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Nadchodz! "wi#ta Zadzwo$ do nas! Pomo%emy Ci wybra& najlepszy gad%et.!!"

TESTY I CERTYFIKACJA
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.  

  TESTY 
I CERTYFIKACJA    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.  

  TAMPODRUK 
 Do przygotowanej matrycy z naniesio-
nym 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.  

  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.  

  ZNAKOWANIE  
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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.  

  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.   

  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.   

  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.  

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

  TRANSFER CYFROWY DTF 
NOWO%&! 
 Fototransfer polega na przeniesieniu 
cyfrowego obrazu na tkanin# przy 
u%yciu folii i prasy transferowej. DTF to 
najnowocze)niejsza ods'ona transferu 
cyfrowego: gwarantuje fotograficzn! 
jako)& nadruków w pe'nej gamie 
kolorystycznej z przej)ciami tonalnymi. 
Powsta'y w ten sposób nadruk jest 
przyjemny w dotyku i elastyczny.  

  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.  

Informacje o nadruku:
Znakowanie:

technika nadruku 
i rozmiar nadruku

kod nadruku 
(maks. ilo'( 
kolorów znakowania)
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  PODARUNKI, KTÓRE BUDZ! RADO"#  
  #WI$TECZNE UPOMINKI, PLUSZAKI, 
TERMOFORY, #WIECE  

  CHRISTMAS FLAVOUR    !"#$%$&'"$    
 Korek do wina CHRISTMAS FLAVOUR wykonany z naturalnego korka. Ze 
"nie%n! kul! oraz motywami "wi!tecznymi.&|  Opakowanie:(  50/100 szt. &| 
Wymiar:( 5 x 3,5 x 8 cm&|  Materia):( Szk'o / (ywica / Korek&| 
Znakowanie:(t  &10 x 10 mm K2+H4+V1 (1)  
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  RUDY    !"#$%$&'%(   W
 Kubek z podwójnymi "ciankami RUDY z otworem do picia i nakr'tk!. 
Pod przezroczyst! "ciank! mo%e zosta# umieszczony dowolny wydruk. 
Pojemno"# ok.(450 ml.(|  Opakowanie:)  36 szt. (|  Wymiar:) Ø8,4 x 16,7 cm(| 
Materia*:) Plastik(|  Znakowanie:)t  (30 x 25 mm K1+H4 (1)  

  GINGER MAN    !"#$+$(%!!    
 Filcowa skarpeta GINGER MAN z p'telk! do zawieszenia. Szeroko"# 
ok.(20 cm.(|  Opakowanie:)  200 szt. (|  Wymiar:) 42 x 26 cm(|  Materia*:) Poliester(| 
Znakowanie:)u  (80 x 50 mm T1+H2 (10)  

  WHITE SHINE    !"#$+$(%!"    
 Woreczek filcowy WHITE SHINE ze sznurkiem do "ci!gania u góry.(| 
Opakowanie:)  500 szt. (|  Wymiar:) 13 x 23 cm(|  Materia*:) Poliester(| 
Znakowanie:)u  (60 x 25 mm T1 (10)  
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  EMBELLISHMENT    !"#$%$&''&    
 Ozdoba choinkowa EMBELLISHMENT wykonana z drewna, w "wi!tecznym 
kszta&cie, ze sznureczkiem do zawieszenia. Dost'pna jako mix 5 wzorów (renifer, 
anio&ek, choinka, gwiazdka i serduszko). Pakowana w torebki OPP z czerwonym 
t&em.(|  Opakowanie:(  120/1200 szt. (|  Wymiar:( 7,5 x 4,5 x 0,2 cm(|  Materia):( Drewno(| 
Znakowanie:(t  (20 x 12 mm K1+H2 (10)  

