Pozwól nam zająć się listą prezentów! Ten
katalog pomoże Ci włożyć pod choinkę coś
wspaniałego, ze szczególnym uwzględnieniem
produktów i nowości świątecznych. Zaskocz
swoich bliskich najbardziej niezapomnianymi
prezentami

z

bardziej

ekskluzywnego

asortymentu niż kiedykolwiek wcześniej.
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CHRISTMAS
AND HOLIDAY
Wnieś trochę magii w okres świąteczny! W tym rozdziale znajdziesz
mnóstwo akcesoriów kulinarnych, słodkich zabawek, pomysłów
na prezenty i pudełek, a nasze dekoracje pomogą pięknie ozdobić
choinkę i salon. Zapewnij świąteczny nastrój dzięki tym przedmiotom
i rozjaśnij dni w najlepszej porze roku.
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FAMILY DINNER

-A
150×130×17 mm

Julmiddag AP716448

4 szt. pierścieni świątecznych na serwetki w kształcie
choinki ze sklejki bambusowej. Rozmiar: 75×96×12 mm
Nadruk: E1, P1(4C)

-B
130×130×16 mm

Jokkmokk AP803414

Porcelanowy talerz na przekąski. Rozmiar: 150×130×17 mm
Nadruk: C3(8C), WPC3(FC)

TABLEWARE
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Sandtrask AP718233-A Shiba AP800405

Bambusowa łopatka z wyciętym
Bambusowa deska do krojenia
wzorem choinki. Rozmiar: 240×50 mm w kształcie świątecznej choinki.
Nadruk: E2, P1(1C)
Rozmiar: 200×300×10 mm
Nadruk: E3
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Glögg AP800408

Zestaw do wina z korkociągiem i
zatyczką do butelki w kształcie choinki.
Zestaw w pudełku prezentowym.
Rozmiar: 121×95×27 mm
Nadruk: E2, P2(1C), S1(1C)

Kelkka AP718782

Stojak na wino ze sklejki brzozowej
w kształcie renifera. Dostarczany na
płasko. Rozmiar: 433×154×263 mm
Nadruk: E2, P2(4C), OP(FC)

Clemen AP722498-07 Larry AP722499-05
Notes magnetyczny z 40 czystymi
kartkami i figurkami świątecznymi na
górze. W zestawie mini drewniany
ołówek. Rozmiar: 95×202 mm
Nadruk: P1(4C)

Notes magnetyczny z 40 czystymi
kartkami i figurkami świątecznymi na
górze. W zestawie mini drewniany
ołówek. Rozmiar: 95×202 mm
Nadruk: P1(4C)

Kairos AP741758

Magnes na lodówkę w kształcie
Św. Mikołaja. W zestawie z
notatnikiem 40str i drewnianym
ołówkiem. Rozmiar: 100×200 mm
Nadruk: P1(4C)

Carrigan AP722057

Drewniana tablica na notatki z dekoracją
w postaci choinki. Ze sznurkiem do
zawieszania i magnesem z tyłu. Zawiera jedną
sztukę kredy. Rozmiar: 130×150×6 mm
Nadruk: E2, P2(4C)

KITCHEN AND NOTES
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WARMTH IN THE COLD

Nakkala AP803413-05

Ceramiczny kubek świąteczny w stylu vintage.
300 ml. W pasującym wiualnie kartoniku.
Rozmiar: ø90×79 mm Nadruk: C1(8C), WPC1(FC),
VS(FC)
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Lempaa AP803418

Kubek porcelanowy ze świątecznym wzorem,
400ml. W kartoniku. Rozmiar: ø77×124 mm
Nadruk: C1(8C), WPC1(FC), RS3(1C)

Perala AP803417-05

Kubek porcelanowy ze świątecznym wzorem,
380ml. W kartoniku. Rozmiar: ø85×115 mm
Nadruk: C1(8C)

Nuglex AP781114

Biały kubek z motywen świątecznym, 350 ml.
Zapakowany w papierowy kartonik prezentowy.
Rozmiar: ø89×100 mm Nadruk: C1(8C),
WPC1(FC), RS3(1C)

Sorbux AP781115

Biały kubek z motywen świątecznym
oraz łyżeczką, 370 ml. Zapakowany
w papierowy kartonik prezentowy.
Rozmiar: ø85×100 mm
Nadruk: C2(8C), WPC2(FC), RS3(1C)

-05

-06A

Verdux AP722500

Kubek ceramiczny vintage ze
świątecznym wzorem, 280 ml. W pudełku
z papieru kraft. Rozmiar: ø86×80 mm
Nadruk: C1(8C), RS3(1C)

-77

Strobus AP800391-05

Zaparzacz do herbaty z siliconu i stali
nierdzewnej. Rozmiar: ø40×150 mm
Nadruk: E1

ChocoSpoon AP718773-A

Ręcznie robiona belgijska czekolada mleczna
do rozpuszczania. Na drewnianej łyżce, z
personalizowanym papierkiem. Zawiera 33
g czekolady. Cena obejmuje nadruk cyfrowy.
Min. ilość: 50 szt. Rozmiar: 70×150×35 mm
Nadruk: FP-DG(FC)

Proxxy AP803409-98

Porcelanowy kubek z metalicznym
świątecznym motywem. 350ml.
W dopasowanym kolorystycznie
metalicznym opakowaniu prezentowym.
Rozmiar: ø85×91 mm Nadruk: VS(FC)

MUGS
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Camiz AP781988-05

Poliestrowe świąteczne skarpety z podeszwami
antypoślizgowymi. W jednym rozmiarze 36-43.
Rozmiar: 420×110 mm Nadruk: Nienadrukowalne

Sundborn AP861005-77

Luksusowy koc świąteczny z flanelowym
polarem 270g/m² i podszewką z polaru sherpa
210 g/m². Owinięty wstążką i papierem pod nadruk.
Rozmiar: 1300×1500 mm Nadruk: VS(FC), DG3(FC)

-01

-05
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Uppsala AP861003

Koc polarowy z wzorem świątecznym i
wstążką, 160 g/m². Rozmiar: 1300×1600 mm
Nadruk: BR(10C), DG3(FC)

COMFORT OF HOME
-B

Keylax AP722056

-F

Świąteczna świeca o zapachu wanilii
w szklanym słoju z drewnianą
podstawą z wyciętą świąteczną
dekoracją. Rozmiar: 75×80×75 mm
Nadruk: E2, P2(4C), OP(FC)

-B
87×95×15 mm

-F
95×95×15 mm

Deram AP721382

Drewniany uchwyt na świeczkę (ze
świeczką). Rozmiar: 87×95×15 mm
Nadruk: E1, P1(2C)

-A

-B

Tylldalen AP718633

Uchwyt na świeczkę ze stali
nierdzewnej. Dostarczany na płasko,
bez świeczki. Rozmiar: 100×50×55 mm
Nadruk: E2, RE2(6C)

-21

-98

Zamir AP781579

Świece w szkle z motywem
świątecznym. Zapakowane
w plastikowe, przeźroczyste
pudełko. Rozmiar: ø56×68 mm
Nadruk: VS(FC)

BLANKETS AND CANDLES
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Kaledu AP808041

Antystres w kształcie choinki.
Rozmiar: 68×82×25mm Nadruk: P2(2C)
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Joulustress AP808042
Antystres w kształcie bombki.
Rozmiar: ø60×65mm Nadruk: P2(1C)

Santa Claus AP809504

Świąteczna piłka antystresowa.
Rozmiar: ø68 mm Nadruk: Nienadrukowalne

Sasky AP791309

Kula śnieżna ze Świętym Mikołajem w środku na
plastikowej podstawce. Rozmiar: ø50×65 mm
Nadruk: P2(1C)

Deby AP741105-05

Okrągłe ogrzewacze wielokrotnego użytku
z motywem śnieżynki. Rozmiar: ø80 mm
Nadruk: P3(1C)

Treby AP874012

Ogrzewacz wielokrotnego użytku w kształcie
choinki. Rozmiar: 95×105 mm Nadruk: P3(1C)

Sokin AP721798

Drewniana choinka. Rozmiar: 115×177×31 mm
Nadruk: E2, P2(4C)

DECORATIONS
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SHARED LAUGHS

HeXmas
Kalendarz adwentowy HeXmas jest dostępny w wersji z białego kartonu lub papieru kraft.

