x 1,3 cm%| 
Materia*:) Plastik / Poliester%|  Znakowanie:)t  %20 x 10 mm K1+H2 (1)  

  2 tryby !wiecenia  

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

  56-0402443 
 &ó!ty  

  56-0402480 
 bia!y  

  56-0402478 
 pomara'czowy  

  56-0402479 
 zielony  

  RUNNER    !"#$%$&'%(   Z
 (wiec$ca opaska na buty RUNNER z 2 trybami #wiat!a (migotanie i #wiat!o ci$g!e). 
2 bia!e diody LED, pewny chwyt na pi"cie, prze!$cznik on/o)  z boku. Idealna 
do joggingu, wycieczek i spacerów po zmroku.%|  Opakowanie:)  100/400 szt. %| 
Wymiar:) 9 x 6,4 x 3 cm%|  Materia*:) Plastik%|  Znakowanie:)t  %10 x 10 mm K1+H2 (1)  

  2 tryby !wiecenia  

  FESTIVAL       Z
 (wiec$ca opaska na r"k" FESTIVAL z trzema diodami LED, dwoma trybami 
#wiecenia (#wiat!o ci$g!e i miganie). Mleczno-bia!a ta#ma silikonowa 
#wieci w ciemno#ci.%|  Opakowanie:)  100/400 szt. %|  Wymiar:) jeden rozmiar%| 
Materia*:) Plastik / Silikon%|  Znakowanie:)t  %25 x 10 mm K1+H2 (1)  

  Opaska !wiec"ca 
w ciemno!ci  

  56-0403126 
 transparentny / niebieski  

  56-0403128 
 transparentny / pomara'czowy  



Zadzwo' do nas! Pomo&emy Ci wybra* najlepszy gad&et.

!"#
  WASP!WAIST    !"#$%$&+!"    
 Ta#ma WASP-WAIST do pomiaru wspó!czynnika masy cia!a BMI. D!ugo#* 150 cm. 
Zapakowana w pude!ko.%|  Opakowanie:)  100/200 szt. %|  Wymiar:) Ø7,3 x 2,5 cm%| 
Materia*:) Plastik / PVC%|  Znakowanie:)t  %30 x 20 mm K1+H2 (4)  

  Do pomiaru BMI  

  SOLAR RUNNER    !"#',$&$$"   dWY
 Krokomierz solarny SOLAR RUNNER z klipsem z ty!u, wy#wietlaczem LCD 
pokazuj$cym przebyt$ ilo#* kroków, odleg!o#* w km, czas w minutach 
i ilo#* spalonych kalorii. Posiada panel solarny.%|  Opakowanie:)  50/200 szt. %| 
Wymiar:) 5,2 x 4,5 x 2,3 cm%|  Materia*:) Plastik%|  Znakowanie:)t  %20 x 15 mm K1+H4 (4)  

  RUN AWAY    !"#$%$"$(%   WY
 Krokomierz RUN AWAY z wy#wietlaczem LCD dla spalanych kalorii oraz 
licznikiem kroków, dystans w kilometrach i milach. Mocowany za pomoc$ 
klipa.%|  Opakowanie:)  100/400 szt. %|  Wymiar:) 6,2 x 5 x 2,3 cm%|  Materia*:) Plastik%| 
Znakowanie:)t  %22 x 15 mm K2+H4 (4)  

  EASY RUN       Y
 Krokomierz EASY RUN z wy#wietlaczem LCD pokazuj$cym ilo#* 
kroków. Pokryty gum$ w!$cznik/wy!$cznik, z klipem do paska z ty!u.%| 
Opakowanie:)  200/400 szt. %|  Wymiar:) 4,8 x 3,6 x 1,9 cm%|  Materia*:) Plastik%| 
Znakowanie:)t  %15 x 5 mm K1+H5 (1)  

  56-0406106 
 bia!y  

  56-0406108 
 zielony  

  56-0406107 
 niebieski  



NOWO!"NOWO!"
NOWO!"

NOWO!"

  STRETCH & JUMP    !"#$"$!$%&    
 Zestaw fitness STRETCH & JUMP. Skakanka regulowana na d!ugo"# (max. 260 cm 
z r$czkami) oraz gumy oporowe (d!ugo"# 60 cm, opór ok.%6,8 kg). W czarnej 
siatkowej torbie.%|  Opakowanie:'  50/100 szt. %|  Wymiar:' 16 x 22 cm%|  Materia(:' PVC / 
Bawe!na / EVA / PP / Lateks / Poliester%|  Znakowanie:'u  %80 x 50 mm T1+H4 (10)  

  ACTIVITY    !"#$"$!$%)    
 Skakanka ACTIVITY ze zdejmowanymi uchwytami i mo&liwo"ci$ 
regulacji d!ugo"ci skakanki. D!ugo"# ok.%2,80 m. W nylonowej torbie.%| 
Opakowanie:'  50/100 szt. %|  Wymiar:' 13,5 x 20,5 cm%|  Materia(:' PVC / EVA / 
Plastik%|  Znakowanie:'u  %80 x 80 mm T1+H4 (10)  

  Regulowana d!ugo"# linki  

  SPORT WHEEL    !"#$"$!$%*    
 Trena&er mi'"ni SPORT WHEEL do wzmacniania i rze(bienia klatki piersiowej, ramion, pleców i r$k. 
2 solidne plastikowe kó!ka, metalowy dr$&ek do !$czenia kó!ek, 2 wygodne uchwyty. W pude!ku 
upominkowym.%|  Opakowanie:'  20 szt. %|  Wymiar:' Ø18,5 x 26 cm%|  Materia(:' Plastik / PP / Stal nierdzewna / 
TPR%|  Znakowanie:'n  %40 x 20 mm E1+H2 (10)  



NOWO!"NOWO!"

NOWO!"

Zadzwo) do nas! Pomo&emy Ci wybra# najlepszy gad&et.

!"!
  FITNESS TIME    !"#$"$!$%%    
 Zestaw gum oporowych do #wicze) FITNESS TIME. Sk!ada si' z 5 kolorowych gum 
oporowych (&ó!ta - 4,53 kg, zielona - 6,80 kg, czerwona - 9,07 kg, niebieska - 11,34 kg, 
czarna - 13,61 kg), 2 uchwytów, 2 pasków na kostk' i 1 kotwy do drzwi. W poliestrowej 
torbie.%|  Opakowanie:'  10 szt. %|  Wymiar:' 23,5 x 26 cm%|  Materia(:' Poliester / TPE%| 
Znakowanie:'u  %80 x 80 mm T1+H4 (10)  

  GYM HERO    !"#$"$!$%"    
 Zestaw gum oporowych GYM HERO. Sk!ada si' z 3 elastycznych gum 
w 3 kolorach o ró&nych mocach (opór ma!y, "redni, du&y). Idealny do treningu 
si!owego, wzmacniania i rozci$gania mi'"ni. W poliestrowej torbie zamykanej 
sznureczkiem ze stoperem.%|  Opakowanie:'  40 szt. %|  Wymiar:' 15 x 21 cm%| 
Materia(:' Lateks / Poliester%|  Znakowanie:'u  %80 x 80 mm T1+H4 (10)  



NOWO!"NOWO!" NOWO!"

  SPORTY BAG    !"#$"$!$%%    
 Pasy treningowe SPORTY BAG wzmacniaj!ce mi"#nie. 3 elastyczne pasy do 
$wicze% o ró&nych kolorach i wytrzyma'o#ciach. Idealne do treningu si'owego, 
tonizuj!cego i rozci!gaj!cego. Siatkowa torba ze #ci!gaczem i karabinkiem.(| 
Opakowanie:&  100/200 szt. (|  Wymiar:& 5 x 30,5 / 8,5 x 15 cm(|  Materia':& Lateks(| 
Znakowanie:&u  (50 x 70 mm T1+H2 (10)  

  3 elastyczne pasy do 
!wicze" o ró#nych 
wytrzyma$o%ciach  

  ELASTICAL    !"#$"$!$%(    
 Guma oporowa do $wicze% ELASTICAL wzmacniaj!ca i uj"drniaj!ca mi"#nie 
cia'a. Z piankowymi uchwytami, w nylonowej torbie ze sznurkiem i plastikowym 
stoperem.(|  Opakowanie:&  100 szt. (|  Wymiar:& ok.(41 x 13,5 cm(|  Materia':& TPE / NBR(| 
Znakowanie:&u  (80 x 80 mm T1+H4 (10)  

  STRECH OUT    !"#$"$!$%!    
 Guma oporowa do $wicze% STRECH OUT wzmacniaj!ca i modeluj!ca mi"#nie 
cia'a. Z piankowymi r!czkami i uchwytami na stopy, w nylonowej torbie ze 
sznurkiem i plastikowym stoperem.(|  Opakowanie:&  25 szt. (|  Wymiar:& ok.(50 x 26 cm(| 
Materia':& TPR / Silikon(|  Znakowanie:&u  (80 x 80 mm T1+H4 (10)  



NOWO!"NOWO!"

NOWO!"NOWO!"

NOWO!"NOWO!"

Zadzwo% do nas! Pomo&emy Ci wybra$ najlepszy gad&et.

!"#
  STRONG POWER    !"#$"$!$!$    
 Guma oporowa do $wicze% STRONG POWER. Wzmacniaj!ca mi"#nie elastyczna 
ta#ma do $wicze% wykonana z mocnej, wytrzyma'ej gumy. Odporno#$ na obci!&enie 
ok.(6,8-15,9 kg. Idealna do treningu si'owego, wzmacniania i rozci!gania mi"#ni.
 W zestawie poliestrowy woreczek zamykany #ci!gaczem ze stoperem (13 x 32 cm).(| 
Opakowanie:&  50/100 szt. (|  Wymiar:& 104 x 1,3 x 0,5 cm(|  Materia':& Lateks / Poliester(| 
Znakowanie:&u  (80 x 80 mm T1+H4 (10)  

  Obci&#enie 6,8 - 15,9 kg  

  STRONG POWER    !"#$"$!$!)    
 Guma oporowa do $wicze% STRONG POWER. Wzmacniaj!ca mi"#nie elastyczna 
ta#ma do $wicze% wykonana z mocnej, wytrzyma'ej gumy. Odporno#$ na obci!&enie 
ok.(11,3-29,5 kg. Idealna do treningu si'owego, wzmacniania i rozci!gania mi"#ni. 
W zestawie poliestrowy woreczek zamykany #ci!gaczem ze stoperem (13 x 32 cm).(| 
Opakowanie:&  40/80 szt. (|  Wymiar:& 104 x 2,1 x 0,5 cm(|  Materia':& Lateks / Poliester(| 
Znakowanie:&u  (80 x 80 mm T1+H4 (10)  

  Obci&#enie 11,3 - 29,5 kg  

  STRONG POWER    !"#$"$!$!*    
 Guma oporowa do $wicze% STRONG POWER. Wzmacniaj!ca mi"#nie elastyczna 
ta#ma do $wicze% wykonana z mocnej, wytrzyma'ej gumy. Odporno#$ na obci!&enie 
ok.(15,9-38,6 kg. Idealna do treningu si'owego, wzmacniania i rozci!gania mi"#ni. 
W zestawie poliestrowy woreczek zamykany #ci!gaczem ze stoperem (13 x 32 cm).(| 
Opakowanie:&  25/50 szt. (|  Wymiar:& 104 x 2,9 x 0,5 cm(|  Materia':& Lateks / Poliester(| 
Znakowanie:&u  (80 x 80 mm T1+H4 (10)  

  Obci&#enie 15,9 - 38,6 kg  



NOWO!"NOWO!"

  SPORTS SPIRITS    !"#$"$!$%&   W
 Gumy do !wicze" SPORTS SPIRITS do wzmocnienia i modelowania mi#$ni. 3 elastyczne gumy o ró%nych 
d&ugo$ciach. Idealne do treningu si&owego, rozci'gania i modelowania mi#$ni. Wszystkie gumy z piankowymi 
uchwytami, w siatkowym woreczku ze sznurkiem i plastikowym stoperem, dodatkowa saszetka.(| 
Opakowanie:'  20 kompletów (|  Materia(:' Plastik / TPR(|  Znakowanie:'u  (80 x 75 mm T1+H2 (10)  

  COOL DOWN        
 R#cznik ch&odz'cy z mikrofibry COOL DOWN. Z p#telk', w przezroczystej puszce 
z karabi"czykiem. Aby uzyska! efekt ch&odzenia zanurz r#cznik w wodzie, wykr#! go 
i strzepnij. Idealny do fitnessu i aktywno$ci sportowych.(|  Opakowanie:'  100/200 szt. (| 
Wymiar:' 31 x 31 / 8 x 5 x 3 cm(|  Materia(:' Plastik / Poliester / Aluminium(| 
Znakowanie:'t  (35 x 30 mm K1+H2 (1)  

  56-0605075 
 niebieski  

  56-0605076 
 jasnozielony  



Zadzwo" do nas! Pomo%emy Ci wybra! najlepszy gad%et.

!"#
  CHILLING        
 R#cznik ch&odz'cy CHILLING w przezroczystej puszce. Chroni przed s&o"cem. 
Przed u%yciem r#cznika nale%y zmoczy! go wod'. Mo%na nape&ni! wod' 
puszk# z r#cznikiem i wstrz'sn'! ni'. Pokrywka z czarnym karabi"czykiem. 
Idealne rozwi'zanie dla osób aktywnych.(|  Opakowanie:'  50/100 szt. (| 
Wymiar:' ok.(79 x 29 / Ø6,5 x 17 cm(|  Materia(:' Poliester / Plastik(| 
Znakowanie:'u  (80 x 80 mm T1+H4 (10)  

  56-0605070 
 zielony  

  56-0605071 
 niebieski  

  56-0605072 
 czarny  

  FRESHNESS        
 R#cznik z mikrofibry FRESHNESS bardzo ch&onny 
i szybkoschn'cy, o mi#kkiej teksturze. W dopasowanej 
kolorystycznie siateczkowej torbie ze sznurkiem do 
zaci'gania i plastikowym stoperem.(|  Opakowanie:'  50 szt. (| 
Wymiar:' ok.(140 x 70 / Ø8,3 x 18 cm(|  Materia(:' Poliester / 
Poliamid(|  Znakowanie:'u  (50 x 25 mm T1+H2 (10)  

  56-0605084 
 szary  

  56-0605087 
 jasnozielony  

  56-0605086 
 magenta  

  56-0605085 
 jasnoniebieski  

  56-0605088 
 pomara"czowy  

  CONDITION        
 R#cznik z mikrofibry CONDITION. Bardzo ch&onny i szybkoschn'cy, o mi#kkiej 
teksturze, w dopasowanej kolorystycznie siateczkowej torbie ze sznurkiem do 
zaci'gania i plastikowym stoperem oraz z szarym oczkiem przepuszczaj'cym 
powietrze od do&u.(|  Opakowanie:'  50/200 szt. (|  Wymiar:' (|  Materia(:' Poliester / 
Poliamid(|  Znakowanie:'u  (80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  Bardzo ch!onna 
i szybkoschn"ca  

  56-0605081 
 jasnozielony / szary  

  56-0605082 
 magenta / szary  



NOWO!"

  FIT    !"#$"$!$%&    
 Pi!ka do "wicze# FIT wykonana z trwa!ego PVC, ok.$Ø 75 cm, 
z pompk% do pi!ek.$|  Opakowanie:'  20 szt. $|  Wymiar:' Ø75 cm$| 
Materia(:' PVC$|  Znakowanie:'n  $30 x 40 mm E1+H2 (10)  

  KARMA    !"#$"$!$&)    
 Mata do jogi KARMA z antypo&lizgow% powierzchni%, w torbie zamykanej na 
sznurek ze stoperem. Regulowany pasek na rami'.$|  Opakowanie:'  12 szt. $| 
Wymiar:' 183 x 61 x 0,4 cm$|  Materia(:' PVC / Poliester$|  Znakowanie:'u  $80 x 80 mm 
T1+H5 (10)  



Zadzwo# do nas! Pomo(emy Ci wybra" najlepszy gad(et.