  COLOURFUL HAT    !"#$%$!$&!    
 Czapka filcowa COLOURFUL HAT ze wzorem do kolorowania. 
W komplecie 3 pisaki w 3 ró%nych kolorach.(|  Opakowanie:(  100/200 szt. (| 
Wymiar:( 42 x 27 cm(|  Materia):( Poliester / Plastik(| 
Znakowanie:(u  (80 x 50 mm T1+H2 (10)  

  XMAS LINE        
 Ozdoby "wi!teczne XMAS LINE. 6 bombek w dwóch 
wersjach kolorystycznych ze srebrnym sznurkiem 
do zawieszania.(|  Opakowanie:(  100/400 szt. (| 
Wymiar:( Ø3,8 x 5 cm(|  Materia):( PP(| 
Znakowanie:(n  (40 x 20 mm E1+H2 (10)  

  56-0905021 
 niebieski / srebrny  

  56-0905022 
 z&oty / czerwony  
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  BENEDIKT    !"#$%$%$&'    
 'wi!teczna gumowa kaczka BENEDIKT idealna 
do k!pieli. Odpowiednia dla dzieci do 3 lat, nie 
zawiera ftalanów.(|  Opakowanie:(  50/200 szt. (| 
Wymiar:( 8 x 7 x 7,5 cm(|  Materia):( PVC / 
Nie zawiera szkodliwych ftalanów(| 
Znakowanie:(t  (17 x 5 mm K1+H2+V1 (1)  

  FROST / SANTA / ANGEL       d
 Figurka solarna FROST, SANTA lub ANGEL porusza g&ow! i cia&em, gdy 
panel s&oneczny wystawiony jest na dzia&anie promieni s&onecznych. 
W zestawie dwustronna ta"ma klej!ca do zamocowania figurki.(| 
Opakowanie:(  FROST, ANGEL 50/100 szt., SANTA 25/75 szt. (|  Wymiar:( 6 x 6,8 x 10,2 cm(| 
Materia):( Plastik(|  Znakowanie:(t  (25 x 5 mm K1+H4 (1)  

  56-0410207 
 bia&y / FROST  

  56-0410208 
 czerwony / SANTA  

  56-0410209 
 bia&y / ANGEL  
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  COLOURFUL SPORT    !"#$!$%&&&    
 Torba na zakupy do kolorowania COLORFUL SPORT z nadrukowanym 
motywem "wi!tecznym. 4 flamastry do kolorowania.&| 
Opakowanie:'  100/200 szt. &|  Wymiar:' ok.&39,5 x 29,5 x 0,5 cm&| 
Materia(:' Poliester&|  Znakowanie:'u  &80 x 50 mm T1+H2 (10)  

  COLOURFUL CARRY    !"#$)$*+"*    
 'wi!teczna torba COLOURFUL CARRY do w(asnor)cznego 
pokolorowania. Z 3 kredkami "wiecowymi w ró%nych kolorach.&| 
Opakowanie:'  100/200 szt. &|  Wymiar:' ok.&21 x 21 cm&|  Materia(:' Polipropylen&| 
Znakowanie:'u  &80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  COLOURFUL SANTA / SNOWMAN / ELK        
 Plecak do kolorowania COLOURFUL SANTA, SNOWMAN lub ELK z nadrukowanym 
motywem "wi!tecznym. W zestawie 3 kredki woskowe.&|  Opakowanie:'  100/200 szt. &| 
Wymiar:' ok.&29 x 25 cm&|  Materia(:' Polipropylen / Wosk&|  Znakowanie:'u  &80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  56-0902365 
 bia(y / czarny  

  56-0902366 
 bia(y / czarny  

  56-0902367 
 bia(y / czarny  
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  CHIMNEY    !"#$%$&'$(   Q
 Zegar "cienny CHIMNEY ze wskazówkami oraz "wi!tecznym wzorem. Bateria 
1 x AA nie jest zawarta w zestawie.'|  Opakowanie:)  20 szt. '|  Wymiar:) Ø28 x 3,7 cm'| 
Materia*:) Drewno'|  Bateria:)  AA/LR6/AM3 '|  Znakowanie:)t  '70 x 20 mm K1+H4 (1)  