HeXmas Eco AP716496

Personalizowany, zadrukowany w full kolorze
sześciokątny kalendarz adwentowy z papieru
kraft z 24 przegródkami. Dostarczany na
płasko, bez słodyczy. Min. ilość: 50 szt.
Rozmiar: 105×165×105 mm Nadruk: FP-DG(FC)
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HeXmas AP716506

Personalizowany, zadrukowany w full kolorze
sześciokątny kalendarz adwentowy z tektury z 24
przegródkami. Dostarczany na płasko, bez słodyczy.
Min. ilość: 50 szt. Rozmiar: 105×165×105 mm
Nadruk: FP-DG(FC)

-01

-02

-03

-05

-06

-07

Papa Noel AP761655

Rupler AP781588-05

Svalbard AP899007

Ursus AP899008

Klasyczna czapka Świętego Mikołaja z
białym pomponem. Rozmiar: 300×430 mm
Nadruk: T1(8C), DTB(FC)

Czapka Mikołaja do kolorowania w zestawie
z 4 kredkami. Materiał poliester/włóknina.
Rozmiar: 270×405 mm Nadruk: T1(8C), DTB(FC)

-10

Świąteczny, pluszowy renifer z czapką i szalikiem
Mikołaja. Z papierową zawieszką pod nadruk
umieszczony na uchu. Rozmiar: 200 mm
Nadruk: P2(2C), VS(FC)

Świąteczny, pluszowy miś z czapką i szalikiem
Mikołaja. Z papierową zawieszką pod nadruk
umieszczony na uchu. Rozmiar: 200 mm
Nadruk: P2(2C), VS(FC)

TOYS
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Fargelegg 12 AP716498-A

Personalizowany, świąteczny zestaw do kolorowania w
full kolorowym papierowym pudełku z wyciętą choinką.
W zestawie drewniane kredki (12 szt.) i świąteczna
kolorowanka. Min. ilość: 100 szt. Rozmiar: 90×90×11 mm
Nadruk: FP-DG(FC)

14

CHRISTMAS AND HOLIDAY

Immermor Xmas AP716453

Gra memory z laminowanego drewna brzozowego z motywem
Świątecznym. Z 24 płytkami (40x40 mm). Cena obejmuje 1 kolorowy
nadruk logo na tylnej stronie wszystkich płytek. Min. ilość: 50 sztuk.
Rozmiar: 40×40 mm Nadruk: FP-S(1C)

-A

-B

OXO Xmas AP716432

Świąteczna gra w kółko i krzyżyk ze sklejki
brzozowej z 10 żetonami w bawełnianym etui.
Rozmiar: 130×170 mm Nadruk: E1, P1(2C), S1(2C),
T1(8C), DTB(FC)

-A

-B

TixTax AP716494

Świąteczna gra w kółko i krzyżyk ze sklejki brzozowej
z 10 żetonami i planszą. Rozmiar: 145×195x3 mm
Nadruk: E1, P1(4C), S1(2C), OP(FC)

-A

-B

Juxo AP716493

Świąteczna gra w kółko i krzyżyk ze sklejki brzozowej
z 10 żetonami i jutowym etui. Rozmiar: 160×200 mm
Nadruk: T1(8C), DTB(FC)

GAMES

15

-05

-A

-B

-06

-C

-07

-D

-09

Namsos AP808512

Göte AP809348

Drewniany ołówek z gumką w kształcie
świątecznych figurek. Ołówek zaostrzony. Klasa
HB. Rozmiar: ø7×200 mm Nadruk: P1(2C)

-A

-B

Tidil AP781581

Plastikowy długopis z figurką z motywem świątecznym.
Z niebieskim wkładem. Rozmiar: ø6×180 mm
Nadruk: Nienadrukowalne
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Drewniany długopis z figurką świąteczną.
Niebieski wkład. Rozmiar: ø8×150 mm
Nadruk: P1(2C)

-C

Flop AP781113

Zestaw 4 gumek do ścierania z
figurkami świątecznymi, w etui z PVC.
Rozmiar: 100×105×7 mm Nadruk: VS(FC)

PLEASANT WORKPLACE

-A

-B

Lappmark Creative AP718681
Zakładka ze stali nierdzewnej ze srebrną tasiemką
z personalizowaną kartą. Cena zawiera nadruk
cyfrowy na obu stronach karty. Min. ilość: 100szt.
Rozmiar: 55×47 mm Nadruk: FP-DG(FC), E1, RE1(6C)

-A

Vaides AP741109-05

Notes 85 kartkowy z kartonową okładką
i wyciętym świątecznym drzewkiem.
Rozmiar: 90×140×8 mm Nadruk: P1(4C)

-B

-C

-D

Xommark AP716495

Zakładka do książki ze sklejki
bambusowej z wycinanym motywem
świątecznym i sznurkiem ze skóry PU.
Rozmiar: 40×130×2 mm Nadruk: E1, P1(4C)

STATIONERY AND BOOKMARKS
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-A

-B

Fjerny AP716504

Świąteczny brelok ze sklejki bambusowej z metalowym kółkiem.
Rozmiar: 42×60×3 mm Nadruk: E1, P1(4C)
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-A

-B

Kannykka AP716503

Uchwyt/stojak na telefon na biurko ze sklejki bambusowej
z wyciętym motywem świątecznym. Dostarczany na płasko.
Rozmiar: 70×145×57 mm Nadruk: E2, P1(4C)

-A
-B

Lopsmarka AP718639

12 cm linijka ze sklejki bambusowej
z wyciętym świątecznym motywem.
Rozmiar: 160×30×2 mm Nadruk: E1, P1(4C),
OP(FC)

Nosy AP718780

-C

Uchwyt na telefon w kształcie renifera ze
sklejki brzozowej. Dostarczany na płasko.
Rozmiar: 100×125×105 mm Nadruk: E2, P2(4C)

-D
-E
-F

-05

Reinsdyr AP809544

Aluminiowy brelok w kształcie renifera.
Rozmiar: 63×55×3 mm Nadruk: E1, P2(2C)

-07

Limber AP897088

Drewniany pendrive USB w kształcie choinki. 8
GB. Rozmiar: 80×37×11 mm Nadruk: E1, P1(2C)

GADGETS
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THOUGHTS OF LOVE

-A

-B
-A

-B

-C

-D

-E

-F

-A

-B

-C

-D

-E

-F
-C

CreaX AP718174

Personalizowana, papierowa karta świąteczna
z dowolną grafiką po obu stronach i drewnianą
ozdobą do składania. Zawiera kopertę C6. Min.
zamówienie: 100 szt. Rozmiar: 105×148×3mm
Nadruk: FP-DG(FC)
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Creax Eco AP718646

Personalizowana, papierowa kartka świąteczna
z własną grafiką po obu stronach. Zawiera
drewniane puzzle z motywem świątecznym.
W zestawie z kopertą C6. Min. ilość: 100szt.
Rozmiar: 105×148×3 mm Nadruk: FP-DG(FC)

Creax Plus AP718658

Personalizowana, składana papierowa kartka
świąteczna z grafiką po obu stronach, z
drewnianymi puzzlami. Zestaw zawiera kopertę
C6. Min. ilość: 100 szt. Rozmiar: 105×148×3 mm
Nadruk: FP-DG(FC)

-A

-B

TreeCard Eco AP718645

-C

Personalizowana, papierowa kartka świąteczna
z własną grafiką po obu stronach. Zawiera
ozdobę choinkową z drewna z czerwoną wstążką.
W zestawie z kopertą C6. Min. ilość: 100 szt.
Rozmiar: 105×148×3 mm Nadruk: FP-DG(FC)

-A

-B

TreeCard AP718781

-C

Robiona na zamówienie karta świąteczna z
własnego projektu grafiką po dwóch stronach.
Zawiera drewnianą ozdobę choinkową z czerwoną
wstążką. W zestwaie koperta C6. Min. ilość: 100 szt.
Rozmiar: 105×148×3mm Nadruk: FP-DG(FC)

-A

-B

Dimensions AP716497

Personalizowana papierowa karta świąteczna
z trójwymiarowym kształtem. Z własną grafiką
po obu stronach. W zestawie koperta pocztowa
C6. Min. ilość: 100 szt. Rozmiar: 105×155 mm
Nadruk: FP-DG(FC)

CHRISTMAS CARDS
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-A

-B

-C

Fantasy AP761372

Świąteczna ozdoba, zrobiona z filcu.
Rozmiar: 90×90×3 mm Nadruk: T0(8C), DTA(FC)

-21

Aspelund AP845178
-98

Ozdoba choinkowa - bombka z błyszczącym
wykończeniem i wstążką do wieszania. Wymiary
bombki: 75 mm. W pasującym kolorystycznie
kartoniku. Rozmiar: 77×77×77 mm Nadruk: VS(FC)

Rekvik AP845184-05

Ozdoba choinkowa z błyszczącym wykończeniem
i z wstążką do zawieszania. Średnica: 75 mm.
W dopasowanym kolorystycznie kartoniku.
Rozmiar: 77×77×77mm Nadruk: VS(FC)
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CHARMING ORNAMENTS

-A

Andoya AP809390

Drewniane ozdoby choinkowe do
kolorowania, 3 szt. Rozmiar: 70×90×2 mm
Nadruk: P1(2C), VS(FC)

-B

-C

-D

Skaland AP716490

-E

-F

Drewniana ozdoba choinkowa ze sklejki brzozowej,
z nadrukowanym motywem świątecznym i
czerwoną wstążką. Dostarczana z odpiętą tasiemką.
Rozmiar: 77×96×3 mm Nadruk: E1, P1(4C)

-A

-B

-C

-D

WoXmas AP718777

Drewniana ozdoba choinkowa ze sklejki
brzozowej. Z czerwoną wstążką. Dostarczane
z odłączoną wstążką. Rozmiar: 80×80×3 mm
Nadruk: E1, P1(4C)

ORNAMENTS
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-A

-B

-C

BooCard AP716450

Kartka świąteczna ze sklejki bambusowej z
odrywaną ozdobą choinkową i złotą wstążką.
W zestawie koperta pocztowa C6. Dostarczane
z odłączoną wstążką. Rozmiar: 145×95×3 mm
Nadruk: E2, P2(2C), S1(1C), OP(FC)
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-A

-B

Jerpstad AP718674

Ozdoba choinkowa ze sklejki bambusowej ze
złotą wstążką. Dostarczane z odłączoną wstążką.
Rozmiar: 71,5×85×3 mm Nadruk: E1, P1(2C)

-A

-B

-C

Holonda AP718641

-D

Ozdoba choinkowa ze sklejki bambusowej ze
złotą wstążką. Dostarczane z odłączoną wstążką.
Rozmiar: 80×80×3 mm Nadruk: E1, P1(2C), OP(FC)

-A

-B

-C

Lundamo AP718778

Ozdoba choinkowa z drewna dębowego. Ze
złotą wstążką. Dostarczane z odłączoną wstążką.
Rozmiar: ø75×80 mm Nadruk: E1, P1(2C), OP(FC)

-A

-B

-C

DoubleTree AP716449

Ozdoba choinkowa ze sklejki bambusowej
i akrylu, ze złotą wstążką. Dostarczane z
odłączoną wstążką. Rozmiar: 65×75×3 mm
Nadruk: E2, P2(2C)

CreaTree AP718642

Personalizowana ozdoba choinkowa ze sklejki
bambusowej i akrylu ze złotą wstążką. Cena zawiera
nadruk full kolor po jednej stronie akrylowego
elementu. Min. ilość: 100szt. Rozmiar: 65×75×3 mm
Nadruk: FP-UV(FC)

ORNAMENTS
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CreaJul
Miksuj i dopasowuj kolory wstążek i ornamentów, dostosuj kształt,
aby stworzyć swoją akrylową dekorację choinkową!