!""
  PROMOTION CUP    !"#$"$!$*+    
 Pi!ka PROMOTION CUP. 1-warstwowa z 32 segmentami, rozmiar 5, 
b!yszcz%ce PVC, waga ok.$330-340 gramów.$|  Opakowanie:'  50 szt. $| 
Wymiar:' size 5$|  Materia(:' PVC$|  Znakowanie:'t  $30 x 30 mm K2+H8 (1)  

  KICK AROUND        
 Pi!ka KICK AROUND. 1-warstwowa z 32 segmentami, rozmiar 5, 
b!yszcz%ce PVC, waga ok.$260-280 gramów.$|  Opakowanie:'  50 szt. $| 
Wymiar:' size 5$|  Materia(:' PVC$|  Znakowanie:'t  $30 x 30 mm K2+H8 (1)  

  56-0605036 
 czarny / bia!y  

  56-0605037 
 niebieski / bia!y  

  56-0605038 
 czerwony / bia!y  

  PLAY TIME    !"#$"$!$$,    
 Pi!ka do siatkówki pla(owej PLAY TIME wykonana ze skóry 
syntetycznej. Dwie warstwy z osiemnastoma panelami, rozmiar 5.$| 
Opakowanie:'  50 szt. $|  Wymiar:' ok.$Ø20 cm$|  Materia(:' PVC / Poliester / 
Bawe!na$|  Znakowanie:'u  $80 x 15 mm T1+H8 (10)  



  FRIDGET        
 Uniwersalna mata ch!odz"ca FRIDGET. Do uzyskania 
natychmiastowego efektu ch!odzenia nie wymaga elektryczno#ci lub 
wody.$|  Opakowanie:!  20 szt. $|  Wymiar:! 40 x 30 cm$|  Materia":! Poliester$| 
Znakowanie:!n  $40 x 20 mm E1+H2 (10)  

  56-1000020 
 czarny  

  56-1000022 
 czerwony  

  56-1000021 
 niebieski  

  56-1000023 
 jasnozielony  

  PERFECT PLACE        
 Wygodna poduszka PERFECT PLACE sk!adana 
na trzy cz%#ci.$|  Opakowanie:!  50/100 szt. $| 
Wymiar:! 34 x 26 cm$|  Materia":! 100 %$Poliester$| 
Znakowanie:!u  $40 x 80 mm T1+H2 (10)  

  Przeno!ne 
siedzenie  

  56-1000010 
 czarny  

  56-1000014 
 pomara&czowy  

  56-1000011 
 niebieski  

  56-1000012 
 czerwony  



Zadzwo& do nas! Pomo'emy Ci wybra( najlepszy gad'et.

!"#
  WARM HEARTED    #$%&'&'&&$    
 Ogrzewacz d!oni WARM HEARTED. Poprzez klikni%cie metalowej p!ytki i ugniatanie, 
serce dostarcza ciep!o przez ok.$20 minut. Przed nast%pnym u'yciem w!ó' serce 
do bardzo gor"cej wody na ok.$5 minut. Waga ok.$62 g. Uwaga, korzystanie 
z produktu, w tym jego podgrzewanie, powoduje #cieranie si% umieszczonego na 
nim nadruku.$|  Opakowanie:!  80/160 szt. $|  Wymiar:! 9 x 9 cm$|  Materia":! PVC / Metal$| 
Znakowanie:!n  $25 x 10 mm E1+H2 (10)  

  WARM STAR    #$%&'&'&&(    
 Ogrzewacz d!oni WARM STAR. Poprzez klikni%cie metalowej p!ytki i ugniatanie, 
gwiazdka dostarcza ciep!o przez ok.$20 minut. Przed nast%pnym u'yciem w!ó' 
gwiazdk% do bardzo gor"cej wody na ok.$5 minut. Waga ok.$62 g. Uwaga, korzystanie 
z produktu, w tym jego podgrzewanie, powoduje #cieranie si% umieszczonego na 
nim nadruku.$|  Opakowanie:!  80/160 szt. $|  Wymiar:! 11 x 11 cm$|  Materia":! PVC / Metal$| 
Znakowanie:!n  $25 x 10 mm E1+H2 (10)  

  CUDDLE        
 Termofor CUDDLE z pokryw" i do!"czonym 
sercem do nadruku. Pojemno#( 
ok.$750 ml.$|  Opakowanie:!  25/50 szt. $| 
Wymiar:! 24,4 x 13,7 x 4,2 cm$|  Materia":! Gumowy / 
Akryl$|  Znakowanie:!t  $35 x 15 mm K1 (1)  

  56-0909029 
 czerwony - Heart  

  56-0909028 
 szary  



  OPEN!AIR    !"#$"$%&&'    
 Koc piknikowy OPEN-AIR wykonany z mi!kkiego 
polaru z kolorowym wyko"czeniem i uchwytem do 
noszenia.#|  Opakowanie:(  32 szt. #|  Wymiar:( 180 x 120 cm#| 
Materia):( 100 %#Poliester#|  Znakowanie:(u  #80 x 30 mm 
T1+H2 (10)  

  OUTDOOR BREAK    !"#$"$*++&    
 Koc piknikowy OUTDOOR BREAK wykonany z mi!kkiego polaru. Pow$oka ze 
spodem chroni%cym przed wilgoci%, po z$o&eniu zapinany na rzep, z uchwytem 
do noszenia.#|  Opakowanie:(  20 szt. #|  Wymiar:( 150 x 125 cm#|  Materia):( Poliester / 
Polietylen#|  Znakowanie:(u  #80 x 60 mm T1+H2 (10)  

  Powlekane dno  



Zadzwo" do nas! Pomo&emy Ci wybra' najlepszy gad&et.

!"#

  56-0604111 
 szary  

  OUT OF DOORS        
 Koc piknikowy OUT OF DOORS wykonany z mi!kkiego polaru, 
pakowany w torb! zapinan% na zamek, z uchwytem do noszenia.#| 
Opakowanie:(  30 szt. #|  Wymiar:( 100 x 155 cm / 33 x 26 cm#| 
Materia):( Poliester#|  Znakowanie:(u  #80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  56-0604110 
 czarny  

  56-0604113 
 niebieski  

  56-0604112 
 br%zowy  

  56-0604114 
 czerwony  

  56-0604115 
 zielone jab$ko  

  HYDE PARK    !"#$"$*$,$   X
 Plecak piknikowy HYDE PARK dla 4 osób z wbudowan% torb% ch$odz%c%. Zawiera 
sztu'ce, plastikowe naczynia i kieliszki do wina, nó& do sera, otwieracz, serwetki 
z tkaniny, pojemnik na sól i pieprz oraz desk! do krojenia.#|  Opakowanie:(  6 szt. #| 
Wymiar:( 28 x 21 x 39 cm#|  Materia):( Poliester#|  Znakowanie:(u  #80 x 70 mm 
T1+H6 (10)  

  Dla 4 osób  



NOWO!"NOWO!"

NOWO!"NOWO!"

  OUTSIDE       X
 Plecak piknikowy OUTSIDE dla 2 osób z izolowan! kieszeni! g"ówn!. Kiesze# 
przednia z plastikowymi sztu$cami, 2 plastikowe talerze i kieliszki, 2 materia"owe 
serwetki, 2 siatkowane kieszonki po bokach, r!czka do przenoszenia 
i ergonomicznie wyk"adane paski na ramiona.%|  Opakowanie:!  12 szt. %| 
Wymiar:! 27 x 14 x 37 cm%|  Materia":! Poliester%|  Znakowanie:!u  %80 x 80 mm 
T1+H6 (10)  

  Izotermiczna 
komora g!ówna  

  56-0604042 
 niebieski / szary  

  56-0604043 
 czarny  

  LEISURE DAY    #$%&$&'&(&    
 Plecak piknikowy LEISURE DAY dla 2 osób. Z izolowan! kieszeni! g"ówn!. Przednia 
kiesze# zamykana na zamek b"yskawiczny zawiera sztu$ce, plastikowe naczynia 
i plastikowe kieliszki do wina. Dwie boczne kieszenie z siatki, uchwyt do przenoszenia 
i wy&cie"ane szelki.%|  Opakowanie:!  8 szt. %|  Wymiar:! ok.%30 x 25 x 43 cm%|  Materia":! Poliester 
/ Plastik / Bawe"na / Stal nierdzewna%|  Znakowanie:!u  %80 x 80 mm T1+H4 (10)  

  Dla 2 
osób  

  SIDE TRIP    #$%&$&'&()    
 Torba piknikowa SIDE TRIP dla 4 osób z izolowan! kieszeni! g"ówn! zapinan! na zamek. Wieko 
mo'e s"u'y$ jako mini stolik z uchwytem na kubek. Przednia kiesze# zapinana na zamek zawiera 
plastikowe naczynia, plastikowe kieliszki do wina, nó' kelnerski, materia"owe serwetki, solniczk(, 
pieprzniczk( oraz desk( do krojenia. Dwie kieszenie boczne z siatki, regulowane i odpinane szelki, 
2 uchwyty do przenoszenia.%|  Opakowanie:!  6 szt. %|  Wymiar:! ok.%36 x 30 x 32 cm%|  Materia":! Poliester / 
Plastik / Bawe"na / Stal nierdzewna%|  Znakowanie:!u  %80 x 80 mm T1+H4 (10)  

  Dla 4 osób  



NOWO!"NOWO!"

NOWO!"NOWO!"

Zadzwo# do nas! Pomo'emy Ci wybra$ najlepszy gad'et.
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  ! PICKNICK    #(%&$&&#)*   X
 Torba piknikowa 4 PICKNICK dla 4 osób. Z kieszeniami na suwak z jednej strony 
i z izolowan! kieszeni! ch"odz!c! na napoje i 'ywno&$ w &rodku. Zawiera 4 plastikowe 
talerze i szklanki, metalowe "y'ki, widelce i no'e, serwetki oraz nó' kelnerski. 
W zestawie koc piknikowy (ok.%135 x 113 cm) ze spodem odpornym na zabrudzenia. 
Regulowane i odpinane rami!czka, 2 uchwyty do przenoszenia.%|  Opakowanie:!  4 szt. %| 
Wymiar:! 45 x 25 x 24 cm%|  Materia":! Nylon%|  Znakowanie:!u  %80 x 80 mm T1+H6 (10)  

  Dla 4 osób  

  KINGS PARK    #$%&$&'&+,    
 Wiklinowy koszyk piknikowy KINGS PARK dla dwóch osób. Zawiera sztu$ce 
ze stali nierdzewnej z plastikowymi r!czkami, ceramiczne talerze, kieliszki 
na wino, serwetki oraz nó' kelnerski. Kosz z uchwytem i zamkni(ciem typu 
twist.%|  Opakowanie:!  4 szt. %|  Wymiar:! 40 x 28 x 20 cm%|  Materia":! Drewno%| 
Znakowanie:!n  %40 x 20 mm E1+H6 (10)  

  Dla 2 osób  

  STANLEY PARK    #$%&$&'&+(    
 Wiklinowy koszyk piknikowy STANLEY PARK dla czterech osób. Zawiera sztu$ce ze 
stali nierdzewnej z plastikowymi r!czkami, ceramiczne talerze, szklanki, serwetki 
oraz nó' kelnerski, z wewn(trznymi paskami mocuj!cymi. Kosz z uchwytem 
i zamkni(ciem typu twist.%|  Opakowanie:!  4 szt. %|  Wymiar:! 46 x 30 x 39 cm%| 
Materia":! Drewno%|  Znakowanie:!n  %40 x 20 mm E1+H6 (10)  

  Dla 4 osób  



  RICHMOND PARK    !"#$"$%$&"    
 Wiklinowy kosz piknikowy RICHMOND PARK dla 4 osób zawiera sztu!ce ze 
stali nierdzewnej z plastikowymi uchwytami, ceramiczne talerze, plastikowe 
kieliszki na wino, 1 nó" kelnerski, solniczk# i pieprzniczk#. Wewn$trz paski 
spinaj$ce, podszewka wykonana ze 100 %%lnu, na zewn$trz uchwyt i przekr#cane 
zamkni#cie.%|  Opakowanie:'  4 szt. %|  Wymiar:' 48 x 21,5 x 42,5 cm%|  Materia(:' Drewno%| 
Znakowanie:'n  %40 x 20 mm E1+H6 (10)  

  MADISON PARK    !"#$"$%$&%   X
 Kosz piknikowy MADISON PARK dla 4 osób z termoizolacyjn$ kieszeni$ zamykan$ na 
zamek. Zawiera sztu!ce z uchwytem z tworzywa sztucznego, ceramiczn$ zastaw# 
zabezpieczon$ paskami, koc piknikowy z ochronnym spodem, wygodne uchwyty 
do noszenia.%|  Opakowanie:'  4 szt. %|  Wymiar:' 46 x 30 x 21 cm%|  Materia(:' Drewno%| 
Znakowanie:'u  %80 x 80 mm T1+H6 (10)  

  Dla 4 osób  

  Dla 4 osób  



Zadzwo& do nas! Pomo"emy Ci wybra! najlepszy gad"et.
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  SUNSET PARK    !"#$"$%$&!    
 Wiklinowy kosz piknikowy SUNSET PARK dla 2 osób zawiera sztu!ce ze stali nierdzewnej 
z plastikowymi uchwytami, ceramiczne talerze i kubki, 1 nó" kelnerski, wewn$trz paski 
spinaj$ce. Podszewka wykonana ze 100 %%lnu. Na zewn$trz uchwyt i przekr#cane 
zamkni#cie.%|  Opakowanie:'  4 szt. %|  Wymiar:' 36,5 x 27 x 20 cm%|  Materia(:' Drewno%| 
Znakowanie:'n  %40 x 20 mm E1+H6 (10)  

  Dla 2 osób  

  CENTRAL PARK    !"#$"$%$$)    
 Kosz piknikowy CENTRAL PARK z paskiem na rami#. Zawiera szklane kieliszki 
i zestaw porcelany dla 2 osób, sztu!ce, termos i obrus.%|  Opakowanie:'  4 szt. %| 
Wymiar:' 41 x 31 x 19 cm%|  Materia(:' Drewno%|  Znakowanie:'n  %40 x 20 mm 
E1+H6 (10)  

  Dla 2 osób  

  SUMMERTIME    !"#$"$%$&*    
 Wiklinowy kosz piknikowy SUMMERTIME dla 4 osób z plastikowymi kieliszkami 
do szampana, ceramicznymi talerzami, widelcami, 'y"kami i no"ami, z r$czk$ 
z boku, uchwytem, paskiem na rami# i zamkiem.%|  Opakowanie:'  4 szt. %| 
Wymiar:' 43 x 30 x 31,5 cm%|  Materia(:' Drewno%|  Znakowanie:'t  %20 x 20 mm 
K2+H6 (1)  

  Dla 4 osób  



  COOL HIKING        
 Uchwyt na butelk! COOL HIKING o wygl"dzie neoprenu, odpowiedni do butelek 
i puszek o #rednicy ok.$7 cm. Rzep do zamocowania na pasku, kierownicy roweru lub 
wózku dzieci!cym. Dodatkowa p!telka do przyczepienia otwieracza (nie za%"czony) lub 
kluczy. Dobrze wyeksponowana powierzchnia na nadruk.$|  Opakowanie:!  100/200 szt. $| 
Wymiar:! 29 x 11,5 x 0,5 cm$|  Materia":! SBR / Poliester$|  Znakowanie:!u  $80 x 70 mm 
T1+H2 (10)  

  Izoluje  

  Wi!cej otwieraczy mo"na 
znale#$ na stronie 274.  

  56-0404908 
 czarny  

  56-0404912 
 ciemnozielony  

  56-0404909 
 niebieski  

  56-0404911 
 zielone jab%ko  

  56-0404913 
 ró&owy  

  56-0404910 
 czerwony  

  ICE CUBE    #$%&$&$'((   X
 Przezroczysta torba izotermiczna ICE CUBE z r"czkami, 
przed u&yciem nale&y w%o&y' torb! do zamra&arki, 
dzi!ki czemu przenoszone napoje pozostaj" 
d%u&ej zimne, odpowiednia na 1-litrow" butelk!.$| 
Opakowanie:!  25/50 szt. $|  Wymiar:! 10 x 10 x 25 cm$| 
Materia":! PVC$|  Znakowanie:!t  $40 x 20 mm 
K2+H4+V2 (1)  

  Na 1-litrow% 
butelk!  