  BEAUTIFUL PAINT    !"#$+$!$&(    
 (wi)ty Miko&aj BEAUTIFUL PAINT do w&asnor)cznego 
pokolorowania. Zestaw zawiera mi)kk! zabawk) oraz 
4 pisaki w ró%nych kolorach.'|  Opakowanie:)  100 szt. '| 
Wymiar:) ok.'8,5 x 12,5 cm'|  Materia*:) Poliester'| 
Znakowanie:)u  '25 x 10 mm T1+H2 (10)  

  NICOLA    !"#$+$',"%    
 Zestaw do kolorowania NICOLA zawiera 4 kolorowanki z motywem 
"wi!tecznym oraz 3 kredki woskowe zapakowane w "wi!teczn! skarpet).'| 
Opakowanie:)  250/500 szt. '|  Wymiar:) 8,5 x 10 cm'|  Materia*:) Poliester / Papier / Wosk'| 
Znakowanie:)u  '40 x 40 mm T1+H2 (10)  

  ECO COLOUR        
 Ozdoby "wi!teczne ECO COLOUR do w&asnor)cznego pokolorowania. 
Z 3 pisakami w ró%nych kolorach.'|  Opakowanie:)  250/500 szt. '| 
Wymiar:) 15 x 11 x 3 cm'|  Materia*:) Drewno'|  Znakowanie:)l  '5 cm* L4+H2 (1)  

  56-0905024 
 czarny / naturalny  

  56-0905023 
 czarny / naturalny  
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  KLAUS    !"#$!$%!%$    
 &wi!teczny mi" KLAUS z mi'kkim futerkiem i zawieszk! w kszta(cie 
serca do nadruku.)|  Opakowanie:&  100 szt. )|  Wymiar:& ok.)18 x 19 cm)| 
Materia':& Poliester)|  Znakowanie:&t  )35 x 15 mm K1 (1)  

  NOEL    !"#$!$%!%(    
 &wi!teczny mi" NOEL z mi'kkim futerkiem i zawieszk! w kszta(cie 
serca do nadruku.)|  Opakowanie:&  100 szt. )|  Wymiar:& ok.)20 x 19 cm)| 
Materia':& Poliester)|  Znakowanie:&t  )35 x 15 mm K1 (1)  

  COOKIE    !"#$)$*)+,    
 Zestaw foremek do pieczenia COOKIE. Sze"# 
"wi!tecznych motywów, idealnych do wypieku 
ciasteczek. W puszce 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)  

  COOKIE BOX    !"#$)$**$+    
 Zestaw foremek do pieczenia COOKIE BOX 
zawieraj!cy 6 ró%nych, odpornych na rdz' foremek ze 
stali nierdzewnej. Skrzyneczka ze stali nierdzewnej 
z okienkiem.)|  Opakowanie:&  50/100 kompletów )| 
Wymiar:& 11,6 x 8,7 x 2,3 cm)|  Materia':& Stal nierdzewna)| 
Znakowanie:&l  )5 cm* L1+H2 (1)  
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  JOHANN    !"#$!$%$"&    
 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)  

  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)  

  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)  
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  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  

  CHABLIS    #$%&'(&)*(    
 Filcowa torba na butelki CHABLIS:'z 2 otworami do 
przenoszenia, odpowiednia na 2 butelki o pojemno"ci 
do 1 litra ka%da, z lu(nym filcowym rozdzielaczem '| 
Opakowanie:!  50 szt. '|  Wymiar:! ok.'23 x 10 x 40 cm'| 
Materia":! Poliester'|  Znakowanie:!u  '80 x 80 T1+H2 (10)  

  Na dwie 
butelki  
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  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)  