Wybierz kolor wstążki!
czerwony, srebrny, złoty

Dostosuj kształt i stwórz swoją drewnianą dekorację
choinkową!

Wybierz materiał i kolor ozdoby!

Wybierz kolor wstążki!

przezroczysty lub lity akryl: biały, czerwony, zielony

czerwony, srebrny, złoty
-05

-01T

-01

-21

-05T

-05

-98

-07T

CreaJul AP716492

CHRISTMAS AND HOLIDAY

-21

-98

-07

Personalizowana ozdoba choinkowa z akrylu, o indywidualnym
kształcie z full kolorową grafiką. Maksymalny rozmiar: 80x80
mm. Cena obejmuje jednostronny nadruk UV LED. Dostarczana
z odpiętą tasiemką. Min. ilość: 100 szt. Rozmiar: 80×80×3 mm
Nadruk: FP-UV(FC)

26

-05

CreaJul Wood AP716491

Personalizowana ozdoba choinkowa ze sklejki brzozowej, o
indywidualnym kształcie z full kolorową grafiką. Maksymalny rozmiar:
80x80 mm. Cena obejmuje jednostronny nadruk UV LED. Dostarczana
z odpiętą tasiemką. Min. ilość: 100 szt. Rozmiar: 80×80×3 mm
Nadruk: FP-UV(FC)

Majamaki L AP808766

Torba na prezent z papieru kraftowego
ze świątecznym wzorem i zawieszką.
Rozmiar: 260×330×120 mm Nadruk: S1(1C), VS(FC)

THE JOY OF GIVING
Majamaki S AP808767

Torba na prezent z papieru kraftowego
ze świątecznym wzorem i zawieszką.
Rozmiar: 170×230×90 mm Nadruk: S1(1C), VS(FC)

Majamaki W AP808768
AP808768

Torba na prezent z papieru kraftowego
ze świątecznym wzorem i zawieszką.
Rozmiar: 100×350×80 mm Nadruk: S1(1C), VS(FC)

AP808766
AP808767

Palokorpi L AP808763

Matowa torba prezentowa z laminowanego
papieru ze świątecznym wzorem, białym polem pod
nadruk i zawieszką. Rozmiar: 260×330×120 mm
Nadruk: S1(1C), VS(FC)

Palokorpi S AP808764

Matowa torba prezentowa z laminowanego
papieru ze świątecznym wzorem, białym polem pod
nadruk i zawieszką. Rozmiar: 170×230×90 mm
Nadruk: S1(1C), VS(FC)

Palokorpi W AP808765
AP808765

Matowa torba prezentowa z laminowanego
papieru ze świątecznym wzorem, białym polem pod
nadruk i zawieszką. Rozmiar: 100×350×80 mm
Nadruk: S1(1C), VS(FC)

AP808763
AP808764

ORNAMENTS AND GIFT BAGS
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-C

Plicom AP781112

Świąteczna skarpeta do kolorwania
z 5 kredkami (non - woven) 80 g/m².
Rozmiar: 190×295 mm Nadruk: T1(8C),
DTB(FC)
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Kertran AP781989

-D

Świąteczny worek ze sznurkami dla dzieci
do kolorowania. W zestawie z 4 kredkami.
Włóknina 80 g/m². Rozmiar: 250×300 mm
Nadruk: T1(8C), DTB(FC)

Wistick AP781111

Torba do kolorowania z 5 kredkami,
80 g/m² (non-woven). Rozmiar: 205×220 mm
Nadruk: T1(8C), DTB(FC)

-01

-05

-07

Xagi AP809432

Hantala AP845165-07

Saspi AP791306-05

Yonsil AP722058

Torba na zakupy z włókniny z motywem świątecznym.
Gramatura 70 g/m². Rozmiar: 340×440 mm
Nadruk: T0(8C), DTA(FC)

But świąteczny z poliestru. Rozmiar: 200×320 mm
Nadruk: T1(8C), DTB(FC)

Drewniany klip ze świąteczną figurką. Rozmiar: 48×43 mm
Nadruk: P1(2C)

Poliestrowa skarpeta świąteczna z górną częścią w białym kolorze.
Rozmiar: 235×350 mm Nadruk: T1(8C), DTB(FC)

POUCHES
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COLOURFUL PACKAGING
CreaBox Pillow Carry

CreaBox Pillow
Carry M AP716502

Personalizowane, kartonowe
pudełko na poduszkę z kolorowym
nadrukiem i uchwytem.
Dostarczane na płasko. Min. ilość:
50 szt. Rozmiar: 225×185×57 mm
Nadruk: FP-DG(FC)
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CreaBox Pillow
Carry S AP716501

Personalizowane, kartonowe
pudełko na poduszkę z kolorowym
nadrukiem i uchwytem.
Dostarczane na płasko. Min. ilość:
50 szt. Rozmiar: 145×161×37 mm
Nadruk: FP-DG(FC)

CHRISTMAS AND HOLIDAY

CreaBox Pillow Xmas

CreaBox Pillow
Xmas M AP716500-A

Personalizowane, kartonowe pudełko
na poduszkę z kolorowym nadrukiem
i okienkiem w kształcie choinki.
Dostarczane na płasko. Min. ilość:
50 szt. Rozmiar: 225×140×57 mm
Nadruk: FP-DG(FC)

CreaBox Pillow
Xmas S AP716499-A

Personalizowane, kartonowe pudełko
na poduszkę z kolorowym nadrukiem
i okienkiem w kształcie choinki.
Dostarczane na płasko. Min. ilość:
50 szt. Rozmiar: 145×127×37 mm
Nadruk: FP-DG(FC)

CreaBox Wine

CreaBox Wine A

CreaBox Wine B

CreaBox Wine C

CreaBox Wine D
Personalizowane, full kolorowe
pudełko z tektury z uchwytem na
dwie butelki wina (0,75l). Dostarczane
na płasko, bez win. Min. ilość.
50szt. Rozmiar: 160×370×80 mm
Nadruk: FP-DG(FC)

AP718661

AP718677

AP718933

Personalizowane, full kolorowe pudełko
z tektury na butelkę wina (0,75l).
Dostarczane na płasko, bez wina. Min.
ilość. 50szt. Rozmiar: 80×330×80 mm
Nadruk: FP-DG(FC)

Personalizowane, full kolorowe pudełko
z tektury na dwie butelki wina (0,75l).
Dostarczane na płasko, bez win. Min.
ilość. 50szt. Rozmiar: 160×330×80 mm
Nadruk: FP-DG(FC)

Personalizowane, full kolorowe
pudełko z tektury z uchwytem na
butelkę wina (0,75l). Dostarczane
na płasko, bez wina. Min. ilość.
50szt. Rozmiar: 80×370×80 mm
Nadruk: FP-DG(FC)

AP718934

CreaBox Pillow

CreaBox Pillow M

CreaBox Pillow S

AP718686

AP718685

Personalizowane, full kolorowe,
papierowe pudełko na poduszkę.
Dostarczane na płasko. Min. ilość:
50szt. Rozmiar: 225×140×57 mm
Nadruk: FP-DG(FC)

Personalizowane, full kolorowe,
papierowe pudełko na poduszkę.
Dostarczane na płasko. Min. ilość:
50szt. Rozmiar: 145×127×37 mm
Nadruk: FP-DG(FC)
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CreaBox Post
Personalizowane, full kolorowe pudełko prezentowe z tektury z
tasiemką. Dostarczane na płasko. Min. ilość: 50szt.

L

M

S

XS

CreaBox Post L

CreaBox Post M

CreaBox Post S

CreaBox Post XS

AP718684

AP718683

AP718682

AP716142-01

300×200×95 mm

240×175×85 mm

160×120×60 mm

200×150×75 mm

CreaBox Post Square
Personalizowane, kwadratowe pudełko prezentowe/pocztowe z tektury falistej
z nadrukiem full kolor i z samoprzylepnym paskiem. Dostarczane na płasko.
Min. ilość: 50szt

M

L

CreaBox
Post Square L
AP716131-01
200×200×95 mm
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S

XS

CreaBox
Post Square M

CreaBox
Post Square S

CreaBox
Post Square XS

AP716130-01

AP716129-01

AP716128-01

175×175×85 mm

CHRISTMAS AND HOLIDAY

150×150×75 mm

120×120×60 mm

CreaBox Gift
Box Plus

CreaBox Gift Box Window

Personalizowane pudełko z tektury falistej z nadrukiem full kolor.
Dostarczane na płasko. Min. ilość: 50 szt.