  STAY CHILLED        
 Nak%adka ch%odz"ca STAY CHILLED o wygl"dzie neoprenu, odpowiednia do 
butelek i puszek o #rednicy ok.$7 cm. Dobrze wyeksponowana powierzchnia 
na nadruk.$|  Opakowanie:!  250/500 szt. $|  Wymiar:! 12,8 x 9,9 x 0,6 / Ø6,4 cm$| 
Materia":! SBR / Poliester$|  Znakowanie:!u  $80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  Ch&odzi   

  56-0404914 
 bia%y  

  56-0404918 
 granatowy  

  56-0404921 
 zielone jab%ko  

  56-0404916 
 szary  

  56-0404919 
 czerwony  

  56-0404922 
 pomara(czowy  

  56-0404917 
 niebieski  

  56-0404920 
 ciemnozielony  

  56-0404923 
 magenta  



Zadzwo( do nas! Pomo&emy Ci wybra' najlepszy gad&et.
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  HOT AND COOL    #$%&)'&&'&   W
 Ch%odziarko-podgrzewarka turystyczna HOT AND COOL. Po%"czenie z zasilaniem 12 V 
lub z sieci 230 V, z rozk%adan" r"czk". Idealna na piknik i podró&e.$|  Opakowanie:!  4 szt. $| 
Wymiar:! 18,4 x 25,5 x 27,6 cm$|  Materia":! Plastik$|  Znakowanie:!t  $50 x 20 mm K2+H8 (1)  

  Oko&o 4 litry  



  HUNTER    !"#$%$&$$"   W
 Nó! sk"adany HUNTER z du!ym ostrzem, drewnianym wzorem na uchwycie i klipsem 
na pasek. W drewnianym pude"ku.#|  Opakowanie:'  10/40 szt. #|  Wymiar:' 11,5 x 3,3 x 2 cm#| 
Materia(:' Stal nierdzewna / Drewno#|  Znakowanie:'t  #70 x 25 mm K1+H2 (4)  

  METALLIC    !"#$%$&$&)    
 Nó! METALLIC. Du!y, sk"adany nó! ze stali nierdzewnej.#| 
Opakowanie:'  12/240 szt. #|  Wymiar:' 10 x 3,5 x 0,6 cm#|  Materia(:' Stal 
nierdzewna#|  Znakowanie:'l  #5 cm$ L1+H4 (1)  

  SURVIVOR    !"#$%$&$$%   W
 Elegancki nó! sk"adany SURVIVOR z r%czk% z drewna 
brzozowego. W drewnianym pude"ku.#|  Opakowanie:'  25/100 szt. #| 
Wymiar:' 10,5 x 2,9 x 1,8 cm#|  Materia(:' Stal nierdzewna / Drewno#| 
Znakowanie:'t  #70 x 25 mm K1+H2 (4)  



Zadzwo& do nas! Pomo!emy Ci wybra' najlepszy gad!et.
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  BLACK!CUT    !*#$%$$!"$    
 Nó( kieszonkowy BLACK-CUT ze sk"adanym, stalowym ostrzem wyko&czonym 
w procesie elektroforezy. Z klipem, ergonomicznym uchwytem i zabezpieczeniem. 
Waga ca"kowita, ok.#129 g.#|  Opakowanie:'  10/40 szt. #|  Wymiar:' 19,2 x 3,6 x 1,8 cm#| 
Materia(:' Stal nierdzewna#|  Znakowanie:'l  #5 cm$ L1+H4 (1)  

  WOOD    !"#$%$&$$!   W
 Scyzoryk WOOD z drewnianym elementem. Zawiera par) no!yczek, pilnik, 
otwieracz do butelek wina i piwa, *rubokr)t, otwieracz do konserw, pi"k), narz)dzie 
do skrobania, wyka"aczk). W drewnianym pude"ku.#|  Opakowanie:'  25/50 szt. #| 
Wymiar:' 9 x 2,5 x 1,5 cm#|  Materia(:' Stal nierdzewna / Drewno#| 
Znakowanie:'t  #70 x 25 mm K1+H2 (4)  

  HUNTSMAN    !"#$%$&&%+   W
 Nó! my*liwski HUNTSMAN posiada szerokie ostrze ze stali nierdzewnej, 
drewniane ozdoby na r%czce, zapi)cie na pasek. Sk"adany, w drewnianej 
obudowie.#|  Opakowanie:'  10/40 szt. #|  Wymiar:' 15,5 x 7,2 x 3,4 cm#| 
Materia(:' Drewno / Stal nierdzewna#|  Znakowanie:'l  #20 x 5 mm L1+H4 (1)  



  TRIO    !"#$%$&$!'    
 Scyzoryk TRIO z otwieraczem do puszek, otwieraczem do butelek, 
korkoci!giem, "rubokr#tem typu Philips, pilnikiem, par! no$yczek, 
2 pi%kami, narz#dziem do odkamieniania, szyde%kiem i kó%kiem na klucze, 
model z paskami.&|  Opakowanie:(  25/100 szt. &|  Wymiar:( 10 x 3 x 2 cm&| 
Materia):( Stal nierdzewna&|  Znakowanie:(l  &50 x 7 mm L1+H2 (1)  

  FOREST    !"#$%$&$$'   W
 Drewniany scyzoryk FOREST. 11-elementowy scyzoryk z par! no$yczek, 
pilnikiem, otwieraczem do butelek, korkoci!giem, "rubokr#tem, 
otwieraczem do puszek, bolcem, no$ykiem, narz#dziem do 
odkamieniania, pi%k! i kó%kiem na klucze. W drewnianym pude%ku.&| 
Opakowanie:(  25/50 szt. &|  Wymiar:( 9,4 x 2,4 x 2,1 cm&|  Materia):( Stal 
nierdzewna / Drewno&|  Znakowanie:(t  &70 x 25 mm K1+H2 (4)  

  ALL TOGETHER       W
 Scyzoryk ALL TOGETHER z 11 funkcjami, w tym no$yczkami, no$em, ma%! i du$! pi%!, 
otwieraczem do puszek i butelek, korkoci!giem, pilniczkiem i "rubokr#tem. W pude%ku.&| 
Opakowanie:(  25/100 szt. &|  Wymiar:( 10,5 x 3 x 2,5 cm&|  Materia):( Stal nierdzewna&| 
Znakowanie:(l  &30 x 10 mm L1+H4 (1)  

  56-0301130 
 niebieski  

  56-0301132 
 srebrny  

  56-0301133 
 zielony  

  56-0301131 
 pomara'czowy  



Zadzwo' do nas! Pomo$emy Ci wybra( najlepszy gad$et.

!"#

  SMALL R.    !"#$%$&$$*   W
 7-cz#"ciowy scyzoryk SMALL R. zawieraj!cy no$yczki, nó$, otwieracz do puszek, 
otwieracz do butelek, korkoci!g, "rubokr#t p%aski i krzy$akowy, kó%ko do kluczy.
W pude%ku.&|  Opakowanie:(  50/100 szt. &|  Wymiar:( 8,5 x 2,4 x 1,4 cm&|  Materia):( Stal 
nierdzewna&|  Znakowanie:(l  &20 x 3 mm L1+H3 (1)  

  BIG R.    !"#$%$&$$+   W
 12-cz#"ciowy scyzoryk BIG R. zawieraj!cy no$yczki, dwie pi%ki - du$! i ma%!, 
nó$, otwieracz do puszek, otwieracz do butelek, korkoci!g, dziubak, "rubokr#t 
p%aski i krzy$akowy, kó%ko do kluczy. W pude%ku.&|  Opakowanie:(  50/100 szt. &| 
Wymiar:( 10,5 x 2,8 x 1,8 cm&|  Materia):( Stal nierdzewna&|  Znakowanie:(l  &25 x 5 mm 
L1+H3 (1)  

  STRONG HELPER        
 Scyzoryk STRONG HELPER sk%ada si# z 12 elementów:&no$yka, pi%y, 
no$yczek, otwieracza do puszek, korkoci!gu, otwieracza do butelek, 
"rubokr#ta p%askiego, "rubokr#ta krzy$akowego, szpikulca-rozwiertaka, 
szyd%a, linijki, pilniczka oraz karabi'czyka.&|  Opakowanie:(  25/100 szt. &| 
Wymiar:( 9,5 x 3,5 x 1,5 cm&|  Materia):( Aluminium / Stal nierdzewna&| 
Znakowanie:(l  &25 x 8 mm L1+H2 (1)  

  56-0301140 
 czarny  

  56-0301142 
 niebieski  

  56-0301143 
 czerwony  

  56-0301141 
 srebrny  



NOWO!"NOWO!"

  BEDTIME        
 !piwór BEDTIME (190 x 75 cm) dzi"ki suwakowi wokó# u$ywany tak$e jako ko#dra 
(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%| 
Materia":! 100 %%Poliester%|  Znakowanie:!u  %80 x 80 mm T1+H6 (10)  

  Nadaje si! do u"ytku jako koc  

  56-0603512 
 jasnoniebieski  

  56-0603511 
 ciemnoniebieski  

  56-0603515 
 ró$owy  

  56-0603513 
 jasnozielony  

  CAMPY    #$%&$&'#()    
 Sto#ek kempingowy CAMPY. Sk#adany, stabilny trójnóg z torb& 
do przenoszenia.%|  Opakowanie:!  25 szt. %|  Wymiar:! 31 x 31 x 39 cm%| 
Materia":! Stal / Poliester%|  Znakowanie:!u  %50 x 80 mm T1+H2 (10)  

  Sk#adany  

  WILDLIFE    #$%&'&*&*+    
 Wielofunkcyjny zestaw narz"dzi WILDLIFE sk#adaj&cy si" z 7 elementów zrobionych 
ze stali nierdzewnej:%sk#adany nó$, otwieracz do butelek i puszek, korkoci&g, 
sk#adany widelec i #y$ka, zawiera kó#ko do zawieszenia. W zamykanym na 
rzep pokrowcu z mo$liwo'ci& przypi"cia do paska.%|  Opakowanie:!  10/100 szt. %| 
Wymiar:! 11,2 x 2,5 cm%|  Materia":! Stal nierdzewna / Plastik / Poliester%| 
Znakowanie:!u  %20 x 15 mm T1+H5 (10)  

  CAMPING    #$%&'&*&*,    
 Trzycz"'ciowy zestaw sztu(ców na biwak CAMPING zawiera sk#adane sztu(ce, 
w tym nó$, widelec i #y$k" z otwieraczem do butelek. W nylonowej sakiewce 
z rzepem i uchwytem.%|  Opakowanie:!  10/100 szt. %|  Wymiar:! 16,2 x 1,5 cm%| 
Materia":! Stal nierdzewna / Nylon%|  Znakowanie:!u  %40 x 50 mm T1+H5 (10)  



NOWO!"

Zadzwo) do nas! Pomo$emy Ci wybra( najlepszy gad$et.

!"#
  TAKEOUT        
 Sk#adane krzes#o kempingowe TAKEOUT z oparciem. Solidne i lekkie. 
No'no'( ok.%90 kg.%|  Opakowanie:!  10 szt. %|  Wymiar:! 34 x 28 x 58 cm%| 
Materia":! Stal / Poliester%|  Znakowanie:!u  %80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  Sk#adane  

  56-0603520 
 czarny  

  56-0603522 
 czerwony  

  56-0603521 
 niebieski    56-0603523 

 ciemnozielony  

  CHILL OUT        
 Krzes#o bungee CHILL OUT. Wygodne krzes#o wykonane 
z elastycznych lin, solidna stalowa rama, z rozk#adanymi nó$kami.%| 
Opakowanie:!  6 szt. %|  Wymiar:! 83,5 x 70 x 80 cm%|  Materia":! Stal / 600D 
Poliester%|  Znakowanie:!u  %80 x 80 mm T1+H4 (10)  

  Ud$wig ok.%100 kg  

  56-0603518 
 czarny / niebieski  

  56-0603519 
 czarny / czerwony  



NOWO!"

  GO GREEN    !"#$"$%$&"    
 Zestaw ogrodniczy GO GREEN sk!ada si" z 1 os!ony na kolano i 1 pary 
r"kawic z antypo#lizgow$ cz"#ci$ chwytn$.%|  Opakowanie:'  60 kompletów %| 
Wymiar:' 34,6 x 16 x 1,7 cm%|  Materia(:' EVA / Poliester%|  Znakowanie:'s  %200 x 90 mm 
S2+H2 (1)  

  BOTANIC    !"#$"$%$)$    
 Zestaw ogrodowy BOTANIC z 7 elementami, zawieraj$cy grabki, 
2 szpadle, sekator, kabel i zraszacz butelkowy. Zapakowany 
w p!ócienn$ torb" z zewn"trznymi kieszeniami i wzmocnionymi 
uchwytami.%|  Opakowanie:'  25 szt. %|  Wymiar:' 18 x 10 x 19 cm%| 
Materia(:' Poliester / Metal / Drewno / Plastik%| 
Znakowanie:'u  %70 x 50 mm T1+H3 (10)  

  SCOOP    !"#$"$%$!&    
 Sk!adana saperka SCOOP w pokrowcu. Wielofunkcyjna, kompaktowa 
i lekka. Trójk$tny uchwyt, pi!a zintegrowana z !y&k$ !opaty.%| 
Opakowanie:'  24 szt. %|  Wymiar:' 11,5 x 46 / 16 x 21 x 5 cm%|  Materia(:' Stal w"glowa%| 
Znakowanie:'u  %80 x 80 mm T1+H4 (10)  

  Sk!adana  



NOWO!"

Zadzwo' do nas! Pomo&emy Ci wybra( najlepszy gad&et.

!"#
  ECO HOME    !"#$"$%$&*    
 Budka dla ptaków ECO HOME w zestawie do 
samodzielnego sk!adania. Z otworem do zawieszenia. 
Wykonana w Europie z p!yty MDF.%|  Opakowanie:'  60 szt. %| 
Wymiar:' 17 x 12 x 10 cm%|  Materia(:' Drewno%| 
Znakowanie:'l  %5 cm) L4+H6 (1)  

  Wyprodukowana 
w Europie  

  56-0601029 
 drewniany  



  SMOKY    !"#$"$%$"&    
 Zestaw sztu!ców do grilla SMOKY, szpatu"ka 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#| 
Materia(:' Stal nierdzewna / Plastik#|  non-woven #| 
Znakowanie:'u  #60 x 40 mm T1+H2 (10)  

  FRIED    !"#$"$%$)!    
 Przybory do grillowania FRIED. Wysokiej jako$ci 
przybory wykonane ze stali nierdzewnej, z drewnianymi 
r%czkami, pakowane w torb& z zamkiem b"yskawicznym.#| 
Opakowanie:'  10 szt. #|  Wymiar:' 43 x 33,5 cm#| 
Materia(:' Stal nierdzewna / Poliester / Drewno#| 
Znakowanie:'u  #80 x 30 mm T1+H3 (10)  

  ROAST    !"#$"$%$)"    
 Zestaw nierdzewnych sztu!ców do grilla ROAST, 
zapakowany w aluminiow% skrzyneczk& z uchwytem 
i z zamkni&ciem na zawiasy.#|  Opakowanie:'  10 szt. #| 
Wymiar:' 37 x 10 x 8 cm#|  Materia(:' Stal nierdzewna / 
Aluminium#|  Znakowanie:'l  #5 cm' L1+H4 (1)  



NOWO!"
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!"#
  ECO GRIP    !"#$"$%$%&   W
 Szczypce do grilla ECO GRIP wykonane w Europie z drewna 
bukowego.#|  Opakowanie:'  100 szt. #|  Wymiar:' 32,7 x 2,1 x 0,6 cm#| 
Materia(:' Drewno#|  Znakowanie:'t  #40 x 10 mm K1+H2 (4)  

  Wyprodukowane 
w Europie  

  GRIP    !"#$"$%$"*    
 Szczypce ze stali nierdzewnej GRIP z plastikowym uchwytem, gumowym 
wieszakiem na ko(cu. Mechanizm blokuj%cy dla oszcz&dno$ci miejsca podczas 
przechowywania. Idealne do gotowania, sma)enia, grillowania i podawania.#| 
Opakowanie:'  12/48 szt. #|  Wymiar:' 1,8/4,3 x 36 cm#|  Materia(:' Stal nierdzewna / 
Plastik#|  Znakowanie:'l  #10 x 25 mm L1+H2 (1)  

  WELL DONE    !"#$"$%$%+    
 Aluminiowa prasa do burgerów WELL DONE z nieprzywieraj%c% pow"ok%.#| 
Opakowanie:'  40 szt. #|  Wymiar:' Ø12 x 8 cm#|  Materia(:' Aluminium / 
Polipropylen#|  Znakowanie:'l  #5 cm' L1+H4 (1)  



NOWO!"NOWO!"