  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+H4 (10)  
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  TOMSK    !"#$%&$'$(#)    
 Filcowa torba na rami& TOMSK z d'ugimi uchwytami, 
zapinana na rzep,  z nadrukowanym motywem "wi!tecznym.(| 
Opakowanie:*  40 szt. (|  Wymiar:* ok.(38 x 42 x 8 cm(|  Materia+:* Poliester(| 
Znakowanie:*u  (80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  STAR DUST GO    !"#$%&$'$'    
 Filcowa torba na zakupy STAR DUST GO 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 USE    !"#$%&$'$%    
 Filcowa torebka-organizer STAR DUST USE 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)  

https://m.in/


  Podarunki, które budz! rado"#  Zadzwo$ do nas! Pomo%emy Ci wybra# najlepszy gad%et.   Podarunki, które budz! rado"#  Ceny katalogowe s! wy&!cznie orientacyjne i mog! ulec zmianie. !"#

  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)  

  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)  

  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 / Akry(|  Znakowanie:'t  (35 x 15 mm K1 (1)  

  56-0909020 
 czerwony  

  56-0909029 
 czerwony - Heart  

  56-0909028 
 szary  



  Podarunki, które budz! rado"#  Zadzwo$ do nas! Pomo%emy Ci wybra# najlepszy gad%et.!"#

  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)  

  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)  



  Podarunki, które budz! rado"#  Zadzwo$ do nas! Pomo%emy Ci wybra# najlepszy gad%et.   Podarunki, które budz! rado"#  Ceny katalogowe s! wy&!cznie orientacyjne i mog! ulec zmianie. !"#

  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  

  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  

  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  



Fantastyczny !wiat podró"y Zadzwo# do nas! Pomo"emy Ci wybra$ najlepszy gad"et.!"!

  FANTASTYCZNY !WIAT PODRÓ"Y  
  TORBY I WALIZKI, PARASOLE  

  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  



Fantastyczny !wiat podró"y Zadzwo# do nas! Pomo"emy Ci wybra$ najlepszy gad"et. Fantastyczny !wiat podró"yCeny katalogowe s% wy&%cznie orientacyjne i mog% ulec zmianie. !"#

  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+H7 (10)  

  Wy!cie"ana 
przegroda na 
laptop  

  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)  

  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)  

  56-0819665 
 antracytowy  

  56-0819668 
 zielony  

  56-0819666 
 niebieski  

  56-0819669 
 jasnoszary  

  56-0819667 
 czerwony  

  56-0814552 
 szary  

  56-0814555 
 be"owy  

  56-0814553 
 niebieski  

  56-0814554 
 czerwony  



Fantastyczny !wiat podró"y Zadzwo# do nas! Pomo"emy Ci wybra$ najlepszy gad"et.!""

  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+H7 (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  

  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+H7 (10)  

  Wy!cie"ana 
przegroda na 
laptop  

  56-0819646 
 antracytowy  

  56-0819647 
 niebieski  

  56-0819648 
 jasnoszary  

  56-0819660 
 antracytowy  

  56-0819661 
 niebieski  

  56-0819662 
 jasnoszary  

  56-0819658 
 czarny  

  56-0819659 
 ciemnoszary  



Fantastyczny !wiat podró"y Zadzwo# do nas! Pomo"emy Ci wybra$ najlepszy gad"et. Fantastyczny !wiat podró"yCeny katalogowe s% wy&%cznie orientacyjne i mog% ulec zmianie. !"#

  YALE BAG    !"#$%$!&&'    
 Torba na laptop YALE BAG 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+H6 (10)  

  Wy!cie"ana 
przegroda na 
laptop  

  YALE GO    !"#$%*'"$'    
 Plecak YALE GO 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+H6 (10)  

  Wy!cie"ana 
przegroda na 
laptop  

  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+H7 (10)  

  Wy!cie"ana 
przegroda na 
laptop  

  56-0819656 
 antracytowy  

  56-0819657 
 szary  



NOWO!"