CreaBox Gift Box
Plus L
AP716127-01

314×300×130 mm

Personalizowane pudełko z tektury falistej z nadrukiem full kolor.
Dostarczane na płasko. Min. ilość: 50 szt.

CreaBox Gift Box
Plus S

CreaBox Gift Box
Window L

AP716126-01

AP716144-01

218×205×120 mm

314×300×130 mm

CreaBox Gift Box
Window S
AP716143-01

218×205×120 mm

GIFT BOXES
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Kultala AP689918

Zestaw podróżny w tekturowym pudełku z wypełnieniem z
wełny drzewnej i czerwoną wstążką. Zawiera:
Koc świąteczny „Uppsala”;
Świąteczny termos "Manaslu";
Herbatę z owoców leśnych „Luis” (30 g);
Miód leśny „Always Gourmet” (125g);
Ozdobe choinkową "Skaland".
Rozmiar: 314×300×130 mm Nadruk: DG3(FC)
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Julete AP689912

Zestaw upominkowy do herbaty w kartonowym pudełku z
wypełnieniem z wełny drzewnej i czerwoną wstążką. Zawiera:
Kubek świąteczny "Perala";
Herbatę z owoców leśnych „Luis” (30 g);
Miód leśny "Always Gourmet" (50g);
Zaparzacz do herbaty „Strobus”;
Ozdobe choinkową "Skaland". Rozmiar: 218×205×120 mm
Nadruk: DG3(FC)

SETS OF KINDNESS
Teehetki AP689913

Zestaw upominkowy do herbaty w kartonowym pudełku
z wypełnieniem z wełny drzewnej i czerwoną wstążką.
Zawiera:
Kubek świąteczny „Lempaa”;
Herbatę z owoców leśnych „Luis” (30 g);
Miód leśny "Always Gourmet" (50g);
Ozdobę choinkową "DoubleTree".
Rozmiar: 218×205×120 mm Nadruk: DG3(FC)

Sjokolade AP689922

Zestaw upominkowy z gorącą czekoladą w kartonowym
pudełku z wypełnieniem z wełny drzewnej i czerwoną
wstążką. Zawiera:
Kubek świąteczny „Nakkala”;
Łyżeczki do gorącej czekolady "Choc-O-Lait" - 3 szt.;
Migdały z ciemnej czekolady „Luis” (70 g);
Ozdobę choinkową "Lundamo".
Rozmiar: 218×205×120 mm Nadruk: DG3(FC)

CHRISTMAS SETS
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Smorka AP689914

Zestaw upominkowy do ciasteczek/herbatników w kartonowym
pudełku upominkowym z wypełnieniem z wełny drzewnej i
czerwoną wstążką. W tym:
Talerz przekąskowy „Jokkmokk”;
Ręcznie robione ciastko maślane „Floq” z czekoladą (160 g);
Świeca "Deram";
Ozdoba choinkowa "Woxmas". Rozmiar: 218×205×120 mm
Nadruk: DG3(FC)

Stamsund AP689915

Zestaw upominkowy do herbaty w kartonowym
pudełku z wypełnieniem z wełny drzewnej i
czerwoną wstążką. W komplecie:
Szklany kubek termiczny "Grobina";
Herbata z owoców leśnych „Luis” (30 g);
Miód leśny „Always Gourmet” (125g);
Ozdoba choinkowa "Jerpstad".
Rozmiar: 218×205×120 mm Nadruk: DG3(FC)
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Hokoku AP689919

Zestaw podróżny w tekturowym pudełku z wypełnieniem z wełny
drzewnej i czerwoną wstążką. W zestawie:
Koc polarowy RPET „Kayla”;
Szklana termo bitwa „Andina”;
Przyprawiona herbata z owoców leśnych „Luis” (30 g);
Ręcznie robione herbatniki maślane „Floq” z cytryną (150 g);
Ozdoba choinkowa "Holonda". Rozmiar: 314×300×130 mm
Nadruk: DG3(FC)

Havarti AP689917

Zestaw upominkowy do serwowania sera w kartonowym pudełku z
wypełnieniem z wełny drzewnej i czerwoną wstążką. W zestawie:
Bambusowa deska do krojenia „Shiba”;
Ręcznie robione ciastko maślane „Floq” z serem cheddar i rozmarynem (150 g);
Oliwa rozmarynowa „Always Gourmet” (100 ml);
młynek do soli i pieprzu „Muntok”;
Biała sól himalajska „Salvia” (100 g);
Mieszanka czterech pieprzów "Salvia" (50g). Rozmiar: 314×300×130 mm
Nadruk: DG3(FC)
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Jagare AP689911

Zestaw upominkowy do alkoholu w kartonowym pudełku
upominkowym z wypełnieniem z wełny drzewnej i czerwoną wstążką.
Zawiera:
piersiówkę „Borester”;
Składany kubek „Nautilus”;
Prażone solone orzechy nerkowca „Premium Dessert Bullet” (90 g);
Nożyk "Sultan";
świąteczny brelok "Fjerny". Rozmiar: 218×205×120 mm
Nadruk: DG3(FC)
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Schwarzwald AP689920

Prezentowy zestaw podróżny w tekturowym pudełku z
wypełnieniem z wełny drzewnej i czerwoną wstążką. Zawiera:
koc polarowy RPET „Kayla”;
Termos "Vancouver";
Kawę "Luis" Kostaryka (40 g);
Cantuccini rzemieślnicze "Floq" (100g).
Rozmiar: 314×300×130 mm Nadruk: DG3(FC)

Kahvippa AP689916

Zestaw kawowy w kartonowym pudełku z wypełnieniem z
wełny drzewnej i czerwoną wstążką. W zestawie:
Szklany kubek podróżny "Tarkol";
Kawa "Luis" Kostaryka (40 g);
Cantuccini rzemieślnicze „Floq” (100g);
Ozdoba choinkowa "Holonda". Rozmiar: 218×205×120 mm
Nadruk: DG3(FC)

Highlands AP689921

Zestaw upominkowy do serwowania whisky w kartonowym pudełku z
wypełnieniem z wełny drzewnej i czerwoną wstążką. W tym:
szklanka do whisky "Merzex";
Zestaw kostek lodu z kamienia "Bourbon";
Prażone i solone pistacje „Premium Dessert Bullet” (85g);
Jigger "Roley". Rozmiar: 218×205×120 mm Nadruk: DG3(FC)

Wszystkie zestawy dostarczane są pudełku
prezentowym z kartonu z czerwoną wstążką.

Nasze zestawy upominkowe
mogą być ozdobione na życzenie
następującymi możliwościami:

Z zadrukowaną full kolor
papierową kartą.

Z personalizowanym
kartonikiem CreaBox.

Z personalizowanym
pudełkiem upominkowym
CreaBox.

CHRISTMAS SETS
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NOVELTIES
Znajdź najodpowiedniejsze upominki reklamowe, nie tylko na Boże
Narodzenie! Niezależnie od tego, czy chcesz promować świadomość
ekologiczną, zaprezentować swój wizerunek firmy, czy po prostu
znaleźć coś nowego i modnego, mamy coś dla Ciebie. Przeglądaj
szeroką gamę nowości i przygotuj się na sezon ze stylem.
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TECH WONDERS

Witums AP722515-01

Mainky AP722516-01

Laurens AP722543

Billins AP722547-01

Składane słuchawki bluetooth z tworzywa ABS z nausznikami ze skóry PU. Z
funkcją rozmów głosowych i redukcją szumów, złączem audio Jack 3,5 mm
i wbudowanym akumulatorem. W zestawie 3,5 mm audio jack i kabel do
ładowania USB. Rozmiar: 200×180×80 mm Nadruk:  DO4(FC), P3(2)

Głośnik Bluetooth w bambusowej obudowie z wbudowaną
ładowarką słoneczną i akumulatorem. W zestawie kabel do
ładowarki USB. Rozmiar: 95×38×65 mm Nadruk: E3, P3(2)

Aktywna redukcja szumów, bezprzewodowe słuchawki Bluetooth z funkcją
głośnomówiącą w plastikowej ładowarce ABS. W zestawie kabel do ładowarki
USB. Rozmiar: 63×51×27 mm Nadruk: P3(2)

Bezprzewodowe słuchawki bluetooth z bambusowym wykończeniem i
funkcją rozmów głosowych. W etui ładującym z tworzywa ABS i bambusa
z wbudowaną szybką ładowarką indukcyjną (10W). W zestawie kabel do
ładowarki USB. Rozmiar: 53×44×30 mm Nadruk: E3, P3(2)

TECHNOLOGY
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Labrum AP722494

Wielofunkcyjna bambusowa lampka biurkowa z 25 diodami LED
i regulacją jasności. Z wbudowaną szybką ładowarką indukcyjną
(10W) i portem USB do ładowania 2 urządzeń jednocześnie (1
bezprzewodowo i 1 przez kabel). Maks. moc wyjściowa: 1000 mA.
W zestawie kabel do ładowarki USB. Rozmiar: 235×185×80 mm
Nadruk: E3, P3(4)