NOWO!"

  GREAT BBQ    !"#$"$%$&'    
 Fartuch grillowy z zestawem przyborów GREAT BBQ. Akcesoria wykonane 
ze stali nierdzewnej, z drewnianymi uchwytami. Do!"czona   bawe!niana 
r#kawica kuchenna. Regulowany pasek na plecy i szyj#. Fartuch zwija si# 
razem z akcesoriami i zatrzaskuje w celu przechowywania lub transportu.$| 
Opakowanie:(  20 szt. $|  Wymiar:( 43,5 x 60,5 cm$|  Materia):( Poliester / Stal 
nierdzewna / Drewno / Bawe!na$|  Znakowanie:(u  $80 x 80 mm T1+H4 (10)  

  SUMMER EVENING    !"#$"$%$&*    
 Sk!adany grill SUMMER EVENING z 2 rusztami i 2 zintegrowanymi uchwytami do 
przenoszenia. Otwory wentylacyjne po bokach. Waga tylko 3 kg. Mo%liwo&' z!o%enia.$| 
Opakowanie:(  6 szt. $|  Wymiar:( 45 x 3 x 45 cm$|  Materia):( (elazo / Stal nierdzewna$| 
Znakowanie:(n  $20 x 40 mm E1+H2 (10)  

  Sk!adany  
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  COOKOUT       W
 Grill COOKOUT. Metalowy korpus z 2 okienkami wentylacyjnymi, wyjmowana tacka na 
w#giel z otworami wentylacyjnymi, 1 wyjmowany ruszt o &rednicy ok.$29 cm, pokrywa 
z okienkiem wentylacyjnym i drewnian" r"czk", 3 zatrzaski trzymaj"ce pokryw# na korpusie, 
3 metalowe nó%ki z plastikowymi ko)cówkami, pakowany w pude!ko.$|  Opakowanie:(  4 szt. $| 
Wymiar:( Ø31,5 x 43 cm$|  Materia):( Drewno / Stal w#glowa$|  Znakowanie:(l  $5 cm* L1+H8 (1)  

  Nowe kolory  

  56-0604054 
 jasnozielony  

  56-0604056 
 niebieski  

  56-0604055 
 czerwony  

  56-0604045 
 czarny  

  BUCKET        
 Grill BUCKET. Du%y grill ze sk!adanym uchwytem, wewn"trz dodatkowy mniejszy 
grill, wyjmowana tacka na w#giel, 4 wloty powietrza, od spodu 3 sk!adane 
metalowe nó%ki. Odpowiedni na piknik i kemping.$|  Opakowanie:(  6 szt. $| 
Wymiar:( Ø26 x 18 cm$|  Materia):( Stal w#glowa$|  Znakowanie:(l  $5 cm* L1+H8 (1)  

  56-0604065 
 pomara)czowy  

  56-0604066 
 jasnoniebieski  



  WYPOCZYNEK I ZABAWA  

BAW SI! DOBRZE
Znajdziesz tutaj wszystko, co sprawia rado!" i dostarcza 
niezapomnianych wra#e$. Zagraj w pi%k& pla#ow', kiedy 
!wieci s%o$ce. Narysuj co! kredkami, kiedy pada deszcz. 
Zadbaj o u!miech najm%odszych, bawi'c si& pluszakami. 
Graj w gry, najlepiej w te planszowe i z ca%' rodzin'.  

  Sport i zabawa na pla#y  ....................................................................422
Gry i antystresy  .........................................................................................435
Malowanie i ozdabianie  .....................................................................450
Zabawki pluszowe  ..................................................................................458    

  UNIVERSE    !"#$"$%$$%    
 Nadmuchiwana pi%ka pla#owa UNIVERSE z motywem 
kuli ziemskiej. Nape%niona powietrzem ma !rednic& 
ok.(28 cm.(|  Opakowanie:&  100/200 szt. (|  Wymiar:& ok.(Ø28 cm(| 
Materia':& 0,17 mm PVC / Nie zawiera szkodliwych ftalanów(| 
Znakowanie:&s  (35 x 35 mm S4+H1 (1)  

  Te artyku!y s" wolne od ftalanów. Ftalany to szkodliwe 
szczególnie dla zdrowia dzieci zwi"zki chemiczne 
dodawane do tworzyw sztucznych i farb. Nasze produkty 
ich nie zawieraj", dlatego gwarantuj" bezpiecze#stwo 
i zdrowie.  



Zadzwo$ do nas! Pomo#emy Ci wybra" najlepszy gad#et.
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  OCEAN        
 Pi%ka pla#owa OCEAN z 6 segmentami. Nienape%niona powietrzem ma 
!rednic& ok.(26 cm.(|  Opakowanie:&  100/200 szt. (|  Wymiar:& Ø26 cm(| 
Materia':& 0,16 mm PVC / Nie zawiera szkodliwych ftalanów(| 
Znakowanie:&s  (140 x 50 mm S4+H1 (1)  

  56-0602145 
 bia%y / transparentny 
czerwony  

  56-0602144 
 bia%y / transparentny 
niebieski  

  56-0602147 
 bia%y / transparentny 
pomara$czowy  

  56-0602149 
 wielokolorowy  

  PACIFIC        
 Nadmuchiwana pi%ka pla#owa PACIFIC. 6 segmentów, !rednica 
ok.(18 cm.(|  Opakowanie:&  100/200 szt. (|  Wymiar:& ok.(Ø28 cm(| 
Materia':& 0,17 mm PVC / Nie zawiera szkodliwych ftalanów(| 
Znakowanie:&s  (140 x 50 mm S4+H1 (1)  

  56-0602306 
 bia%y  

  56-0602308 
 turkusowy  

  ATLANTIC        
 Nadmuchiwana pi%ka pla#owa ATLANTIC z bia%ymi i kolorowymi panelami. 
Nape%niona powietrzem ma !rednic& ok.(28 cm.(|  Opakowanie:&  100/200 szt. (| 
Wymiar:& ok.(Ø28 cm(|  Materia':& 0,17 mm PVC / Nie zawiera szkodliwych ftalanów(| 
Znakowanie:&s  (140 x 50 mm S4+H1 (1)  

  56-0602076 
 niebieski / bia%y  

  56-0602077 
 czerwony / bia%y  

  ATLANTIC        
 Nadmuchiwana pi%ka pla#owa ATLANTIC z bia%ymi i kolorowymi, 
pó%transparentnymi panelami. Nape%niona powietrzem ma !rednic& ok.(28 cm.(| 
Opakowanie:&  100/200 szt. (|  Wymiar:& ok.(Ø28 cm(|  Materia':& 0,17 mm PVC / Nie 
zawiera szkodliwych ftalanów(|  Znakowanie:&s  (140 x 50 mm S4+H1 (1)  

  56-0601991 
 turkusowy / bia%y  

  56-0602080 
 pomara$czowy / bia%y  

  56-0602078 
 #ó%ty / bia%y  

  56-0602079 
 zielony / bia%y  



  SEASIDE        
 Nadmuchiwany fotel SEASIDE o wytrzyma!o"ci do ok.#100 kg.#| 
Opakowanie:!  25 szt. #|  Wymiar:! ok.#77 x 65 x 45 cm#|  Materia":! 0,25 mm PVC / 
Nie zawiera szkodliwych ftalanów#|  Znakowanie:!u  #80 x 80 mm T1+H6 (10)  

  56-0602206 
 niebieski / 
transparentny  

  56-0602213 
 pomara$czowy / 
transparentny  

  56-0602311 
 bia!y / 
transparentny  

  SPLASH        
 Nadmuchiwany mini materac SPLASH z wentylem. Posiada przezroczyste 
okienko, 2 otwory do zawieszania za pomoc% sznurka (ok.#24 cm). Do 
zabawy w morzu, na pla&y i w basenie.#|  Opakowanie:!  50/100 szt. #| 
Wymiar:! ok.#36 x 71 cm#|  Materia":! 0,17 mm PVC / Nie zawiera szkodliwych 
ftalanów#|  Znakowanie:!u  #80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  56-0602138 
 bia!y  

  56-0602141 
 pomara$czowy  

  56-0602139 
 niebieski  

  56-0602142 
 ró&owy  

  56-0602140 
 czerwony  
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  OVERBOARD    #$%&$&'(')    
 Nadmuchiwane ko!o do p!ywania OVERBOARD wype!nione piankowymi kuleczkami. 
(rednica przy spuszczonym powietrzu ok.#64 cm.#|  Opakowanie:!  50/100 szt. #| 
Wymiar:! Ø64 cm#|  Materia":! 0,17 mm PVC / Nie zawiera szkodliwych ftalanów#| 
Znakowanie:!u  #80 x 60 mm T1+H4 (10)  

  SUMMER TRIP        
 R)cznik pla&owy SUMMER TRIP. Bardzo ch!onny, o mi)kkiej fakturze, 
360 g/m*. Luksusowe obramowania po obu stronach r)cznika. Z certyfikatem 
OEKO-TEX®. Zawiera etykiet) do nadruku - do!%czona papierowa owijka.#| 
Opakowanie:!  25 szt. #|  Wymiar:! ok.#70 x 140 cm#|  Materia":! 100 %#Bawe!na 
360 g/m*#|  Znakowanie:!u  #25 x 20 mm T1+H5 (10)  

  Certyfikat 
OEKO-TEX®  

  56-0605110 
 bia!y  

  56-0605113 
 czerwony  

  56-0605111 
 szary    56-0605114 

 zielone jab!ko  

  56-0605112 
 niebieski  

  56-0605115 
 pomara$czowy  



NOWO!"
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  TAKEOUT        
 Sk$adane krzes$o kempingowe TAKEOUT z oparciem. Solidne i lekkie. No%no%# 
ok.&90 kg.&|  Opakowanie:!  10 szt. &|  Wymiar:! 34 x 28 x 58 cm&|  Materia":! Stal / Poliester&| 
Znakowanie:!u  &80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  Sk!adany  

  56-0603520 
 czarny  

  56-0603522 
 czerwony  

  56-0603523 
 ciemnozielony  

  56-0603521 
 niebieski  

  CLOUDY    #$%&$&'#&(    
 Namiot pla"owy CLOUDY ze stela"em z w$ókna szklanego. Pozsiada ochron' UV 50, 2 wsuwane kieszenie 
wewn'trzne. W zestawie torba transportowa i 4 %ledzie do zabezpieczenia namiotu.&|  Opakowanie:!  16 szt. &| 
Wymiar:! 170 x 100 x 100 cm&|  Materia":! Poliester / W$ókno szklane&|  Znakowanie:!u  &80 x 80 mm T1+H6 (10)  

  UV 50  
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Zadzwo! do nas! Pomo"emy Ci wybra# najlepszy gad"et.

!"#

  Sk!adany  

  MARINA    #$%&$&)*&&    
 Mata pla"owa MARINA z nadmuchiwan( poduszk(, sk$adana w torb'.&|  Opakowanie:!  20 szt. &|  Wymiar:! 180 x 86,5 cm&| 
Materia":! Polipropylen&|  Znakowanie:!u  &80 x 80 mm T1+H6 (10)  

  SUNNY BEACH        
 Sk$adana mata pla"owa SUNNY BEACH z regulowanym oparciem i zapinan( na zamek 
kieszeni( na drobiazgi.&|  Opakowanie:!  10 szt. &|  Wymiar:! 150 x 48 x 50 / 50 x 50 cm&| 
Materia":! Poliester / Stal&|  Znakowanie:!u  &50 x 60 mm T1+H6 (10)  

  Sk!adana  

  56-0602150 
 niebieski  

  56-0602151 
 czerwony  

  56-0602152 
 "ó$ty  



  SMALL STORAGE        
 Torba pla!owa SMALL STORAGE z wodoodpornego materia"u, z okienkiem, 
z oddzieln# komor# na smartfon, z zamkni$ciem z klamr#. Pojemno%& ok.'2,5 litra.'| 
Opakowanie:!  100 szt. '|  Wymiar:! 19 x 28 cm'|  Materia":! Poliester / Plastik / 
Polipropylen'|  Znakowanie:!u  '80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  2,5 litra  

  56-0604100 
 niebieski  

  56-0604102 
 !ó"ty  

  56-0604101 
 czerwony  

  BIG STORAGE        
 Torba pla!owa BIG STORAGE z wodoodpornego materia"u, z zamkni$ciem 
z klamr#. Pojemno%& ok.'5 litrów.'|  Opakowanie:!  40/80 szt. '| 
Wymiar:! Ø16 x 35 cm'|  Materia":! Poliester / Plastik / Polipropylen'| 
Znakowanie:!u  '80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  5 litrów  

  56-0604105 
 niebieski  

  56-0604107 
 !ó"ty  

  56-0604106 
 czerwony  
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  2,5 litra  

  DIVER        
 Torebka na telefon DIVER odporna na zachlapanie, z zamkni$ciem 
strunowym, z czarnym paskiem (ok.'43 cm). Na obwodzie paski %wiec#ce 
w ciemno%ciach. Idealna do przechowywania telefonu, portfela i innych 
cennych przedmiotów na pla!y lub nad jeziorem.'|  Opakowanie:!  200 szt. '| 
Wymiar:! 21,5 x 12 x 1,6 cm'|  Materia":! Plastik / PVC / Nie zawiera szkodliwych 
ftalanów'|  Znakowanie:!t  '30 x 12 mm K1+H2 (4)  

  Chroni przed 
zamoczeniem  

  56-0404924 
 transparentny 
/ bia"y  

  56-0404925 
 transparentny / 
czarny  

  56-0404927 
 transparentny / 
czerwony  

  56-0404926 
 transparentny / 
niebieski  

  56-0404928 
 transparentny / zielone 
jab"ko  

  SMART SPLASH        
 Torebka na telefon SMART SPLASH odporna na zachlapanie. Szroniona z ty"u, 
transparentna z przodu (umo!liwia prac$ z ekranem dotykowym), z zamkni$ciem 
strunowym i na rzep oraz sznurkiem (d"ugo%& ok.'45 cm) i regulowanym 
plastikowym stoperem.'|  Opakowanie:!  500 szt. '|  Wymiar:! 22,5 x 9 cm'|  Materia":! PVC / 
Nie zawiera szkodliwych ftalanów'|  Znakowanie:!t  '60 x 20 mm K1 (4)  

  Chroni przed zamoczeniem  

  56-0404900 
 czarny  

  56-0404902 
 niebieski  

  56-0404905 
 magenta  

  56-0404901 
 bia"y  

  56-0404903 
 czerwony  

  56-0404906 
 pomara(czowy  

  56-0404907 
 !ó"ty  

  56-0404904 
 zielone jab"ko  



  STYLISH        
 Okulary przeciws!oneczne STYLISH z ciemnymi barwionymi szk!ami, z certyfikatem 
UV 400. Odpowiednie na mocne promienie s!oneczne. Wysokiej jako"ci plastikowe 
oprawki z szerokimi brzegami na Twoj# reklam$.%|  Opakowanie:!  10/250 szt. %| 
Wymiar:! jeden rozmiar%|  Materia":! Plastik / Akryl%|  Znakowanie:!t  %40 x 8 mm 
K1+H2+V1 (1)  

  Certyfikat UV 400  

  56-0603052 
 czarny  

  56-0603055 
 zielony  

  56-0603058 
 &ó!ty  

  56-0603053 
 bia!y  

  56-0603056 
 czerwony  

  56-0603059 
 pomara'czowy  

  56-0603060 
 ciemnozielony  

  56-0603054 
 niebieski  

  56-0603057 
 jasnoró&owy  

  56-0603061 
 ró&owy  

  56-0603062 
 z!oty  
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  TRENDY STYLE        
 Okulary s!oneczne TRENDY STYLE ze szk!em barwionym, z certyfikatem UV 400. 
W wysokiej jako"ci oprawie z tworzywa sztucznego. Szerokie zauszniki to idealne 
miejsce na Twoj# reklam$.%|  Opakowanie:!  12/300 szt. %|  Wymiar:! jeden rozmiar%| 
Materia":! Plastik%|  Znakowanie:!t  %40 x 5 mm K1+H2+V1 (1)  