Fantastyczny !wiat podró"y Zadzwo# do nas! Pomo"emy Ci wybra$ najlepszy gad"et.!"#

  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 40/52 cm(| 
Materia*:) 300D Poliester(|  Znakowanie:)u  (80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  Wy!cie"ana 
przegroda na 
laptop  

  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)  

  RAINY DAYS    !"#$%&''$&    
 Ochrona przeciwdeszczowa do plecaków i tornistrów RAINY 
DAYS:(wodoodporna i wiatroszczelna os&ona przeciwdeszczowa, z paskami 
odblaskowymi, 2 elastyczne ta!my z rzepem do bezpiecznego mocowania, 
odpowiednia do plecaków i tornistrów o pojemno!ci ok.(20-30 litrów (| 
Opakowanie:)  100 szt. (|  Wymiar:) ok.(48 x 15 x 53 cm(|  Materia*:) 210D Poliester / PU(| 
Znakowanie:)u  (80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  Odblaskowa  



NOWO!"

Fantastyczny !wiat podró"y Zadzwo# do nas! Pomo"emy Ci wybra$ najlepszy gad"et. Fantastyczny !wiat podró"yCeny katalogowe s% wy&%cznie orientacyjne i mog% ulec zmianie. !"#

  NOME    !"#$%$&&'"    
 Plecak ch&odz%cy NOME:'1 du"a, termiczna komora g&ówna 
z zamkiem b&yskawicznym, 1 kiesze# przednia z zamkiem 
b&yskawicznym, 2 boczne kieszenie z siatki, wy!cie&ane paski 
na ramiona, uchwyty do przenoszenia '|  Opakowanie:(  25 szt. '| 
Wymiar:( ok.'28,5 x 20 x 38 cm'|  Materia):( 600D Poliester'| 
Znakowanie:(u  '80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  ! 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  



Fantastyczny !wiat podró"y Zadzwo# do nas! Pomo"emy Ci wybra$ najlepszy gad"et.!"#

  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  

  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+H6 (10)  

  Z przegrod! na buty  

  56-0808570 
 antracytowy  

  56-0808571 
 niebieski  



Fantastyczny !wiat podró"y Zadzwo# do nas! Pomo"emy Ci wybra$ najlepszy gad"et. Fantastyczny !wiat podró"yCeny katalogowe s% wy&%cznie orientacyjne i mog% ulec zmianie. !"#

  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  

  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%  

  !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+H10 (10)  

  56-0208618 
 czerwony / szary  

  56-0208616 
 czarny / szary  

  56-0208617 
 niebieski / szary  



Fantastyczny !wiat podró"y Zadzwo# do nas! Pomo"emy Ci wybra$ najlepszy gad"et.!"#

  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)  

  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  

  Lec!c tanimi liniami uwa"aj, aby nie przep#aci$ zabieraj!c zbyt du"o 
baga"u. Dlatego zawsze przed wylotem sprawd%, ile wa"! Twoje 
walizki za pomoc! r&cznej wagi baga"owej.  

  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+H10 (10)  

  W rozmiarze XS  

  56-0208610 
 czarny  

  56-0208611 
 niebieski  

  56-0208612 
 ró"owy  



Fantastyczny !wiat podró"y Zadzwo# do nas! Pomo"emy Ci wybra$ najlepszy gad"et. Fantastyczny !wiat podró"yCeny katalogowe s% wy&%cznie orientacyjne i mog% ulec zmianie. !"#

  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  

  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  

  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  

  56-0204465 
 ró"owy  

  56-0204455 
 czarny  

  56-0204456 
 bia&y  

  56-0204458 
 srebrny  

  56-0204464 
 turkusowy  

  56-0204466 
 jasnozielony  



Fantastyczny !wiat podró"y Zadzwo# do nas! Pomo"emy Ci wybra$ najlepszy gad"et.!"!