Loubron AP722518

Bambusowy organizer na biurko i uchwyt na telefon komórkowy z
wbudowaną szybką ładowarką indukcyjną (15 W). Z portem USB do
ładowania 2 urządzeń jednocześnie (1 bezprzewodowo i 1 za pomocą
kabla). Maks. moc wyjściowa: 2000 mA. W zestawie kabel do ładowarki
USB. Rozmiar: 185×14×115 mm Nadruk: E3, P3(4)
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Golbar AP722519

Bambusowy organizer na biurko i uchwyt na telefon komórkowy z
wbudowaną szybką ładowarką indukcyjną (15 W). Z portem USB do
ładowania 2 urządzeń jednocześnie (1 bezprzewodowo i 1 za pomocą
kabla). Maks. moc wyjściowa: 2000 mA. W zestawie kabel do ładowarki USB.
Rozmiar: 255×14×135 mm Nadruk: E3, P3(4)

Lemins AP722337

Gonzo AP722514

Baley AP722526

Feildin AP722528

Biurkowy uchwyt na telefon i tablet z bambusa.
Rozmiar: 170×12×76 mm Nadruk: E1, P1(2)

Zaślepka antyszpiegowska kamery internetowej z papieru z
recyklingu i plastiku, z przesuwaną osłoną i samoprzylepnym
tyłem. Rozmiar: 320×13×1 mm Nadruk: P1(2)

Magnetyczny uchwyt samochodowy na telefon w bambusowej obudowie
z wbudowaną szybką ładowarką indukcyjną (15W) i uchwytem na kratkę
wentylacyjną. W zestawie samoprzylepny metalowy pierścień do korzystania z
funkcji magnetycznej na dowolnym urządzeniu ładowanym bezprzewodowo.
W zestawie kabel do ładowarki USB. Rozmiar: 61×100×72 mm
Nadruk: E3, P3(4)

Kabel USB do ładowania z brelokiem z papieru z recyklingu i plastiku ze słomy
pszenicznej ze złączami micro USB, USB-C i Lightning. Z wejściami USB i
USB-C. Rozmiar: ø18×135 mm Nadruk: P1(4)
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Radman AP722517-10

Odwey AP722520-10

Chestir AP722513-01

Bistol AP722497

Wielofunkcyjny smart watch bluetooth w metalowej obudowie z 1,69-calowym
ekranem dotykowym LCD, akumulatorem 180 mAh i paskiem TPU. Posiada
funkcje takie jak: pulsometr, monitor ciśnienia krwi i tlenu a także połączenia
Bluetooth, prognoza pogody, monitor snu i wiele innych.Może być podłączony
do smartfonów za pomocą bezpłatnej aplikacji dostępnej na iOS i Android.W
zestawie magnetyczna ładowarka z kablem USB. Rozmiar: 270×40×12 mm
Nadruk: E3, VS(FC)

Bezprzewodowa mysz z obudową z tworzywa ABS
pochodzącego z recyklingu i wbudowanym akumulatorem. W
zestawie kabel do ładowarki USB. Rozmiar: 112×25×55 mm
Nadruk: P3(2), VS(FC)
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Samochodowy uchwyt na telefon z tworzywa ABS z wbudowaną
szybką ładowarką indukcyjną (10W) i regulowanym mocowaniem
na kratkę wentylacyjną. W zestawie kabel do ładowarki USB.
Rozmiar: 92×100×100 mm Nadruk: P3(1)

Bambusowa podkładka pod mysz z wbudowaną szybką
ładowarką indukcyjną (10W). W zestawie kabel do ładowarki USB.
Rozmiar: ø210×8 mm Nadruk: E3, P3(4)

Multicharge AP810469-01

Wielofunkcyjny plastikowy uchwyt na długopis z uchwytem na telefon, wbudowana
indukcyjna ładowarka (10W) i 2 portami USB do ładowania (maksymalna moc wyjściowa
2000 mA). W zestawie kabel do USB. Rozmiar: 88×98×89 mm Nadruk: P3(4)

Maddy AP722512-01

Power bank USB w obudowie z tworzywa ABS z wbudowaną ładowarką
słoneczną, magnetyczną szybką ładowarką indukcyjną (15W) i baterią
8000 mAh. Z 2 portami USB i 1 portem ładowarki USB-C. Port wejściowy
USB-C. W zestawie samoprzylepny metalowy pierścień do korzystania z funkcji
magnetycznej na dowolnym urządzeniu ładowanym bezprzewodowo. W
zestawie kabel do ładowarki USB. Rozmiar: 75×145×14 mm Nadruk: P3(4)

Alanny AP722414

Indukcyjna szybka ładowarka (15W) w plastikowej obudowie.
W zestawie kabel do ładowarki USB. Rozmiar: ø100×10 mm
Nadruk: P3(4), UVD(FC)
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CreaFelt Drink AP716505

Personalizowana podkładka filcowa RPET z własną grafiką po jednej
stronie. Cena obejmuje nadruk sublimacyjny. Min. ilość: 100 szt.
Rozmiar: ø95×3 mm Nadruk: FP-SU(FC)

Corby AP722523

Miarka ze stali nierdzewnej pokrytej miedzią o
pojemności 50 lub 25 ml. Rozmiar: ø45×115 mm
Nadruk: E1
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Chiang AP808040-10

10-częściowy zestaw podkładek z filcu RPET w bambusowym
stojaku. Z charakterystycznym logo RPET na każdej podstawce.
Rozmiar: 115×70 mm Nadruk: E3, P3(2), T1(8), DTB(FC), S1(1)

Hamberly AP722524

Shaker do koktajli ze stali nierdzewnej pokrytej
miedzią, 550 ml. Rozmiar: ø86×210 mm
Nadruk: E3, P3(2)

Keynes AP722525

Kubek koktajlowy z uchem ze stali nierdzewnej
pokrytej miedzią, 500 ml. Rozmiar: ø93×100 mm
Nadruk: E3, P3(2)

SPIRIT OF THE SEASON

Speyside AP800482

Luksusowy zestaw do whisky w bambusowym pudełku upominkowym.
W zestawie 2 szklanki do whisky (250 ml), 8 kamiennych kostek lodu
wielokrotnego użytku z etui do przechowywania oraz szczypce ze stali
nierdzewnej. Rozmiar: 235×188×100 mm Nadruk: E3, P3(4), C3(8)

Devon AP722503

Zestaw do whisky z bambusową podstawą. Zawiera szklankę do whisky
(350 ml), 2 kostki lodu ze stali nierdzewnej wielokrotnego użytku, szczypce
ze stali nierdzewnej i bambusową podstawę. Rozmiar: 208×145×100 mm
Nadruk: E3, P3(4), C3(8)

Borester AP846002

Piersiówka ze stali nierdzewnej z bambusową powłoką, 175 ml.
Rozmiar: 95×110×22 mm Nadruk: E2

BARWARE
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Koppar AP800483

Termos ze stali nierdzewnej i miedzi z izolującymi podwójnymi
ściankami, 500 ml. Izolacja miedzią utrzymuje napoje gorące przez
12 godzin a zimne przez 24 godziny. Rozmiar: ø70×263 mm
Nadruk: RS2(1), RUV(FC), ER1, E3, P3(1)

-01
-01

-21

-21

Manaslu L AP800480 Manaslu XL AP800481
Termos ze stali nierdzewnej
z izolującą podwójną ścianką
i bambusową zakrywką.
750 ml. Rozmiar: ø75×260 mm
Nadruk: RS2(1), RUV(FC), ER1, E3, P3(1)
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Termos ze stali nierdzewnej z
izolującą podwójną ścianką i
bambusową zakrywką. 1000 ml.
Rozmiar: ø80×320 mm Nadruk: RS2(1),
RUV(FC), ER1, E3, P3(1)
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Pigot AP722504

-98

Gaucix AP722530-21

Butelka sportowa ze stali nierdzewnej, Butelka sportowa ze stali nierdzewnej
800ml Rozmiar: ø73×225 mm
z pojedynczą ścianką z bambusowym
Nadruk: RS2(1), RUV(FC), ER1, E3, P3(1) elementem i bambusową pokrywką,
750 ml. Rozmiar: ø72×242 mm
Nadruk: RS2(1), RUV(FC), ER1, E3, P3(1)

Hetien AP722495-21

Aluminiowa butelka sportowa z
bambusową pokrywką i karabińczykiem,
800 ml. Rozmiar: ø73×253 mm
Nadruk: RS2(1), RUV(FC), ER1, E3, P3(1)

Yorix AP722496-21

Aluminiowa butelka sportowa z
bambusową pokrywką i karabińczykiem,
400 ml. Rozmiar: ø66×175 mm
Nadruk: RS2(1), RUV(FC), ER1, E3, P3(1)

DRINKWARE
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Santoku AP800471

Uniwersalny bambusowy blok na
noże z plastikowym wypełnieniem.
Rozmiar: 100×100×225 mm Nadruk: E3, P3(4)

Graftan AP722531

Pudełko na lunch z plastiku PP z zestawem sztućców (widelec, łyżka
i nóż), bambusową pokrywką z uchwytem na telefon komórkowy i
elastycznym paskiem. Z 2 przegródkami o pojemności 700 ml każda.
Rozmiar: 183×105×96 mm Nadruk: E2, P2(2), S2(2)
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Lucens AP800486

Pudełko na lunch ze stali nierdzewnej ze szczelną pokrywą z
tworzywa sztucznego PP, 650 ml. Rozmiar: 176×131×59 mm
Nadruk: E2, P2(4)