  Certyfikat UV 400  

  56-0603090 
 czarny  

  56-0603093 
 pomara'czowy  

  56-0603094 
 ró&owy  

  56-0603091 
 niebieski  

  POPULAR        
 Okulary przeciws!oneczne POPULAR z certyfikatem UV 400. Odpowiednie na mocne 
promienie s!oneczne. Plastikowe oprawki o mro&onym wyko'czeniu. Brzegi oprawek 
to idealne miejsce na Twoje logo.%|  Opakowanie:!  25/250 szt. %|  Wymiar:! 14,5 x 5 cm%| 
Materia":! Plastik / Akryl%|  Znakowanie:!t  %40 x 8 mm K1+H2+V1 (1)  

  Certyfikat UV 400  
  56-0603067 
 czarny  

  56-0603070 
 czerwony  

  56-0603068 
 bia!y  

  56-0603069 
 niebieski  

  FANCY STYLE        
 Okulary przeciws!oneczne FANCY STYLE ze szk!em barwionym, z certyfikatem 
UV 400. W wysokiej jako"ci oprawie z tworzywa sztucznego. Szerokie zauszniki 
to idealne miejsce na Twoj# reklam$.%|  Opakowanie:!  12/300 szt. %|  Wymiar:! jeden 
rozmiar%|  Materia":! Plastik%|  Znakowanie:!t  %40 x 5 mm K1+H2+V1 (1)  

  Certyfikat UV 400  

  56-0603085 
 czarny  

  56-0603086 
 niebieski  

  56-0603088 
 pomara'czowy  

  REFLECTION        
 Okulary przeciws!oneczne REFLECTION z lustrzanymi szk!ami, z certyfikatem UV 400. 
Odpowiednie na mocne promienie s!oneczne. Wysokiej jako"ci plastikowe oprawki 
z szerokimi brzegami to idealne miejsce na Twoje logo.%|  Opakowanie:!  25/250 szt. %| 
Wymiar:! 14,5 x 5 cm%|  Materia":! Plastik / Akryl%|  Znakowanie:!t  %40 x 8 mm 
K1+H2+V1 (1)  

  Z warstw! 
odbijaj!c! 
"wiat#o  

  56-0603063 
 niebieski  

  56-0603066 
 &ó!ty  



  NEW STYLE        
 Okulary przeciws!oneczne NEW STYLE z ciemnymi szk!ami, certyfikatem 
UV 400, pakowane w torebk", z miejscem na Twoje logo.#|  Opakowanie:!  10/250 szt. #| 
Wymiar:! jeden rozmiar#|  Materia":! Poliester / Mied$ / Akryl#| 
Znakowanie:!u  #80 x 60 mm T1+H4 (10)  

  Certyfikat UV 400  

  56-0603080 
 srebrny  

  56-0603083 
 pomara%czowy  

  56-0603081 
 niebieski  

  56-0603082 
 zielony  

  BAMBOO LINE    #$%&$&'&(#    
 Okulary przeciws!oneczne BAMBOOO LINE z barwionym szk!em UV 400. Odpowiednie na silne 
nas!onecznienie, w wysokiej jako&ci plastikowej oprawie z bambusowymi nausznikami. Nadruk logo mo'liwy 
na nausznikach.#|  Opakowanie:!  10/250 szt. #|  Wymiar:! jeden rozmiar#|  Materia":! Bambus / Plastik / Akryl#| 
Znakowanie:!t  #40 x 8 mm K1+H2+V1 (1)  

  Certyfikat UV 400  
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  NATURE STYLE        
 Okulary przeciws!oneczne NATURE STYLE wykonane g!ównie z surowców 
odnawialnych przyjaznych dla &rodowiska, z ciemnymi szk!ami, certyfikatem 
UV 400. Szeroki brzeg oprawek to idealne miejsce na Twoje logo.#| 
Opakowanie:!  12/300 szt. #|  Wymiar:! jeden rozmiar#|  Materia":! Bambus / Plastik / 
Akryl#|  Znakowanie:!t  #40 x 8 mm K1+H2+V1 (1)  

  Certyfikat UV 400  

  56-0603076 
 be'owy  

  56-0603079 
 !ososiowy  

  56-0603078 
 niebieski  

  VIEW OVER    #$%&$&'#)$    
 Lornetka VIEW OVER 7 x 50 z funkcj) autofokusa, z gumowanymi uchwytami, 
z paskiem na szyj", z 7-krotnym powi"kszeniem i z regulowanym rozstawem 
okularów. W zestawie futera! i &ciereczka do czyszczenia.#|  Opakowanie:!  12 szt. #| 
Wymiar:! 19,3 x 18 / 20 x 20 x 6 cm#|  Materia":! Plastik / Aluminium / Guma#| 
Znakowanie:!u  #80 x 70 mm T1+H4 (10)  



  MISTRAL       W
 Wentylator kieszonkowy MISTRAL. Sk!adany i przeno"ny. Wyposa#ony w akumulator 
o pojemno"ci 300 mAh. 2 poziomy nawiewu, w!$cznik / wy!$cznik, zawiera 
kabel USB z wtyczk$ micro USB (d!ugo"% ok.&30 cm), moc wej"ciowa 5V / 1A, 
moc wentylatora 0,5 W.&|  Opakowanie:!  50/100 szt. &|  Wymiar:! 9,2 x 2,9 x 3,6 cm&| 
Materia":! Plastik&|  Znakowanie:!t  &40 x 15 mm K1+H4 (4)  

  2 poziomy nawiewu  

  56-0406324 
 bia!y / szary  

  56-0406326 
 bia!y / zielony  

  56-0406325 
 bia!y / niebieski  

  56-0406327 
 bia!y / ró#owy  

  NOTOS       EW
 Wentylator NOTOS. Przezroczyste skrzyd!a, 
nasadka zamykaj$ca, w!$cznik/wy!$cznik.&| 
Opakowanie:!  50/200 szt. &|  Wymiar:! Ø3 x 9,9 cm&| 
Materia":! Plastik / PVC&|  Bateria:!  AAA/LR03/AM4 &| 
Znakowanie:!t  &15 x 50 mm K1+H2 (4)  

  56-0406317 
 niebieski    56-0406318 

 czerwony  

  COOL DOWN    #$%&'&$(&'   W
 Pistolet na wod' COOL DOWN przydatny w upalne dni. Pracuje bez baterii. Sk!ada si' 
z prze(roczystej tuby, pompy ci"nieniowej, spustu oraz ta"my do zaczepienia. W celu 
uruchomienia mechanizmu, wystarczy nacisn$% przycisk.&|  Opakowanie:!  50/100 szt. &| 
Wymiar:! Ø4,2 x 21 cm&|  Materia":! Plastik&|  Znakowanie:!t  &60 x 15 mm K1+H4 (4)  
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  SUMMER FEELING        
 Zestaw pla#owy SUMMER FEELING zawiera dwie drewniane paletki 
z kolorowymi uchwytami, jedn$ mi'kk$ pi!k'. Zapakowany w siatkow$ torb'.&| 
Opakowanie:!  50 szt. &|  Wymiar:! 33,2 x 18,9 x 5 cm&|  Materia":! Drewno / Plastik&| 
Znakowanie:!t  &70 x 20 mm K1+H4 (1)  

  56-0606133 
 bia!y / czarny  

  56-0606136 
 bia!y / 
pomara)czowy  

  56-0606134 
 bia!y / niebieski  

  56-0606135 
 bia!y / zielony  

  56-0606137 
 bia!y / ró#owy  

  GOLIATH    #$%&$&$)&'    
 Zestaw do gry w boule GOLIATH sk!ada si' 
z 6 metalowych kul, drewnianej pi!eczki i czerwonego 
sznurka. Pakowany w czarne nylonowe etui z zamkiem.&| 
Opakowanie:!  4 szt. &|  Wymiar:! 22,5 x 15 x 7,5 cm&| 
Materia":! Metal / Nylon&|  Znakowanie:!u  &80 x 80 mm 
T1+H6 (10)  

  DAVID    #$%&$&$)&&    
 Mini zestaw do gry w Boule DAVID zawiera 
6 metalowych kul, drewnian$ kul' i czerwony 
sznurek do mierzenia. Pakowany w czarne 
nylonowe etui z zamkiem.&|  Opakowanie:!  20 szt. &| 
Wymiar:! 11 x 7 x 3 cm&|  Materia":! Metal / Nylon&| 
Znakowanie:!u  &70 x 30 mm T1+H6 (10)  

  Wersja mini  
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  LOOPING        
 Latawiec promocyjny LOOPING z lekkim stela"em z w$ókna szklanego, uchwytem na 
sznurek i kolorowym ogonem.%|  Opakowanie:!  250 szt. %|  Wymiar:! 70 x 58 cm%|  Materia":! 190T 
Poliester%|  Znakowanie:!u  %80 x 80 mm T1+H6 (10)  

  56-0606010 
 niebieski  

  56-0606011 
 czerwony  

  56-0606016 
 bia$y  

  ARTISTIC    #$%&$&$&&'    
 Latawiec do kolorowania ARTISTIC z motywem do kolorowania i 4 ró"nymi, 
kolorowymi pisakami.%|  Opakowanie:!  100/200 szt. %|  Wymiar:! 50 x 39 cm%| 
Materia":! 190T Poliester%|  Znakowanie:!u  %50 x 20 mm T1+H6 (10)  
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  SNOOZY    #$%&$&$&()    
 Hamak p$ócienny SNOOZY z drewnianymi poprzeczkami (maksymalny 
ud&wig do oko$o 120 kg), w materia$owym pokrowcu ze 'ci(gaczem.%| 
Opakowanie:!  10 szt. %|  Wymiar:! 208 x 80 cm%|  Materia":! Bawe$na / Drewno / Poliester%| 
Znakowanie:!u  %80 x 80 mm T1+H6 (10)  

  Maks. 120 kg  

  SNOOZE    #$%&$&$&(*    
 Hamak SNOOZE z plecionych lin do zawieszenia. Wytrzyma$o'# do ok.%100 kg. Pakowany 
w torb) zamykan( sznurkiem ze stoperem.%|  Opakowanie:!  20 szt. %|  Wymiar:! 200 x 80 cm%| 
Materia":! 85 %%Bawe$na / 15 %%Poliester%|  Znakowanie:!u  %80 x 80 mm T1+H6 (10)  

  Maks. 100 kg  

  HANG OUT    #$%&$&$&(#    
 Wisz(ce krzes$o HANG OUT na mocnym drewnianym stela"u z linami 
(wytrzyma$o'# do 100 kg).%|  Opakowanie:!  4 szt. %|  Wymiar:! 110 x 116 cm%| 
Materia":! Bawe$na / Drewno%|  Znakowanie:!u  %80 x 80 mm T1+H6 (10)  

  Maks. 100 kg  



  BEACHLIFE    !"#$"$"%!&    
 Zestaw do zabawy na pla!y BEACHLIFE z 7 elementami. Ma"e plastikowe 
wiaderko z uchwytem,   "opatka, grabki i foremki (wiadra i foremki ró!ni# si$ 
kolorem i kszta"tem). W woreczku z siatki z etykiet# w kszta"cie rybki. Miks 
kolorów.%|  Opakowanie:'  90/180 szt. %|  Wymiar:' ok.%16 x 9 cm%|  Materia(:' Plastik%| 
Znakowanie:'t  %50 x 20 mm K1 (1)  

  ANIMAL PLEASURE    !"#$"$"%)$    
 Zabawka na wod$ ANIMAL PLEASURE. Wod$ nalewa si$ 
wyci#gaj#c serduszko zabawki, po naci&ni$ciu rozpyla 
wod$. Miks 4 kszta"tów.%|  Opakowanie:'  48/192 szt. %| 
Wymiar:' Ø3 x 29,8 cm%|  Materia(:' Plastik%| 
Znakowanie:'t  %50 x 10 mm K2+H2 (1)  

  BEACHFUN    !"#$"$"%!"    
 Zestaw do zabawy na pla!y BEACHFUN z m"ynkiem do piasku, 2 "opatkami, grabkami 
i sitkiem (w ró!nych kolorach). Pakowany w woreczek z siatki. Z serduszkiem 
na nadruk.%|  Opakowanie:'  70/140 szt. %|  Wymiar:' Ø10 x 16 cm%|  Materia(:' Plastik%| 
Znakowanie:'t  %50 x 30 mm K1 (1)  
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  AIR BUBBLE    !"#$!$)$&&    
 Ba'ki mydlane AIR BUBBLE. Zabawka do robienia baniek mydlanych 
z gr# zr$czno&ciow# na wieczku. Dost$pne jako miks 4 kolorów.%| 
Opakowanie:'  24/288 szt. %|  Wymiar:' 9 x Ø3,5 cm%|  Materia(:' Plastik%| 
Znakowanie:'t  %15 x 12 mm K1+H2+V1 (1)  

  AVENUE    !"#$!$*$$$    
 Komplet kolorowej kredy AVENUE. 15 elementów w koszczku.%| 
Opakowanie:'  24 komplety %|  Wymiar:' 14 x 12 x 8,7 cm%|  Materia(:' Kreda%| 
Znakowanie:'t  %50 x 20 mm K1+H2 (4)  

  7 ró!nych kolorów  

  STREET    !"#$!$*$$"   W
 Komplet kolorowej kredy STREET. 6 sztuk zapakowanych 
w pude"ko.%|  Opakowanie:'  12/72 komplety %| 
Wymiar:' Ø2,5 x 11 cm%|  Materia(:' Kreda%| 
Znakowanie:'t  %40 x 40 mm K1+V1 (4)  

  6 ró!nych kolorów  
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  CRAZY LOOP    !"#$!$%$!&    
 Gra CRAZY LOOP wykonana z drewna, w kszta$cie "aby. W zestawie 4 p%tle 
do zarzucania ze sznurka, z drewnianymi znacznikami w ró"nych kolorach.&| 
Opakowanie:'  24/48 szt. &|  Wymiar:' Ø12 x 14,4 cm&|  Materia(:' Drewno&| 
Znakowanie:'t  &70 x 20 mm K1+H2 (4)  

  ANIMAL ANIMATION    !"#$!$%$)*    
 Kolorowa skakanka ANIMAL ANIMATION z r'czkami w formie ró"nych zwierzaków 
(s$o!, ma$pa, zebra, "yrafa). Miks 4 kszta$tów.&|  Opakowanie:'  12/144 szt. &| 
Wymiar:' 200 cm&|  Materia(:' Drewno / Bawe$na&|  Znakowanie:'t  &20 x 7 mm K1+H2 (4)  

  STACKING    !"#$!$%$""    
 Gra zr%czno(ciowa STACKING. W zestawie 16 ró"nokolorowych ma$ych kr'"ków 
i 16 patyczków wykonanych z drewna do uk$adania w stos, 1 drewniana kostka, 
instrukcja. W przyjaznym bawe$nianym woreczku.&|  Opakowanie:'  100/300 szt. &| 
Wymiar:' 18,5 x 13 cm&|  Materia(:' Drewno / Bawe$na&|  Znakowanie:'u  &70 x 80 mm 
T1+H3 (10)  
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  CRAZY CUBE    !"#$!$%$+,    
 Trójwymiarowe puzzle drewniane CRAZY CUBE wykonane z naturalnego 
drewna ja$owcowego. Pakowane w przyjazn' (rodowisku bawe$nian' torebk%.&| 
Opakowanie:'  30/120 szt. &|  Wymiar:' 4 x 4 x 4 cm&|  Materia(:' Drewno / Bawe$na&| 
Znakowanie:'u  &70 x 80 mm T1+H3 (10)  

  TANGRAM    !"#$!$%$++    
 Puzzle drewniane TANGRAM wykonane z naturalnego drewna ja$owcowego. 
Zapakowane w przyjazn' (rodowisku bawe$nian' torb%.&|  Opakowanie:'  30/120 szt. &| 
Wymiar:' 14 x 7 x 0,9 cm&|  Materia(:' Drewno / Bawe$na&|  Znakowanie:'u  &70 x 80 mm 
T1+H3 (10)  