  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. Worek 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)  

  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  



Fantastyczny !wiat podró"y Zadzwo# do nas! Pomo"emy Ci wybra$ najlepszy gad"et. Fantastyczny !wiat podró"yCeny katalogowe s% wy&%cznie orientacyjne i mog% ulec zmianie. !"#

  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)  



Fantastyczny !wiat podró"y Zadzwo# do nas! Pomo"emy Ci wybra$ najlepszy gad"et.!"#

  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:!  12/48 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  

  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  



Fantastyczny !wiat podró"y Zadzwo# do nas! Pomo"emy Ci wybra$ najlepszy gad"et. Fantastyczny !wiat podró"yCeny katalogowe s% wy&%cznie orientacyjne i mog% ulec zmianie. !""

  Podwójny automat  

  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  

  56-0101221 
 czarny  

  56-0101220 
 granatowy  

  56-0101222 
 jasnobe"owy  

  56-0101223 
 ciemnoczerwony  

  56-0101224 
 szary  

  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&ytk% 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  

  56-0103342 
 jasnobe"owy  

  56-0103343 
 ciemnoczerwony  

  56-0103344 
 szary  

  56-0103345 
 per&owy szary  



Fantastyczny !wiat podró"y Zadzwo# do nas! Pomo"emy Ci wybra$ najlepszy gad"et.!"#

  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  

  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  



Fantastyczny !wiat podró"y Zadzwo# do nas! Pomo"emy Ci wybra$ najlepszy gad"et. Fantastyczny !wiat podró"yCeny katalogowe s% wy&%cznie orientacyjne i mog% ulec zmianie. !"#

  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  

  56-0103354 
 czarny / jasnozielony  

  56-0103352 
 czarny / bia&y  

  56-0103351 
 czarny / czerwony  

  56-0103353 
 czarny / "ó&ty  

  LIPSI       m
 Parasol automatyczny LIPSI z metalow% lask%. 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  

  56-0103500 
 granatowy  

  56-0103503 
 czerwony  

  56-0103502 
 bia&y  

  56-0103504 
 szary  

  56-0103505 
 jasnozielony  



Fantastyczny !wiat podró"y Zadzwo# do nas! Pomo"emy Ci wybra$ najlepszy gad"et.!"#

  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  

  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  



Fantastyczny !wiat podró"y Zadzwo# do nas! Pomo"emy Ci wybra$ najlepszy gad"et. Fantastyczny !wiat podró"yCeny katalogowe s% wy&%cznie orientacyjne i mog% ulec zmianie. !"#

  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  

  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  



Biuro w doskona!ej formie Zadzwo" do nas! Pomo#emy Ci wybra$ najlepszy gad#et.!"#

  BIURO W DOSKONA!EJ FORMIE  
  PRZYBORY DO PISANIA, NOTESY 
I PORTFOLIA  

  ESSENTIAL        
 D!ugopis ESSENTIAL z kolorow% ko"cówk%, niebieskim tuszem, 
wykonany z bambusa.&|  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  



Biuro w doskona!ej formie Zadzwo" do nas! Pomo#emy Ci wybra$ najlepszy gad#et. Biuro w doskona!ej formieCeny katalogowe s% wy!%cznie orientacyjne i mog% ulec zmianie. !"#

  TOUCH BAMBOO    !"#$$%$&%%    
 D!ugopis TOUCH BAMBOO z niebieskim wk!adem i ko"cówk% do ekranów 
dotykowych. Wykonany z bambusa.&|  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  

  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)  

  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  



Biuro w doskona!ej formie Zadzwo" do nas! Pomo#emy Ci wybra$ najlepszy gad#et.!"!