-06A

Zowi AP722308-00

Bawełniany fartuch Fairtrade z przednią
kieszenią i charakterystyczną metką
Fairtrade. 100% bawełna Fairtrade, 180 g/m².
Rozmiar: 650×900 mm Nadruk: T1(8),
DTT(FC), S1(4)

Kuirtel AP722534

-09

Fartuch w paski z bawełny organicznej, z przednią
kieszenią. Z charakterystyczną metką informującą
o bawełnie organicznej. 100% bawełna organiczna,
220 g/m². Rozmiar: 680×900 mm Nadruk: T1(8),
DTT(FC), S1(4)

Kibly AP722501

Notatnik magnetyczny z papieru z recyklingu
z 40 czystymi kartkami i mini ołówkiem
drewnianym. Rozmiar: 99×140 mm
Nadruk: P1(4), VS(FC)

TASTY SURPRISES

Kerala AP800476

Bambusowy zestaw składający się z solniczki i
pieprzniczki. Zestaw zawiera wbudowane magnesy w celu
łatwiejszego przechowywania. Rozmiar: 100×50×70 mm
Nadruk: E2, P2(2)

KITCHEN ACCESSORIES
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Taleggio AP800473

Bambusowy zestaw do sera z nożem ze stali
nierdzewnej i deską do krojenia. W pudełku
z papieru kraft. Rozmiar: 200×143×10 mm
Nadruk: E3, P2(2)

Vinaigrette AP812428

Butelka na oliwę i ocet ze szkła borokrzemowego z korkami.
Pojemność komory zewnętrznej to 320ml, a wewnętrznej
150ml. Rozmiar: ø65×185 mm Nadruk: C2(8)
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Sangsuk AP800474

Bambusowy stojak na garnek z konopnym
sznurkiem do zawieszania. Ta podstawka
pomaga izolować gorące garnki i patelnie od
blatów stołów. Rozmiar: 180×180×15 mm
Nadruk: E2, P2(2)

Uramaki AP800475-00

Bambusowy zestaw do robienia sushi z bambusową
matą do sushi, łopatką do ryżu, rozgarniaczem do
ryżu i 5 parami pałeczek. W pudełku z papieru kraft.
Rozmiar: 245×240×2 mm Nadruk: E2, P2(2)

Gunkan AP722506

6-elementowy zestaw do serwowania sushi z
bambusa. Zawiera 2 pary pałeczek bambusowych z
ceramicznymi podstawkami, ceramiczne naczynie na sos
i bambusową deskę do serwowania z wkładką z łupka.
W pudełku z papieru kraft. Rozmiar: 280×230×90 mm
Nadruk: E2, P2(2), C2(8), WPC(FC)

Bancha AP800472

Bambusowe pudełko do przechowywania herbaty
z przezroczystą szklaną pokrywką i 4 przegródkami.
Rozmiar: 140×140×75 mm Nadruk: E3, P3(4)

Sencha AP808038

Ceramiczny zestaw do herbaty składający się z czajniczka z bambusowym
uchwytem (600 ml) i dwóch filiżanek (110 ml). W pudełku z papieru kraft.
Rozmiar: 245×213×104 mm Nadruk: C3(8), WPC3(FC), E3

KITCHEN ACCESSORIES
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Grunt AP722509-21

Długopis z końcówką do ekranów dotykowych,
wykonany z tworzywa ABS z bambusowym uchwytem
i chromowanymi elementami. Z niebieskim wkładem.
Rozmiar: ø10×139 mm Nadruk: E0, P1(4)

Yackets AP722508-21

Długopis z tworzywa ABS z bambusowym uchwytem
i chromowanymi elementami. Z niebieskim wkładem.
Rozmiar: ø10×137 mm Nadruk: E0, P1(4)

Paterson AP722532

Aluminiowy długopis z recyklingu z chromowanymi
elementami. Z niebieskim wkładem.
Rozmiar: ø9×140 mm Nadruk: E0, P1(4)
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Reppoo AP800485

Bambusowy długopis recepcyjny z samoprzylepnym stojakiem.
Długopis jest przymocowany do stojaka za pomocą bawełnianego
sznurka. Z niebieskim wkładem. Rozmiar: ø50×165 mm
Nadruk: E2, P2(4)
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Sagano AP892012

Bambusowy dyspenser na notatki z
600 kartkami papieru z recyklingu (80
gr/m²). Rozmiar: 105×105×80 mm
Nadruk: E2, P2(4)

Tebel AP722412

WRITTEN MEMORIES

Bambusowy, bezatramentowy długopis o wyglądzie
ołówka z końcówką ze stopu metalu, która utlenia papier.
Ten długopis pisze podobnie jak ołówek, a także jest
wymazywalny. Rozmiar: ø8×137 mm Nadruk: E1, P1(4)

Pascha AP808043

Zestaw 6 kolorowych jajek kredowych w kartonowym
pudełku na jajka. Rozmiar: 150×100×70 mm Nadruk: P2(1),
OP(FC), VS(FC)

PENS
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Harbur AP722540-77

Teczka na dokumenty w formacie A4 wykonana z
poliestru 300D RPET z wbudowaną magnetyczną
szybką ładowarką indukcyjną (10 W), power bankiem
5000 mAh z portem ładowania USB, składanym uchwytem
na telefon komórkowy i notatnikiem na 20 kartek w
linie. W zestawie samoprzylepny metalowy pierścień
do korzystania z funkcji magnetycznej na dowolnym
urządzeniu ładowanym bezprzewodowo. W zestawie
kabel do ładowarki USB. Rozmiar: 210×290×20 mm
Nadruk: T2(8), DTC(FC)

Dambier AP722541-77

Teczka na dokumenty w formacie A5, wykonana z poliestru
300D RPET, z notatnikiem na 65 kartek, wbudowaną
magnetyczną szybką ładowarką indukcyjną (10 W),
power bankiem 5000 mAh z portem USB do ładowania i
składanym uchwytem na telefon komórkowy. W zestawie
samoprzylepny metalowy pierścień do korzystania z
funkcji magnetycznej na dowolnym urządzeniu ładowanym
indukcyjnym. W zestawie kabel do ładowarki USB.
Rozmiar: 175×225×20 mm Nadruk: T2(8), DTC(FC)

-06A

Neseby AP722542
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Teczka na dokumenty w formacie A4 z poliestru 600D RPET, z
magnetycznym zamknięciem, składanym uchwytem na telefon i
notatnikiem na 20 kartek w linie. Z charakterystyczną metką RPET.
Rozmiar: 245×315×20 mm Nadruk: T2(8), DTC(FC)
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Pacmel AP722535-77

Notes z okładką z poliestru 600D RPET, 100 kartek w linie, zakładką i gumką.
Rozmiar A5. Rozmiar: 147×210×15 mm Nadruk: S1(2), T1(8), DTB(FC)

CreaNote Plus A5 AP716537

CreaNote Plus

Personalizowany notes z okładką z papieru z recyklingu z 32
kartkami z papieru z recyklingu, format A5. Cena obejmuje full
kolorową okładkę zewnętrzną i jeden rodzaj full kolorowego
nadruku na wszystkich stronach wewnętrznych. Min ilość: 100 szt.
Rozmiar: 143×206×4 mm Nadruk: FP-DG(FC)

Personalizowane notesy CreaNote Plus są dostępne w 2 różnych
rozmiarach z okładką z papieru kraft z recyklingu lub z białego papieru z
recyklingu.

CreaNote Plus A5 Eco AP716536
Notes A5 z okładką z papieru kraft pochodzącego z
recyklingu.

CreaNote Plus A6 AP716535

Personalizowany notes z okładką z papieru z recyklingu z 32
kartkami z papieru z recyklingu, format A6. Cena obejmuje full
kolorową okładkę zewnętrzną i jeden rodzaj full kolorowego
nadruku na wszystkich stronach wewnętrznych. Min ilość: 100 szt.
Rozmiar: 105×146×4 mm Nadruk: FP-DG(FC)

CreaNote Plus A6 Eco AP716534
Notes A6 z okładką z papieru kraft pochodzącego z
recyklingu.
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Maisux AP722533
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Notes spiralny z okładką z poliestru 600D RPET z podstawą na telefon i
biurko z plastiku ze słomy pszenicznej. Z 70 kartkami w linie i gumowym
paskiem. Rozmiar A5. Rozmiar: 150×210×15 mm Nadruk: S1(2), T1(8),
DTB(FC)

Fromky AP722511

Notes spiralny z okładką z naturalnego korka z podstawą na telefon i biurko
z plastiku ze słomy pszenicznej. Z 70 kartkami w linie i gumowym paskiem.
Rozmiar A5. Rozmiar: 150×210×15 mm Nadruk: E2, P1(4), S1(1), T1(8),
DTB(FC)

FOLDERS AND NOTEBOOKS
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CreaStick

Personalizowane znaczniki z folii plastikowej i karteczki samoprzylepne z papieru z recyklingu
w różnych rozmiarach i kombinacjach. Karteczki samoprzylepne CreaStick są produkowane z
okładką z nadrukiem cyfrowym.