  CRAZY TOWER    !"#$!$%$"+    
 Gra zr%czno(ciowa CRAZY TOWER sk$ada si% z ma$ej pó$okr'g$ej kuli, sze(ciu 
klocków i kostki. Zapakowana w torb% wykonan' z przyjaznej (rodowisku bawe$ny.&| 
Opakowanie:'  100/200 szt. &|  Wymiar:' 13,4 x 5,9 cm&|  Materia(:' Drewno / Bawe$na&| 
Znakowanie:'u  &70 x 80 mm T1+H3 (10)  

  TRICKY TIGER    !"#$!$%$")    
 Gra zr%czno(ciowa TRICKY TIGER zawiera drewnianego tygrysa z czarnym 
nadrukiem, 24 drewniane patyczki w 4 ró"nych kolorach, instrukcj%. Zapakowana 
w przyjazn' (rodowisku bawe$nian' torebk%.&|  Opakowanie:'  100/300 szt. &| 
Wymiar:' 8 x 5,2 x 1,6 cm&|  Materia(:' Drewno / Bawe$na&|  Znakowanie:'u  &70 x 80 mm 
T1+H3 (10)  



NOWO!"NOWO!"
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  RAYMOND    !"#$!$"$!$   W
 Magnetyczna tablica do rzutek RAYMOND. Z wytrzyma$ej tkaniny umo"liwiaj%cej zwijanie. Tablica 
dwustronna z tradycyjn% tarcz% do rzutek z jednej strony i z normaln% tarcz% z drugiej strony. Zestaw 
z 6 rzutkami magnetycznymi. W pude$ku prezentowym.&|  Opakowanie:%  12 szt. &|  Wymiar:% 35 x 45 cm&| 
Materia&:% Plastik / Poliester / Metal&|  Znakowanie:%u  &80 x 50 mm T1+H4 (10)  

  Magnetyczna  

  FOCUS    !"#$!$'$()    
 Gra bierki FOCUS z 41 bierkami zapakowanymi w drewniane pude$ko z wysuwanym 
wieczkiem.&|  Opakowanie:%  100 szt. &|  Wymiar:% 19,5 x 4 x 2,4 cm&|  Materia&:% Drewno&| 
Znakowanie:%l  &5 cm' L4+H2 (1)  
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  LOST    !"#$!$'$*!    
 Drewniana gra labirynt LOST posiada 14 otworów 
i metalowe kulki.&|  Opakowanie:%  60/120 szt. &| 
Wymiar:% 9 x 9 x 2,5 cm&|  Materia&:% Drewno / Metal / 
Plastik&|  Znakowanie:%t  &60 x 15 mm K1+H2 (4)  

  ROUND DEXTERITY    !"#$!$'$(+    
 Puzzle w kszta$cie pi$ki ROUND DEXTERITY sk$ada si( 
z 6 drewnianych klocków. Zestaw zawiera drewnian% 
podstawk( i instrukcj(.&|  Opakowanie:%  20/80 szt. &| 
Wymiar:% 5 x 5 x 9,5 cm&|  Materia&:% Drewno&| 
Znakowanie:%t  &45 x 20 mm K1+H4 (4)  

  BRAIN POWER    !"#$!$'$(,    
 Zestaw puzzli BRAIN POWER sk$ada si( z 3 ró"nych gier zr(czno)ciowych. Zawiera instrukcje 
i drewniane pude$ko.&|  Opakowanie:%  12/48 szt. &|  Wymiar:% 17,4 x 6,8 x 5,5 cm&|  Materia&:% Drewno / Plastik&| 
Znakowanie:%t  &70 x 25 mm K1 (4)  



  FAMILY!FUN    !"#$!$%$&$    
 Zestaw gier FAMILY-FUN. Szachy, tryk-trak, warcaby, domino, karty 
i ko!ci zapakowane w drewniane pude"ko.#|  Opakowanie:'  20 szt. #| 
Wymiar:' 20,8 x 20,8 x 5 cm#|  Materia(:' Drewno / Plastik#|  Znakowanie:'t  #40 x 10 mm 
K2+H3 (1)  

  DOMINO    !"#$!$%$%%    
 Klasyczna gra DOMINO zapakowana w drewniane pude"ko, 28 klocków 
w zestawie.#|  Opakowanie:'  100 szt. #|  Wymiar:' 14,5 x 4,9 x 2,9 cm#|  Materia(:' Drewno#| 
Znakowanie:'t  #70 x 18 mm K1+H2 (4)  

  HIGH!RISE    !"#$!$%$&"   W
 Gra zr$czno!ciowa wie%a HIGH-RISE sk"ada si$ z 45 drewnianych 
elementów.#|  Opakowanie:'  50 szt. #|  Wymiar:' 16 x 5 x 5 cm#|  Materia(:' Drewno#| 
Znakowanie:'t  #30 x 15 mm K1+H1 (4)  



Zadzwo& do nas! Pomo%emy Ci wybra' najlepszy gad%et.

!!"
  PASTIME    !"#$)$*%$"    
 Uk"adanka PASTIME. Ma"a plastikowa uk"adanka.#|  Opakowanie:'  100/500 szt. #| 
Wymiar:' 9 x 7,5 cm#|  Materia(:' Plastik#|  Znakowanie:'§  #6 cm( DP1+H2 (10)  

  " IN A LINE    !"#$!$!$&+   W
 Gra podró%na 4 IN A LINE z czerwonymi i %ó"tymi tokenami w pude"ku.#| 
Opakowanie:'  25/100 szt. #|  Wymiar:' 10,3 x 14,3 x 3,3 cm#|  Materia(:' Plastik#| 
Znakowanie:'t  #60 x 25 mm K1+V1 (4)  

  UPSIDE DOWN    !"#$!$%$))    
 Jojo UPSIDE DOWN wykonane z naturalnego drewna.#|  Opakowanie:'  100/300 szt. #| 
Wymiar:' Ø5,3 x 2,8 cm#|  Materia(:' Drewno#|  Znakowanie:'t  #Ø30 mm K1+H2 (4)  



Zadzwo! do nas! Pomo"emy Ci wybra# najlepszy gad"et.

  MAGIC TRAIN    !"#$!$%&&'   Q
 Lokomotywa elektryczna MAGIC TRAIN. W zestawie:$1 lokomotywa elektryczna, 3 ró"ne 
wagony, 6 prostych szyn, 6 zakrzywionych szyn, w%&cznik i wy%&cznik. Ka"dy wagon 
mo"e by# u"ywany indywidualnie. W plastikowym pude%ku. Zasilanie 1 bateria AA (brak 
w zestawie).$|  Opakowanie:(  24/48 szt. $|  Wymiar:( 15,5 x 3,5 x 12,5 cm$|  Materia):( Plastik$| 
Bateria:(  AA/LR6/AM3 $|  Znakowanie:(t  $50 x 20 mm K1+H2+V1 (1)  

  FUNNY ANIMALS    !"#$!$&$*$    
 Drewniane zak%adki FUNNY ANIMALS. Podobizny zwierz&tek i linijka po drugiej 
stronie zak%adki. Miks 4 kszta%tów.$|  Opakowanie:(  120/480 szt. $|  Wymiar:( 12,8 x 2,8 cm$| 
Materia):( Drewno$|  Znakowanie:(t  $10 x 10 mm K1+H4 (4)  



Zadzwo! do nas! Pomo"emy Ci wybra# najlepszy gad"et.

!!"
  KICK OFF    !"#$+$'&'*    
 Pi%eczka antystresowa KICK OFF.$|  Opakowanie:(  125/250 szt. $|  Wymiar:( Ø7 cm$| 
Materia):( PU$|  Znakowanie:(t  $12 x 12 mm K2+H2+V1 (1)  

  STARLET        
 Gwiazdka antystresowa STARLET.$| 
Opakowanie:(  100/300 szt. $|  Wymiar:( Ø7,5 cm$| 
Materia):( PU$|  Znakowanie:(t  $Ø25 mm K2+H2+V1 (1)  

  56-0402129 
 bia%y  

  56-0402130 
 niebieski  

  56-0402131 
 czerwony  

  56-0402132 
 "ó%ty  

  AMOR    !"#$+$'&&,    
 Antystres serduszko AMOR.$|  Opakowanie:(  50/150 szt. $|  Wymiar:( 8 x 7,5 x 6 cm$| 
Materia):( PU$|  Znakowanie:(t  $20 x 20 mm K2+H2+V1 (1)  

  TAKE OFF    !"#$+$'&&&    
 Samolot antystresowy TAKE OFF.$|  Opakowanie:(  50/250 szt. $|  Wymiar:( 8,5 x 9 x 4 cm$| 
Materia):( PU$|  Znakowanie:(t  $15 x 10 mm K2+H2+V1 (1)  



Zadzwo! do nas! Pomo"emy Ci wybra# najlepszy gad"et.

  THINK ABOUT    !"#$!$!$"%    
 Gra logiczna THINK ABOUT w metalowym pude$ku z papierow% etykiet%. Miks 5 gier.&| 
Opakowanie:&  50/300 szt. &|  Wymiar:& 9,6 x 6 x 2,1 cm&|  Materia':& Drewno / Metal&| 
Znakowanie:&l  &5 cm' L1+H3 (1)  

  CLEVER CONCEPTION    !"#$!$!$("    
 Uk$adanka zr(czno)ciowa CLEVER CONCEPTION z metalowych haczyków. 
Dost(pne s% 4 ró"ne wzory.&|  Opakowanie:&  100/500 szt. &|  Wymiar:& ok.&6 x 4,5 x 1,5 cm&| 
Materia':& Metal&|  Znakowanie:&t  &10 x 25 mm K1 (1)  

  TRICKY THING    !"#$!$!$($    
 Gra zr(czno)ciowa TRICKY THING. Transparentna 
kostka z kolorow% gr% zr(czno)ciow% wewn%trz. 
Miks 24 ró"nych, losowo wybranych gier.&| 
Opakowanie:&  24/240 szt./sort. &|  Wymiar:& 4 x 4 x 4 cm&| 
Materia':& Plastik&|  Znakowanie:&t  &25 x 25 mm K1+H2 (4)  



Zadzwo! do nas! Pomo"emy Ci wybra# najlepszy gad"et.

!!"

  FUNNY ACTIVITY    !"#$!$()$$    
 Plastelina FUNNY ACTIVITY zawiera 16 ró"nych kolorów plasteliny, 2 foremki i 4 narz(dzia (kolory 
i formy foremek oraz narz(dzi w poszczególnych zestawach mog% si( ró"ni#). Zapakowana 
w pude$ko z uchwytem do przenoszenia.&|  Opakowanie:&  20 kompletów &|  Wymiar:& 16 x 10 x 8 cm&| 
Materia':& Plastik&|  Znakowanie:&t  &40 x 15 mm K2+H3+V1 (4)  

  ROLL UP    !"#$!$($"*    
 Ta)ma ozdobna ROLL UP. 8 ró"nych motywów 
w plastikowym aplikatorze w 4 kolorach z zatyczk%.&| 
Opakowanie:&  24/432 szt. &|  Wymiar:& 7 x 2,5 x 1,5 cm&| 
Materia':& Plastik&|  Znakowanie:&t  &30 x 10 mm K1+H2 (4)  

  Miks kolorów 
i wzorów  

  SKY HOPPER    !"#$!$)$!!    
 Samolot-proca SKY HOPPER w 4-cz()ciowym 
zestawie do wspólnego sk$adania. Plastikowa proca 
z gumk%, 3 elementy ze spienionego kauczuku. 
Zapakowany w torb( PVC.&|  Opakowanie:&  360 szt. &| 
Wymiar:& 13 x 4,5 cm&|  Materia':& EVA / Plastik&| 
Znakowanie:&n  &40 x 20 mm E1+H4 (10)  



Zadzwo! do nas! Pomo"emy Ci wybra# najlepszy gad"et.

  TUBY    !"#$!$%&&!    
 Zestaw do kolorowania TUBY zawiera 4 ró"nokolorowe, 
naostrzone kredki oraz 5 kolorowanek z motywami do 
kolorowania. Zapakowany w plastikowy pojemnik.$| 
Opakowanie:'  200/400 szt. $|  Wymiar:' Ø2,8 x 15 cm$| 
Materia(:' Plastik / Drewno / Papier / Aluminium$| 
Znakowanie:'t  $60 x 10 mm K1+H2 (1)  

  CROCODILE    !"#$!$%$))    
 Zestaw do malowania CROCODILE sk%ada si& 
z 4 flamastrów w ró"nych kolorach i mi&kkiej zabawki 
do malowania. Zapakowany w torb& PVC z uchwytami.$| 
Opakowanie:'  50 szt. $|  Wymiar:' 15 x 8 x 11 cm$| 
Materia(:' Poliester / Plastik$|  Znakowanie:'t  $60 x 20 mm 
K1+H5+V1 (1)  

  Mi!kk" zabawk! 
mo#na pra$  

  PAINT YOUR PICTURE    !"#$!$%$)&    
 Puzzle dla dzieci PAINT YOUR PICTURE. Zestaw zawiera 
4 ró"ne uk%adanki do kolorowania i 4 flamastry zapakowane 
w przezroczyst' torb& z tworzywa sztucznego.$| 
Opakowanie:'  100 szt. $|  Wymiar:' 17,8 x 17,8 cm$|  Materia(:' Plastik 
/ Papier$|  Znakowanie:'t  $50 x 15 mm K1+H1 (1)  



Zadzwo! do nas! Pomo"emy Ci wybra# najlepszy gad"et.

!"#
  COLOURFUL HOBBY    !"#$!$%&&*    
 Plecak do kolorowania COLORFUL HOBBY ze sznurkami do 
przenoszenia, z nadrukowanym rysunkiem i 4 pisakami do 
kolorowania.$|  Opakowanie:'  100/200 szt. $|  Wymiar:' ok.$29 x 25,5 x 0,7 cm$| 
Materia(:' Poliester$|  Znakowanie:'u  $80 x 50 mm T1+H2 (10)  

  COLOURFUL SCHOOL   
!"#$!$%&&%    
 Piórnik COLOURFUL SCHOOL z suwakiem, 
z nadrukowanymi wzorami, 3 kredki woskowe 
do rysowania.$|  Opakowanie:'  200/400 szt. $| 
Wymiar:' 22 x 13 cm$|  Materia(:' Polipropylen / Wosk$| 
Znakowanie:'u  $80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  AGILE        
 O%ówek elastyczny AGILE z gumk', nienaostrzony.$| 
Opakowanie:'  50/1000 szt. $|  Wymiar:' 35 cm$| 
Materia(:' PVC / Nie zawiera szkodliwych ftalanów$| 
Znakowanie:'t  $50 x 4 mm K1 (1)  

  Elastyczny korpus  

  56-1102310 
 pomara!czowy  

  56-1102312 
 ró"owy  

  56-1102311 
 niebieski  



Zadzwo! do nas! Pomo"emy Ci wybra# najlepszy gad"et.

  SMALL CIRCLE        
 Zestaw kredek SMALL CIRCLE zawieraj$cy 6 naostrzonych, ró"nokolorowych kredek 
z naturalnego drewna, w okr$g%ym etui ze zintegrowan$ temperówk$ i przezroczystym 
wieczkiem.&|  Opakowanie:!  40/400 szt. &|  Wymiar:! Ø2,5 x 10 cm&|  Materia":! Papier / 
Drewno / Plastik&|  Znakowanie:!t  &50 x 12 mm K1+H2 (4)  

  56-0504140 
 br$zowy / transparentny    56-0504142 

 br$zowy / 
czerwony  

  56-0504141 
 br$zowy / 
niebieski  

  BIG CIRCLE        
 Zestaw kredek BIG CIRCLE zawieraj$cy 12 naostrzonych, ró"nokolorowych 
kredek z naturalnego drewna, w okr$g%ym etui ze zintegrowan$ 
temperówk$ i przezroczystym wieczkiem.&|  Opakowanie:!  25/200 szt. &| 
Wymiar:! Ø3,5 x 10 cm&|  Materia":! Papier / Drewno / Plastik&| 
Znakowanie:!t  &45 x 15 mm K1+H2 (4)  

  56-0504144 
 br$zowy / transparentny  

  56-0504146 
 br$zowy / czerwony  

  56-0504145 
 br$zowy / niebieski  



Zadzwo! do nas! Pomo"emy Ci wybra# najlepszy gad"et.

!"#
  TINY TREE    #$%&#&'&'&    
 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&| 
Materia":! Drewno&|  Znakowanie:!t  &30 x 20 mm K1 (4)  

  PAINTING BAG    #$%&#&'(($    
 Zestaw do kolorowania PAINTING BAG w tym 
6 ró"nokolorowych, naostrzonych kredek z naturalnego 
drewna, gumka, temperówka, pakowany w tekturowe 
pude%ko z uchwytem do przenoszenia. W 'rodku 
30 kolorowanek z ró"nymi motywami do kolorowania.&| 
Opakowanie:!  100/200 szt. &|  Wymiar:! 14,5 x 14,5 x 1,8 cm&| 
Materia":! Papier / Plastik&|  Znakowanie:!t  &40 x 40 mm 
K1+H2 (1)  

  RAINBOW    #$%&#&'&)&    
 Zestaw kredek RAINBOW zawiera 6 kolorowych naostrzonych kredek w kolorowym 
pude%ku. Miks 4 kolorów.&|  Opakowanie:!  100/400 szt. &|  Wymiar:! 9 x 4,5 x 0,9 cm&| 
Materia":! Drewno&|  Znakowanie:!t  &25 x 35 mm K1+V1 (4)  

  CRAZY ANIMALS    #$%&#&'&)$    
 Zestaw do kolorowania CRAZY ANIMALS zawiera 12 stron do kolorowania 
z ró"nymi wzorami, 8 kolorów zaostrzonych kredek, w przezroczystym pude%ku.&| 
Opakowanie:!  50/200 szt. &|  Wymiar:! 14,7 x 10,2 x 1,2 cm&|  Materia":! Drewno / Plastik&| 
Znakowanie:!t  &40 x 30 mm K1+H2+V1 (1)  



Zadzwo! do nas! Pomo"emy Ci wybra# najlepszy gad"et.

  COOL RUN        
 Piórnik COOL RUN w kszta$cie trampka, ze sznurówk% 
i suwakiem do otwierania i zamykania.&|  Opakowanie:!  60 szt. &| 
Wymiar:! 24,5 x 8,5 x 12 cm&|  Materia":! Poliester / PVC&| 
Znakowanie:!t  &25 x 50 mm K1+H2 (4)  

  56-0503994 
 niebieski  

  56-0503995 
 ró"owy  

  SCHOOL        
 Piórnik okr%g$y SCHOOL z zamkiem i uchwytem do trzymania.&|  Opakowanie:!  50/100 szt. &|  Wymiar:! 20 x 
Ø7,8 cm&|  Materia":! 600D Poliester&|  Znakowanie:!u  &70 x 60 mm T1+H2 (10)  

  56-1101776 
 czerwony  

  56-1101779 
 magenta  

  56-1101777 
 zielone jab$ko  

  56-1101781 
 niebieski  

  56-1101778 
 "ó$ty  

  SMALL IDEA        
 Piórnik SMALL IDEA zawiera 12 kolorowych, naostrzonych kredek. Zapinany na 
suwak. Z karabi!czykiem.&|  Opakowanie:!  100/400 szt. &|  Wymiar:! 10 x 3,5 x 3,5 cm&| 
Materia":! Poliester / Drewno&|  Znakowanie:!u  &70 x 15 mm T1+H3 (10)  

  56-0503997 
 zielony  

  56-0503993 
 niebieski  

  56-0503996 
 pomara!czowy  



Zadzwo! do nas! Pomo"emy Ci wybra# najlepszy gad"et.

!""
  COLOURFUL BOOK    #$%&#&'(()    
 Zestaw do kolorowania COLORFUL BOOK zawiera 10 stron z ró"nymi motywami do 
kolorowania, 40 pustych arkuszy, 12 kolorowych naostrzonych kredek. W pude$ku 
z okienkiem.&|  Opakowanie:!  20/40 szt. &|  Wymiar:! 21 x 15 x 2 cm&|  Materia":! Drewno / Papier&| 
Znakowanie:!t  &70 x 25 mm K1+H2 (1)  

  MULTI COLOUR    #$%&#&*++)    
 Zestaw do kolorowania MULTI COLOUR. 12 ró"nokolorowych, naostrzonych kredek 
z naturalnego drewna w tekturowym pude$ku oraz 5 kolorowanek z ró"nymi 
motywami do kolorowania.&|  Opakowanie:!  120/240 szt. &|  Wymiar:! 9 x 10,5 cm&| 
Materia":! Drewno&|  Znakowanie:!t  &70 x 25 mm K1 +H2 (1)  

  BEING BUSY    #$%&#&'&,*    
 Zestaw kredek BEING BUSY zawiera ksi%"k' z obrazkami do 
kolorowania, 10 kredek, 15 cm linijk' i temperówk', naostrzone.&| 
Opakowanie:!  50/200 szt. &|  Wymiar:! 18 x 7,5 x 1,2 cm&|  Materia":! Drewno / 
Plastik&|  Znakowanie:!t  &35 x 15 mm K1 (4)  



Zadzwo! do nas! Pomo"emy Ci wybra# najlepszy gad"et.

  STRAIGHT    !"#$!$%$&"    
 Komplet 8 kredek STRAIGHT zapakowanych w drewniane pude$ko z linijk%, 
naostrzone.&|  Opakowanie:'  10/100 sztuk &|  Wymiar:' 20,5 x 4,2 x 2,3 cm&| 
Materia(:' Drewno&|  Znakowanie:'t  &70 x 15 mm K1+H2 (4)  

  SILVERSTAR    !"#$!$%$)!    
 12 d$ugich kredek SILVERSTAR pokrytych 
srebrnym lakierem, w prostok%tnym, metalowym 
pude$ku, naostrzone.&|  Opakowanie:'  10/100 szt. &| 
Wymiar:' 18,5 x 10,2 x 1 cm&|  Materia(:' Drewno / Metal&| 
Znakowanie:'§  &6 cm' DP1+H2 (10)  

  COLOUR BALANCE    !"#$!$%$&%    
 Komplet 20 kredek COLOUR BALANCE w metalowym etui z temperówk%, 
naostrzone.&|  Opakowanie:'  25/50 szt. &|  Wymiar:' 20 x Ø4 cm&|  Materia(:' Drewno / 
Metal&|  Znakowanie:'l  &5 cm' L1+H2 (1)  



Zadzwo! do nas! Pomo"emy Ci wybra# najlepszy gad"et.

!"#
  MONET    !"#$!$%$"&    
 Zestaw do malowania MONET z 88 elementami. 
W solidnym drewnianym pude$ku z metalowymi 
klamrami, zawiasami i uchwytem.&|  Opakowanie:'  10 szt. &| 
Wymiar:' 43 x 26 x 5 cm&|  Materia(:' Drewno / Wosk / 
Plastik&|  Znakowanie:'l  &5 cm' L4+H2 (1)  

  GAUDY    !"#$!$%*$&    
 Zestaw do kolorowania GAUDY. 12 kolorowych kredek, 12 flamastrów, 12 kredek 
(wiecowych, 12 olejnych kredek pastelowych, 12 farb akwarelowych, 
1 p)dzel, 1 o$ówek, 1 strugaczka, 1 gumka do mazania, 1 linijka (15 cm) 1 klej, 
w drewnianym zamykanym pude$ku z uchwytem.&|  Opakowanie:'  12 szt. &| 
Wymiar:' 21 x 28,3 x 4,5 cm&|  Materia(:' Drewno / Plastik&|  Znakowanie:'§  &6 cm' 
DP1+H2 (10)  

  COLOURFUL LEVEL    !"#$!$%*$!    
 Zestaw do rysowania i malowania COLOURFUL LEVEL pozwoli wypróbowa# ró"ne techniki 
w wielu kolorach. Sk$ada si) z 12 farbek wodnych i p)dzelka, 12 kredek woskowych, gumki do 
mazania, 12 drewnianych, naostrzonych kredek i temperówki, w 3-poziomowym, rozk$adanym 
tekturowym pude$ku.&|  Opakowanie:'  20 szt. &|  Wymiar:' Ø18 x 9 x 7 cm&|  Materia(:' Papier / Wosk / 
Drewno&|  Znakowanie:'t  &70 x 20 mm K1+H2 (1)  



  VAGABOND    !"#$!$%%%!    
 Pluszowy pies VAGABOND z mi!kkim futerkiem 
i niebieskim szalikiem (pakowanym osobno) do 
nadruku."|  Opakowanie:&  100 szt. "|  Wymiar:& ok."18 cm"| 
Materia':& Poliester"|  Znakowanie:&u  "15 x 15 mm 
T1+H4 (10)  

  MINNA    !"#$!$%%%"    
 Pluszowy królik MINNA z mi!kkim futerkiem 
i zielonym szalikiem (pakowanym osobno) do 
nadruku."|  Opakowanie:&  100 szt. "|  Wymiar:& ok."18 cm"| 
Materia':& Poliester"|  Znakowanie:&u  "15 x 15 mm 
T1+H4 (10)  

  TUBBS    !"#$!$%%%(    
 Pluszowy mi# TUBBS z mi!kkim futerkiem 
i czerwonym szalikiem (pakowanym osobno) do 
nadruku."|  Opakowanie:&  100 szt. "|  Wymiar:& ok."18 cm"| 
Materia':& Poliester"|  Znakowanie:&u  "15 x 15 mm 
T1+H4 (10)  



Zadzwo$ do nas! Pomo%emy Ci wybra& najlepszy gad%et.

!"#
  PEPPO    !"#$!$%)!(    
 Pluszowy piesek PEPPO z mi!kkim futerkiem 
i kokard', w pozycji siedz'cej."|  Opakowanie:&  100 szt. "| 
Wymiar:& ok."16 cm"|  Materia':& Poliester"| 
Znakowanie:&t  "35 x 15 mm K1 (1)  

  RUBEN    !"#$!$%)!*    
 Pluszowy mi# RUBEN z mi!kkim futerkiem i kokard', 
w pozycji siedz'cej."|  Opakowanie:&  100 szt. "| 
Wymiar:& ok."16 cm"|  Materia':& Poliester"| 
Znakowanie:&t  "35 x 15 mm K1 (1)  

  FRIGHTY REX    !"#$!$%%!%    
 Pluszowy dinozaur FRIGHTY REX z mi!kkim futerkiem, 
z sercem do nadruku."|  Opakowanie:&  100 szt. "| 
Wymiar:& ok."24 cm"|  Materia':& Poliester"| 
Znakowanie:&t  "35 x 15 mm K1 (1)  

  MAURICE    !"#$!$%)"$    
 Pluszowa %yrafa MAURICE mi(a w dotyku. Z do('czonym 
serduszkiem do nadruku."|  Opakowanie:&  200 szt. "| 
Wymiar:& ok."9 x 27 cm"|  Materia':& Poliester"| 
Znakowanie:&t  "35 x 15 mm K1 (1)  

  LORENZO    !"#$!$%$((    
 Pluszowa zebra LORENZO z mi!kkim futerkiem 
i sercem do nadruku."|  Opakowanie:&  100 szt. "| 
Wymiar:& ok."30 x 12 x 10 cm"|  Materia':& Poliester"| 
Znakowanie:&t  "35 x 15 mm K1 (1)  



  FRED    !"#$!$%&'(    
 Pluszowa !aba FRED z mi"kkim futerkiem i ubrankiem do nadruku pakowanym 
osobno.#|  Opakowanie:)  50 szt. #|  Wymiar:) ok.#20 x 18,2 x 13 cm#|  Materia*:) Poliester#| 
Znakowanie:)u  #40 x 40 mm T1+H3 (10)  

  FRIEDA    !"#$!$%&''    
 Pluszowa !aba FRIEDA z mi"kkim futerkiem i pakowan$ osobno, bia%$ koszulk$ 
do nadruku.#|  Opakowanie:)  100 szt. #|  Wymiar:) ok.#18 x 27 cm#|  Materia*:) Poliester#| 
Znakowanie:)u  #40 x 40 mm T1+H3 (10)  

  BERND    !"#$!$%%(+    
 Pluszowa !aba BERND z mi"kkim futerkiem i !ó%t$ apaszk$ do nadruku (pakowana 
osobno).#|  Opakowanie:)  100 szt. #|  Wymiar:) ok.#18 cm#|  Materia*:) Poliester#| 
Znakowanie:)u  #30 x 10 mm T1+H4 (10)  

  ROSI    !"#$!$%%(!    
 Pluszowa owieczka ROSI z mi"kkim futerkiem i jasnoniebiesk$ apaszk$ do nadruku 
(pakowana osobno).#|  Opakowanie:)  100 szt. #|  Wymiar:) ok.#18 cm#|  Materia*:) Poliester#| 
Znakowanie:)u  #30 x 10 mm T1+H4 (10)  



Zadzwo& do nas! Pomo!emy Ci wybra' najlepszy gad!et.

!"#
  OCEAN KARL    !"#$!$%&+,    
 Pluszowy rekin OCEAN KARL z mi"kkim futerkiem 
i sercem do nadruku.#|  Opakowanie:)  100 szt. #| 
Wymiar:) ok.#22 x 11 x 10 cm#|  Materia*:) Poliester#| 
Znakowanie:)t  #35 x 15 mm K1 (1)  

  OCEAN IDA    !"#$!$%&+-    
 Pluszowy delfin OCEAN IDA z mi"kkim futerkiem 
i sercem do nadruku.#|  Opakowanie:)  100 szt. #| 
Wymiar:) ok.#23 x 13 x 12 cm#|  Materia*:) Poliester#| 
Znakowanie:)t  #35 x 15 mm K1 (1)  

  OCEAN BELLA    !"#$!$%&+'    
 Pluszowa foka OCEAN BELLA z mi"kkim futerkiem 
i sercem do nadruku.#|  Opakowanie:)  100 szt. #| 
Wymiar:) ok.#20 x 15 x 11 cm#|  Materia*:) Poliester#| 
Znakowanie:)t  #35 x 15 mm K1 (1)  

  LUISA    !"#$!$%%!(    
 Pluszowy flaming LUISA z mi"kkim futerkiem, z sercem 
do nadruku.#|  Opakowanie:)  100 szt. #|  Wymiar:) ok.#32 cm#| 
Materia*:) Poliester#|  Znakowanie:)t  #35 x 15 mm K1 (1)  



  FETZY    !"#$!$%$&'    
 Pluszowy lew FETZY z mi!kkim futerkiem 
i sercem do nadruku."|  Opakowanie:(  100 szt. "| 
Wymiar:( ok."27 x 13 x 10 cm"|  Materia):( Poliester"| 
Znakowanie:(t  "35 x 15 mm K1 (1)  

  GORDO    !"#$!$%*$&    
 Pluszowy osio#ek GORDO z mi!kkim futerkiem 
i okr$g#ym brzuszkiem. Bez etykiety odpowiedni 
dla dzieci poni%ej 3 roku %ycia. Z sercem do 
nadruku."|  Opakowanie:(  100 szt. "|  Wymiar:( ok."18 cm"| 
Materia):( Poliester"|  Znakowanie:(t  "35 x 15 mm K1 (1)  

  KYRA    !"#$!$%*$'    
 Pluszowy konik KYRA z mi!kkim futerkiem 
i okr$g#ym brzuszkiem. Bez etykiety odpowiedni 
dla dzieci poni%ej 3 roku %ycia. Z sercem do 
nadruku."|  Opakowanie:(  100 szt. "|  Wymiar:( ok."19 cm"| 
Materia):( Poliester"|  Znakowanie:(t  "35 x 15 mm K1 (1)  

  EDDA    !"#$!$%*$+    
 Pluszowa krówka EDDA z mi!kkim futerkiem 
i okr$g#ym brzuszkiem. Bez etykiety odpowiednia 
dla dzieci poni%ej 3 roku %ycia. Z sercem do 
nadruku."|  Opakowanie:(  100 szt. "|  Wymiar:( ok."19 cm"| 
Materia):( Poliester"|  Znakowanie:(t  "35 x 15 mm K1 (1)  



Zadzwo& do nas! Pomo%emy Ci wybra' najlepszy gad%et.