AP716541

AP716510

AP716546

AP716515

AP716540

AP716509

AP716542

AP716511

z papierową okładką

z papierową okładką

z papierową okładką

z papierową okładką

z okładką z papieru kraft z
recyklingu

z okładką z papieru kraft z
recyklingu

z okładką z papieru kraft z
recyklingu

z okładką z papieru kraft z
recyklingu

Rozmiar: 75×75×9 mm
50 karteczek samoprzylepnych
(75×75 mm)

Rozmiar: 75×50×9 mm
5x20 znaczników stron

Rozmiar: 100×75×9 mm
50 karteczek samoprzylepnych
(100×75 mm)

Rozmiar: 50×75×9 mm
50 karteczek samoprzylepnych
(50×75 mm)
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Typy karteczek samoprzylepnych
Foliowe znaczniki stron (12x44 mm) w 5 różnych kolorach z przezroczystym plastikowym spodem
Karteczki samoprzylepne z makulatury z tekturowym dolnym arkuszem

AP716539

AP716508

AP716538

AP716507

AP716544

AP716513

AP716543

AP716512

z papierową okładką

z papierową okładką

z papierową okładką

z papierową okładką

z okładką z papieru kraft z
recyklingu

z okładką z papieru kraft z
recyklingu

z okładką z papieru kraft z
recyklingu

z okładką z papieru kraft z
recyklingu

Rozmiar: 50×75×9 mm
5x20 znaczników stron

Rozmiar: 100×75×9 mm
5x20 znaczników stron

Rozmiar: 51×175×4 mm
5x20 znaczników stron

Rozmiar: 75×75×9 mm
5x20 znaczników stron

50 karteczek samoprzylepnych
(50×75 mm)

50 karteczek samoprzylepnych
(100×75 mm)

50 karteczek samoprzylepnych
(75×75 mm)

25 karteczek samoprzylepnych (50×75 mm)

STICKY NOTES
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Cooter AP800470

21-częściowy metalowy zestaw narzędzi w bambusowym
pudełku. Zawiera 1 śrubokręt nasadowy, 1 nóż do tapet,
3 precyzyjne śrubokręty, 10 szt. bitów, 4 szt. nakładek i 1
przedłużka. Rozmiar: 195×112×30 mm Nadruk: E2, P2(2)

EVERYDAY LIFESAVERS

Spiroo AP800477

Poziomica bambusowa z otwieraczem
do butelek. Rozmiar: 150×43×20 mm
Nadruk: E2, P2(2)
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Meaboo AP800478

Okrągły bambusowy otwieracz do butelek z jedno metrową
miarką. Rozmiar: 50×25 mm Nadruk: E2, P2(2)

Tappo AP874019

Miarka z plastiku i bambusa z funkcją blokady, metalowym
klipem i paskiem na rękę, 5 m. Rozmiar: 65×65×37 mm
Nadruk: E2, P2(2)
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Eddy AP808039

-10

Zestaw naprawczy do rowerów w przezroczystym plastikowym etui z PP.
Zawiera klucz imbusowy i zestaw do naprawy przebitych opon (2 łyżki
do opon, tarkę, klej, 2 kapturki na zawory, 2 rurki na zawory i 5 łatek na
opony). Rozmiar: 110×85×28 mm Nadruk: P1(4), UVB(FC)

Bowel AP722423

2-częściowy zestaw lampek rowerowych w plastikowej etui PP. Zawiera 1
białą i 1 czerwoną diodę LED z elastycznymi paskami i 2 trybami świecenia.
Z 2 bateriami guzikowymi. Rozmiar: 94×21×45 mm Nadruk: P1(4),
UVB(FC)

TOOLS
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CreaSnow AP716522

Personalizowany pokrowiec na gogle narciarskie
i snowboardowe z gumką, 100% poliester
(140 gr/m²). Z grafiką sublimacyjną na całej
powierzchni sublimacji. Min.ilość: 100 szt.
Rozmiar: 200×110×50 mm Nadruk: FP-SU(FC)

Runfree AP716547

Personalizowane, neoprenowe etui z opaską
na ramię do telefonu komórkowego. Pasuje do
telefonów o przekątnej ekranu do 6 cali. Z grafiką
sublimacyjną na całej powierzchni. Min. Ilo Z grafiką
sublimacyjną na całek powierzchni. Min.Ilość: 50 szt.
Rozmiar: 110×170×10 mm Nadruk: FP-SU(FC)
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TIMELESS MOMENTS

Caterpil AP722502-21

Bibbly AP722249-00

Midland AP722538-01

Arcadia AP722546-77

Teleskopowy kij do nordic walking z aluminium korpusem, ergonomicznym
uchwytem z naturalnego korka, paskiem na nadgarstek i systemem
antywstrząsowym. Z talerzykiem na śnieg w torbie z włókniny.
Rozmiar: 1350 mm Nadruk: E3, T3(8), DTD(FC)

Wiklinowy kosz piknikowy dla 2 osób, z aluminiową izolacją. Z paskiem
zamykającym i uchwytem ze skóry PU. Zawiera 12-częściową zastawę
stołową: 2 zestawy sztućców ze stali nierdzewnej (nóż, widelec i łyżka),
2 talerze ceramiczne, 2 plastikowe kieliszki i 2 solniczko-pieprzniczki.
Rozmiar: 385×260×190 mm Nadruk: P3(2), C3(8C), WPC3(FC)

Koc z polaru RPET w naturalnym kolorze z futerałem ze 100%
bawełny. Poliester RPET (200 g/m²) z charakterystyczną etykietą RPET.
Rozmiar: 1300×1600 mm Nadruk: T3(8), DTD(FC), BR(10)

Torba termoizolacyjna RPET z wyściółką PEVA, przegrodą zapinaną na
zamek i regulowanym paskiem na ramię. Zawiera 3-częściowy zestaw do
grillowania ze stali nierdzewnej (widelec, łopata i klips). Poliester 600D RPET z
charakterystyczną metką RPET. Rozmiar: 250×380×200 mm Nadruk: T3(8),
DTD(FC), E3, P3(2)

OUTDOOR ACCESSORIES
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Biggy AP722322-77

Flavux AP722320-77

Tanil AP722406-77

Novac AP722402-77

Filcowa torba na zakupy RPET z wyjątkowo długimi uchwytami i
dnem. Z charakterystyczną metką RPET. Rozmiar: 400×420×150 mm
Nadruk: T2(8), DTC(FC), S2(3)

Filcowa torba na dokumenty RPET z główną przegrodą zapinaną
na zamek i przednią kieszenią. Z charakterystyczną metką RPET.
Rozmiar: 370×290×30 mm Nadruk: T2(8), DTC(FC)
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Filcowa torba na zakupy RPET z długimi uchwytami i dnem. Z
charakterystyczną metką RPET. Rozmiar: 420×310×115 mm Nadruk: T2(8),
DTC(FC), S2(3)

Filcowy pokrowiec na laptopa RPET z przednią kieszenią i zapięciem
na rzep. Z charakterystyczną metką RPET. Rozmiar: 370×260 mm
Nadruk: T2(8), DTC(FC)

NEW ADVENTURES

CreaFelt

Personalizowane torby filcowe CreaFelt RPET
są dostępne w 4 różnych wersjach.

CreaFelt Shop B

CreaFelt Docu

CreaFelt Laptop

CreaFelt Shop A

Personalizowana, filcowa torba na
zakupy RPET z krótkimi uchwytami
i kolorowymi wstawkami po
bokach. Z charakterystyczną metką
RPET. Cena obejmuje nadruk
sublimacyjny. Min ilość: 50 szt.
Rozmiar: 350×350×180 mm
Nadruk: FP-SU(FC)

Personalizowana, filcowa torba
na dokumenty RPET z kolorowym
nadrukiem z przodu i przegrodą
zapinaną na zamek. Z charakterystyczną
metką RPET. Cena obejmuje
nadruk sublimacyjny. Min.ilość :
50 szt. Rozmiar: 350×330×25 mm
Nadruk: FP-SU(FC)

Personalizowany, filcowy pokrowiec
na laptopa RPET, z przednią kieszenią
z kolorowym nadrukiem i zapięciem
na rzep. Z charakterystyczną metką
RPET. Pasuje do laptopów do 15". Cena
obejmuje nadruk sublimacyjny. Min.
ilość: 50 szt. Rozmiar: 370×260 mm
Nadruk: FP-SU(FC)

Personalizowana torba na zakupy
z filcu RPET, z przednią kieszenią z
kolorowym nadrukiem. Z krótkimi
uchwytami, dolnym klinem i
charakterystyczną metką RPET. Cena
obejmuje nadruk sublimacyjny. Min
ilość: 50 szt. Rozmiar: 400×475×90 mm
Nadruk: FP-SU(FC)

AP716519

AP716517

AP716516

AP716518

RPET FELT BAGS
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Rassel AP722387
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Torba na zakupy wielokrotnego użytku z bawełny z recyklingu z długimi
uchwytami i charakterystyczną metką. 100% bawełna z recyklingu, 140 g/m².
Rozmiar: 380×420 mm Nadruk: S1(4), T1(8), DTB(FC)

Flyca AP722302-00

Bawełniana torba na zakupy wielokrotnego użytku
z długimi uchwytami. 100% bawełna Fairtrade,
180 g/m². Z charakterystyczną etykietą Fairtrade.
Rozmiar: 370×410 mm Nadruk: S1(4), T1(8),
DTB(FC)

Sanfer AP722304-00

Bawełniana torba ze sznurkiem "Fairtrade" z
charakterystyczną metką Fairtrade. 100% bawełna
Fairtrade, 180 g/m². Rozmiar: 380×420 mm
Nadruk: S1(4), T1(8), DTB(FC)
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Golduck AP722544
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Nidoran AP722536

Torba sportowa z bawełny z recyklingu z przegrodą zapinaną na
zamek, kontrastowymi uchwytami i regulowanym paskiem na ramię.
Z charakterystyczną metką informującą o bawełnie z recyklingu.
100% bawełna z recyklingu, 275 g/m². Rozmiar: 260×490×240 mm
Nadruk: T2(8), DTC(FC), S2(3)

Plecak z bawełny z recyklingu z przegrodą zapinaną na zamek i przednią
kieszenią. Z charakterystyczną metką informującą o bawełnie z recyklingu.
100% bawełna z recyklingu, 275 g/m². Rozmiar: 320×400×70 mm
Nadruk: T2(8), DTC(FC), S2(3)
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Dratinix AP722522

Torba na prezent z bawełny z recyklingu, zamykana na sznurek.
Z charakterystyczną metką informującą o bawełnie z recyklingu.
100% bawełna z recyklingu, 120 g/m². Rozmiar: 100×140 mm
Nadruk: T1(8), DTB(FC), S1(4)

-10

Baiplur AP722537

Torba na dokumenty z bawełny z recyklingu z przegrodą zapinaną na zamek i
charakterystyczną metką informującą o bawełnie z recyklingu. 100% bawełna
z recyklingu, 275 g/m². Rozmiar: 380×280×40 mm Nadruk: T2(8), DTC(FC),
S2(3)

COTTON BAGS
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Felty AP716530

Personalizowany, filcowy brelok RPET z metalowym
łańcuszkiem i nadrukiem w full kolor. Cena zawiera
nadruk sublimacyjny z jednej strony. Min.ilość: 100 szt.
Rozmiar: 45×45×3 mm Nadruk: FP-SU(FC)
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SuboPurse 180 AP716523

Personalizowany, zapinany na zamek portfel w kształcie półkola z
poliestru 600D RPET. Z charakterystyczną metką RPET i nadrukowaną
na całej powierzchni grafiką sublimacyjną. Min ilość: 50 szt.
Rozmiar: 140×90 mm Nadruk: FP-SU(FC)
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CreaDraw Supreme AP716548

Personalizowana, worek z poliestru 600D RPET, ze wzmocnionymi rogami
ze skóry PU i grubymi sznurkami w tym samym kolorze. Z nadrukowaną na
całej powierzchni grafiką sublimacyjną i charakterystyczną metką RPET. Min.
ilość: 50 szt. Rozmiar: 330×390 mm Nadruk: FP-SU(FC)

BagSave

AP716533

Personalizowane pokrowce na walizki
BagSave są dostępne w 3 różnych rozmiarach.
AP716532

BagSave S AP716531

Personalizowany, poliestrowy pokrowiec na bagaż zapinany na
rzep. Pasuje do małych walizek o wymiarach do 34x52x24 cm.
Z grafiką sublimacyjną na całej powierzchni. Min. Ilość: 50 szt.
Rozmiar: 340×520×240 mm Nadruk: FP-SU(FC)

AP716531

BagSave M AP716532

Personalizowany, poliestrowy pokrowiec na bagaż zapinany
na rzep. Pasuje do średniej wielkości walizek o wymiarach do
42x62x26 cm. Z grafiką sublimacyjną na całej powierzchni. Min.
Ilość: 50 szt. Rozmiar: 420×620×260 mm Nadruk: FP-SU(FC)

BagSave L AP716533

Personalizowany, poliestrowy pokrowiec na bagaż zapinany na
rzep. Pasuje do dużych walizek o wymiarach do 50x70x30 cm.
Z grafiką sublimacyjną na całej powierzchni. Min. ilość: 50 szt.
Rozmiar: 500×700×300 mm Nadruk: FP-SU(FC)
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Sleiter AP722539-10

Wodoodporny, dwufunkcyjny plecak i torba na dokumenty z akcentami
ze skóry PU i przegrodą zapinaną na zamek. Z wyściełaną przegrodą
na laptopa (17") i tablet (12"), paskiem na walizkę i ukrytą kieszeń
antykradzieżową. Ergonomiczne paski na ramiona. Poliester 300D.
Rozmiar: 290×450×160 mm Nadruk: T2(8), DTC(FC)

Elanis AP722529

Wodoodporny plecak RPET z przegrodami zapinanymi na zamek, wyściełaną
przegrodą na laptopa (15") i tablet (10"), paskiem do walizki, ukrytą kieszenią
antykradzieżową i ergonomicznymi paskami na ramiona. Poliester 600D
RPET z charakterystyczną metką RPET. Rozmiar: 290×440×170 mm
Nadruk: T2(8), DTC(FC)

TRAVEL ACCESSORIES
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CreaBeauty Trapeze S

CreaBeauty Trapeze M

CreaBeauty Trapeze L

Personalizowana, kosmetyczka zapinana na
zamek z poliestru 600D RPET. Z charakterystyczną
metką RPET i nadrukowaną na całej powierzchni
grafiką sublimacyjną. Min. Ilość: 50 szt.
Rozmiar: 170×100×75 mm Nadruk: FP-SU(FC)

Personalizowana, kosmetyczka zapinana na
zamek z poliestru 600D RPET. Z charakterystyczną
metką RPET i nadrukowaną na całej powierzchni
grafiką sublimacyjną. Min. Ilość: 50 szt.
Rozmiar: 220×130×90 mm Nadruk: FP-SU(FC)

Personalizowana, kosmetyczka zapinana na
zamek z poliestru 600D RPET. Z charakterystyczną
metką RPET i nadrukowaną na całej powierzchni
grafiką sublimacyjną. Min. Ilość: 50 szt.
Rozmiar: 315×180×120 mm Nadruk: FP-SU(FC)
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CreaBeauty
Trapeze
Personalizowane kosmetyczki CreaBeauty Trapeze
są dostępne w 3 różnych rozmiarach z białym lub
czarnym zamkiem.

Adams AP722305-00

Bawełniana kosmetyczka zapinana na zamek z
charakterystyczną metką Fairtrade. 100% bawełna
"Fairtrade", 180 g/m². Rozmiar: 230×170×60 mm
Nadruk: T1(8), DTB(FC)
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Grafox AP722307-00

Bawełniana kosmetyczka zapinana na zamek z
charakterystyczną metką Fairtrade. 100% bawełna
"Fairtrade", 180 g/m². Rozmiar: 205×140×85mm
Nadruk: T1(8), DTB(FC)

-10

Glaffy AP800479

Arashi AP800467

Minail AP800484

Yernia AP722231

Cyfrowa waga łazienkowa z podświetlanym
wyświetlaczem i platformą wagową ze szkła
hartowanego. Udźwig: 180 kg, podziałka 0,1
kg, jednostki miary: kg/lb. Z 2 bateriami AAA.
Rozmiar: 280×280×23 mm Nadruk: S2(2), UVD(FC)

Zestaw do manicure w bawełnianym etui. Zawiera
pilnik do paznokci i obcinacz do paznokci.
Rozmiar: 75×120 mm Nadruk: S1(2), T1(8), DTB(FC)

Bambusowe pudełko na biżuterię z wewnętrzną wyściółką z
aksamitu i lusterkiem w wieczku. Rozmiar: 150×100×50 mm
Nadruk: E3, P3(4)

6-częściowy zestaw do manicure ze stali nierdzewnej w
płóciennym etui. Zawiera nożyczki, obcinacz do paznokci,
pilnik do paznokci, pęsety i 2 zmywacze do skórek.
Rozmiar: 60×110×20 mm Nadruk: T2(8), DTB(FC)

BEAUTY PRODUCTS
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Tampodruk

Sitodruk

Cylindryczny sitodruk.

Transfer

Transfer cyfrowy

Transfer cyfrowy na
tekstyliach

Sublimacja

Nadruk atramentowy

UV LED

Nadruk rotacyjny UV LED

Nadruk ceramiczny

Transfer na białej ceramice

Grawer

Rainbow engraving

Grawer rotacyjny

Wytłaczanie

Epoxy

Druk cyfrowy

Vision film druk

Winylowa naklejka.

Colours AP1222

Nowe produkty w sezonie.

T1 (8C)

Maksymalna ilość kolorów. (FC=full color)
Cenowa kategoria nadruku.
Technologie druku.
Haft

Cena zawiera nadruk zalecanymi
technologiami, nie zawiera
kosztów przygotowania.

Grafiki BE CREATIVE na produktach w katalogu są wystawiane wyłącznie w celu
wyświetlania możliwości drukowania i nie odwołują się do sprzedaży . W związku z tym
produkty są sprzedawane czyste lub z nadrukowaną grafiką klienta.
Zastrzegamy sobie prawo do dostarczenia produktów, które mogą się nieznacznie różnić
pod względem kolorystycznym oraz technologicznym od przedstawionych w katalogu.
Pokazane parametry znakowania produktu mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych
możliwości.
Produkty dostarczane są bez opakowań oraz baterii. Wyjątek stanowią produkty, w
których opisie zawarta jest informacja o opakowaniu oraz bateriach.
Ceny zawarte w katalogu nie zawierają podatku VAT.
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Naturalne, zrównoważone i przyjazne dla
środowiska produkty promocyjne.
Produkty wykonane z materiałów PET.
Produkty dostępne z personalizowanym, full
kolorowym opakowaniem CreaPack.
Produkty BE CREATIVE są wysoce personalizowane,
co pozwala wybrać unikalny kolor, materiał i kształt
oraz stworzyć własny projekt.
Produkt wyprodukowany w Europie. ( Surowce i
części zamienne mogą pochodzić spoza Europy )

Produkty składane w Europie.
Minimalna ilość zamówienia personalizowanych
lub specjalnych produktów z nadrukami.