!"#
  KNOX    !"#$!$%%,+    
 Pluszowa pacynka lew KNOX z mi!kkim futerkiem na zewn$trz, wewn$trz 
wy(cie#ana bawe#nian$ tkanin$. )atwo wsun$' d#o&, aby porusza' 
g#ow$ i ramionami. Z sercem do nadruku."|  Opakowanie:(  50/100 szt. "| 
Wymiar:( ok."27 x 15 cm"|  Materia):( Poliester"|  Znakowanie:(t  "35 x 15 mm K1 (1)  

  Pacynka  

  LENI    !"#$!$%%*'    
 Pluszowa kaczka LENI z mi!kkim futerkiem. 
Umieszczona wewn$trz pluszowego jajka 
z zamkiem b#yskawicznym. Z sercem do nadruku."| 
Opakowanie:(  100 szt. "|  Wymiar:( ok."15 x 19 cm"| 
Materia):( Poliester / Stop cynkowy"| 
Znakowanie:(t  "35 x 15 mm K1 (1)  

  LUKAS    !"#$!$%%*+    
 Pluszowy królik LUKAS z mi!kkim futerkiem. 
Umieszczony wewn$trz pluszowego jajka 
z zamkiem b#yskawicznym. Z sercem do nadruku."| 
Opakowanie:(  100 szt. "|  Wymiar:( ok."14 x 25 cm"| 
Materia):( Poliester / Stop cynkowy"| 
Znakowanie:(t  "35 x 15 mm K1 (1)  



Zadzwo! do nas! Pomo"emy Ci wybra# najlepszy gad"et.

  BECCI    !"#$!$%%!"    
 Pluszowy króliczek BECCI z mi$kkim futerkiem 
i sercem do nadruku.%|  Opakowanie:&  100 szt. %| 
Wymiar:& ok.%12,5 x 19 cm%|  Materia':& Poliester%| 
Znakowanie:&t  %35 x 15 mm K1+H2 (1)  

  ANTHONY    !"#$!$%%!(    
 Pluszowa panda ANTHONY z mi$kkim futerkiem 
i sercem do nadruku.%|  Opakowanie:&  100 szt. %| 
Wymiar:& ok.%14 x 20 cm%|  Materia':& Poliester%| 
Znakowanie:&t  %35 x 15 mm K1+H2 (1)  

  ALBERT    !"#$!$%%!!    
 Pluszowy "ó&w ALBERT z mi$kkim futerkiem 
i sercem do nadruku.%|  Opakowanie:&  100 szt. %| 
Wymiar:& ok.%22 x 20 x 6 cm%|  Materia':& Poliester%| 
Znakowanie:&t  %35 x 15 mm K1+H2 (1)  



Zadzwo! do nas! Pomo"emy Ci wybra# najlepszy gad"et.

!"#
  JOHANN    !"#$!$%$")    
 Pluszowy ba&wan JOHANN z bardzo mi$kkim 
futerkiem. Kapelusz i szalik z czerwonego materia&u 
w kratk$. Serce do nadruku.%|  Opakowanie:&  100 szt. %| 
Wymiar:& ok.%19 cm%|  Materia':& Poliester%| 
Znakowanie:&t  %35 x 15 mm K1 (1)  

  HELGA    !"#$!$%$""    
 Pluszowa sowa HELGA z bardzo mi$kkim futerkiem. 
Uszy, dziób i nogi z materia&u. Z dopasowan' 
kokard' zawi'zan' na szyi. Serce do nadruku.%| 
Opakowanie:&  100 szt. %|  Wymiar:& ok.%17 cm%| 
Materia':& Poliester%|  Znakowanie:&t  %35 x 15 mm K1 (1)  

  PIPITO    !"#$!$%$"*    
 Pluszowy pingwin PIPITO z bardzo mi$kkim futerkiem. 
Czapka, dziób, stopy i szalik wokó& szyi wykonane 
z materia&u. Serce do nadruku.%|  Opakowanie:&  100 szt. %| 
Wymiar:& ok.%19 cm%|  Materia':& Poliester%| 
Znakowanie:&t  %35 x 15 mm K1 (1)  



NOWO!" NOWO!"NOWO!"

  LARS    !"#$!$%%$"    
 Pluszowy mi! LARS z mi"kkim futerkiem i szalikiem do 
nadruku (pakowany osobno).#|  Opakowanie:&  100 szt. #| 
Wymiar:& 10,5 x 22 x 24 cm#|  Materia':& Poliester#| 
Znakowanie:&u  #40 x 30 mm T1+H6 (10)  

  BENNI    !"#$!$%%()    
 Pluszowy pies BENNI z szalikiem (pakowanym osobno) 
do nadruku.#|  Opakowanie:&  100 szt. #|  Wymiar:& ok.#15 cm#| 
Materia':& Poliester / Plastik#|  Znakowanie:&u  #60 x 60 mm 
T1+H4 (10)  

  BERNHARD    !"#$!$%%("    
 Pluszowy mi! BERNHARD z szalikiem (pakowanym 
osobno) do nadruku.#|  Opakowanie:&  100 szt. #| 
Wymiar:& ok.#15 cm#|  Materia':& Poliester / Plastik#| 
Znakowanie:&u  #60 x 60 mm T1+H4 (10)  



Zadzwo$ do nas! Pomo%emy Ci wybra& najlepszy gad%et.

!"#
  JUMPER    !"#$!$%%*%    
 Pluszowy kangur JUMPER z mi"kkiego futra, 
z pakowanym osobno szalikiem i torb', które mo%na 
znakowa&.#|  Opakowanie:&  100 szt. #|  Wymiar:& ok.#18 cm#| 
Materia':& Poliester#|  Znakowanie:&u  #30 x 10 mm 
T1+H3 (10)  

  Z kieszonk! na 
brzuchu  

  PAUL    !"#$!$%("*    
 Pluszowy królik PAUL. Maskotka z szalikiem do nadruku. 
Szalik pakowany osobno.#|  Opakowanie:&  200 szt. #| 
Wymiar:& ok.#15 cm#|  Materia':& Poliester#| 
Znakowanie:&u  #40 x 12 mm T1+H3 (10)  

  JERRIE    !"#$!$%%!$    
 Pluszowa ma(pka JERRIE z mi"kkim futerkiem, z sercem 
przeznaczonym do znakowania.#|  Opakowanie:&  100 szt. #| 
Wymiar:& ok.#12 x 18 cm#|  Materia':& Poliester#| 
Znakowanie:&t  #35 x 15 mm K1 (1)  

  INGO    !"#$!$%$)+    
 Pluszowa ma(pka INGO z mi"kkim futerkiem 
i koszulk' (pakowana oddzielnie) do nadruku.#| 
Opakowanie:&  80 szt. #|  Wymiar:& ok.#23 x 17 x 15 cm#| 
Materia':& Poliester#|  Znakowanie:&u  #40 x 40 mm 
T1+H3 (10)  



Zadzwo! do nas! Pomo"emy Ci wybra# najlepszy gad"et.

  ALEXANDER    !"#$!$%%&'    
 Pluszowy mi$ ALEXANDER. Maskotka siedz%ca z mi&kkim futerkiem i osobno 
pakowanym bia'ym T-shirtem do znakowania.(|  Opakowanie:(  100 szt. (| 
Wymiar:( ok.(18 x 27 x cm(|  Materia):( Poliester(|  Znakowanie:(u  (50 x 30 mm 
T1+H3 (10)  

  BEN / BEATE        
 Pluszowy s'onik BEN lub hipopotamka BEATE z mi&kkim, kolorowym futerkiem. Bez 
etykiety odpowiedni dla dzieci poni"ej 3 roku "ycia. Z do'%czonym serduszkiem do 
nadruku.(|  Opakowanie:(  100 szt. (|  Wymiar:( ok.(19,5 x 11 x 20 cm(|  Materia):( Poliester(| 
Znakowanie:(t  (35 x 15 mm K1 (1)  

  56-0502245 
 Ben  

  56-0502247 
 Beate  



Zadzwo! do nas! Pomo"emy Ci wybra# najlepszy gad"et.

!"#
  OLE    !"#$!$%*+"    
 Króliczek przytulanka OLE przeznaczony dla dzieci poni"ej 3 roku "ycia.(| 
Opakowanie:(  100 szt. (|  Wymiar:( ok.(37 x 23 cm(|  Materia):( Poliester(| 
Znakowanie:(u  (80 x 80 mm T1+H3 (10)  

  KIM    !"#$!$%%$!    
 Mi$ przytulanka KIM. Bez etykiety odpowiedni dla dzieci poni"ej 3 roku "ycia. 
Z etykiet% do nadruku.(|  Opakowanie:(  100 szt. (|  Wymiar:( ok.(57 x 50 cm(| 
Materia):( Poliester / Bawe'na(|  Znakowanie:(u  (80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  DOMI    !"#$!$%%*&    
 S'o! przytulanka DOMI z mi&kkiego materia'u. Bez etykiety odpowiedni dla dzieci 
poni"ej 3 roku "ycia. Z dodatkow% etykiet% do nadruku.(|  Opakowanie:(  100 szt. (| 
Wymiar:( ok.(35 x 30 cm(|  Materia):( Poliester(|  Znakowanie:(u  (40 x 9 mm T1+H3 (10)  

  MADITA    !"#$!$%%*!    
 Króliczek przytulanka MADITA z mi&kkiego materia'u. Bes etykiety odpowiedni dla 
dzieci poni"ej 3 roku "ycia. Z dodatkow% etykiet% do nadruku.(|  Opakowanie:(  100 szt. (| 
Wymiar:( ok.(40 x 30 cm(|  Materia):( Poliester(|  Znakowanie:(u  (40 x 9 mm T1+H3 (10)  
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Radia pod prysznic ............................................................................. 158
Radio ..................................................................................................152-164
R"czniki .............................................................345, 347, 396-397, 425
R"kawiczki ...................................................................................... 119, 416
Rozrywka .........................................................57-58, 109-121, 135, 139, 
..........................................................238-269, 325, 340, 344, 384-369
Rzutki ........................................................................................................ 442
Sakwy ................................................................................57-58, 385-387
Samochodowe akcesoria.......................................80, 133, 136-137, 
..................................................................................140-142, 251-259, 286
Saperki ...................................................................................................... 416
Saszetki ........................................................... 14, 28, 42, 45, 54, 75-78
Sch#adzacze do butelek ..................................................................408
Scyzoryki .................................................251, 264, 265, 266, 410-414
Shakery ...........................................................................................331, 368
Siedziska ................................................ 344, 400, 414-415, 424, 426
Skakanka cyfrowa ...................................................................392, 440
Skarbonki................................................................................................ 286
Skórzane ........................................................................................288-293
Skrobaczki do szyb ................................................................... 257-258
Skrzyneczki na herbat" ...................................................................306
S#oiki do przechowywania .............299-301, 306, 308-310, 321
S#omki do napojów ...................................................................332-334
S#uchawki ....................................................................................... 165-169
S#uchawki douszne ................................................................... 165-166
Smycze ......................................................................................................272
(ciereczki z mikrofibry .............................255, 272, 356, 396-397
(niadaniówki ........................................................................................300
Solniczki i pieprzniczki ...........................................................328-329
Spinnery .................................................................................................. 335
(piwory ..................................................................................................... 414
Sprz"t elektroniczny .........................................................139, 152-169
(rubokr"ty................................................260-262, 264-265, 411-414
Stacje pogodowe ................................................................. 147, 149-151



Zadzwo! do nas! Pomo"emy Ci wybra# najlepszy gad"et.

!"#

  BATERIA    !"#$%&&'()    
 Mignon 1,5 V (AA/LR6/AM3)$| 
Opakowanie:*  60/600 szt.   

  BATERIA    !"#$%&&'(&    
 Micro 1,5 V (AAA/LR03/AM4)$| 
Opakowanie:*  60/1200 szt.   

Stojaki na butelk"...............................................................................408
Stojaki na przyprawy ...............................................................328-329
(wiat#a ostrzegawcze ...................................................248-249, 259
(wiece LED ............................................................................................340
(wiece zapachowe............................................................................. 341
(wieczki ......................................................................................... 340-341
Szale ....................................................................................................118-120
Szk#o .........................................................304-305, 308-310, 368-369
Szk#a powi"kszaj&ce ........................................................................ 235
Sztu)ce .....................................................299-300, 316-320, 414, 418
Tablety ........................................................................................................ 211
Ta$my miernicze .............................................261, 266-269, 271, 391
Teczki ..................................................................................................198-211
Teczki i torby na dokumenty ........................51-56, 69-71, 198-211
Tekstylia..............................................................................................110-121
Termometry ................................................145, 147, 149-151, 234, 327
Termometry do gotowania .............................................................327
Termosy i kubki termiczne .................................358-367, 374-380
T#umacze ..................................................................................................232
Torby ....................................10-69, 71, 76-79, 198-211, 249, 255-256, 
.................................................291, 294, 385-388, 403-405, 428-429
Torby bawe#niane ............................................................................. 10-17
Torby izotermiczne ........22-24, 28, 58, 387, 403, 404, 406, 408
Torby miejskie .......................................................... 10-11, 15-21, 24-28
Torby na kó#kach .......................................................53-54, 59, 66-75
Torby na laptopy ....43-44, 46-52, 69-71, 199, 205-206, 210-211
Torby na notebooka ..........................................43-44, 46-52, 69-71, 
...................................................................................199, 205-206, 210-211
Torby na rami" ...........................39-40, 44, 51-52, 55-57, 208, 291
Torby na warzywa i owoce .......................................................... 12-13
Torby na zakupy................................................................................10-28
Torby podró!ne ....................................29, 39-43, 45, 60-64, 66-75
Torby reporterskie .......................................................45, 47, 51-52, 71
Torby sportowe ..................................... 14, 29-31, 38-43, 45, 60-65
Tytoniowe akcesoria ................................................................342-343
Ubrania zimowe ............................................................................118-120
Uchwyty do napojów .......................................................................408

Uchwyty na telefon ......................................... 135,136-137, 253-254
Urz&dzenia bezprzewodowe ..........145, 152-168, 252-253, 388
Urz&dzenia na USB .... 122-143, 145, 152-169, 211, 243, 252-254
Wagi .......................................................................................... 83, 324-325
Walizki .....................................................53-54, 66, 70-75, 81-82, 264
Wellness .........................................................................................350-352
Wentylatory ...............................................................138, 143, 239, 434
Wieszaczki na torebk" ..................................................................... 283
Wizytowniki .................................................................................. 235-237
Wk#ady termiczne .......................................................................22, 322
Worko-plecaki ............................................................14, 22, 30-31, 451
Wska*niki laserowe ...................................................................184-185
Zabawki ...........................................................346, 435-436, 438-469
Zabawki drewniane .................................................................440-446
Zabezpieczenia kart .................................................................284-285
Zak#adki ................................................................................................... 235
Zakre$lacze .................................................................................. 228, 229
Zapalniczki ....................................................................................342-343
Zas#onki kamer internetowych .................................................... 139
Zatyczki do uszu .....................................................................................81
Zawieszki do baga!u .....................................................................81-83
Zawieszki na torebk"...............................................................282-283
Zdrowotne artyku#y ................204, 259, 345, 348-354, 388, 391
Zegary ............................................................................144-151, 234, 324
Zegary biurkowe ......................................................................... 144-146
Zegary $cienne ............................................................................. 147-149
Zestawy do czyszczenia obuwia .................................................357
Zestawy do malowania ..........................................................450-457
Zestawy do manicure ............................................................. 348-349
Zestawy do piel"gnacji paznokci .................348-349, 352, 354
Zestawy do pisania ............................................................ 171, 193-197
Zestawy do szycia ................................................................... 355-356
Zestawy g#o$nomówi&ce ......................................................252-253
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Zdj!cia:

UWAGA! Produkty przedstawione na zdj-ciach 
(w szczególno.ci kolorystyka) oraz ich opisy mog/ 
nieznacznie ró"ni# si- od rzeczywistego towaru. 
Produkty sprzedawane s/ bez dekoracji. Kod nadruku 
oraz jego wielko.# wymagaj/ potwierdzenia. 
Wszystkie zamówienia podlegaj/ Ogólnym Warunkom 
Umów.
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Radiowe sterowanie zegara
Funkcja alarmu
Wy.wietlacz daty
Higrometr
Parasol dla dwojga
D0ugo.# szyny
Odporny na wiatr
Termoizolacja
Skóra ciel-ca
Skóra naturalna
Opakowanie na prezent
Bez baterii
Do0/czone baterie
Z bateri/ pastylkow/
Zasilanie solarne

PIKTOGRAMY

Tampodruk
Sitodruk
Druk transferowy
Druk bezpo.redni
Transfer cyfrowy
Grawerowanie laserowe
T0oczenie
Doming
Haft
Etykieta

ZNAKOWANIE