  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  

  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)  

  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  



Biuro w doskona!ej formie Zadzwo" do nas! Pomo#emy Ci wybra$ najlepszy gad#et. Biuro w doskona!ej formieCeny katalogowe s% wy!%cznie orientacyjne i mog% ulec zmianie. !"#

  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)  

  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)  

  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)  



Biuro w doskona!ej formie Zadzwo" do nas! Pomo#emy Ci wybra$ najlepszy gad#et.!"#

  MANZONI    !"#$$%$"!$   W
 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  

  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+H5 (1)  

  Wyprodukowana 
w Europie  

  56-1103316 
 transparentny  

  56-1103319 
 czerwony  

  56-1103317 
 bia!y  

  56-1103320 
 #ó!ty  

  56-1103318 
 niebieski  

  SIGNATURE    !"#$$%$"("   W
 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)  



Biuro w doskona!ej formie Zadzwo" do nas! Pomo#emy Ci wybra$ najlepszy gad#et. Biuro w doskona!ej formieCeny katalogowe s% wy!%cznie orientacyjne i mog% ulec zmianie. !"#

  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)  

  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  

  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  



Biuro w doskona!ej formie Zadzwo" do nas! Pomo#emy Ci wybra$ najlepszy gad#et.!""

  SIGNUM A!        
 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  

  56-1103328 
 niebieski  

  56-1103330 
 zielony  

  56-1103329 
 czerwony  

  56-1103331 
 pomara"czowy  

  56-1103332 
 magenta  

  SIGNUM A"        
 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  

  56-1103322 
 niebieski  

  56-1103321 
 szary  

  56-1103324 
 zielony  

  56-1103323 
 czerwony  

  56-1103325 
 pomara"czowy  

  56-1103326 
 magenta  



Biuro w doskona!ej formie Zadzwo" do nas! Pomo#emy Ci wybra$ najlepszy gad#et. Biuro w doskona!ej formieCeny katalogowe s% wy!%cznie orientacyjne i mog% ulec zmianie. !"#

  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  

  56-1101738 
 bia!y  

  56-1101740 
 szary  

  56-1101743 
 czerwony  

  56-1101742 
 ciemnoniebieski  

  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  



D!wi"ki najpi"kniejszego czasu w roku Zadzwo# do nas! Pomo$emy Ci wybra% najlepszy gad$et.!"#

D!WI"KI NAJPI"KNIEJSZEGO 
CZASU W ROKU
  ZEGARY, G$O%NIKI I S$UCHAWKI, 
POWERBANKI I AKCESORIA ELEKTRONICZNE  

  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  

  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  



D!wi"ki najpi"kniejszego czasu w roku Zadzwo# do nas! Pomo$emy Ci wybra% najlepszy gad$et. D!wi"ki najpi"kniejszego czasu w rokuCeny katalogowe s& wy'&cznie orientacyjne i mog& ulec zmianie. !"#

  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  )50 x 15 mm K2+H4 (1)  

  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  )20 x 40 mm K2+H4 (1)  

  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  



D!wi"ki najpi"kniejszego czasu w roku Zadzwo# do nas! Pomo$emy Ci wybra% najlepszy gad$et.!"#

  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+H12 (1)  

  Wtyczka zasilania 12 V  

  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+H11 (1)  

  Bezprzewodowe  

  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)  



D!wi"ki najpi"kniejszego czasu w roku Zadzwo# do nas! Pomo$emy Ci wybra% najlepszy gad$et. D!wi"ki najpi"kniejszego czasu w rokuCeny katalogowe s& wy'&cznie orientacyjne i mog& ulec zmianie. !"#

  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  )40 x 20 mm K2+H4+V2 (4)  

  58-8106036 
 bia'y  

  58-8106037 
 czarny  

  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  

  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)  



D!wi"ki najpi"kniejszego czasu w roku Zadzwo# do nas! Pomo$emy Ci wybra% najlepszy gad$et.!"!

  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  

  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  

  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)  



D!wi"ki najpi"kniejszego czasu w roku Zadzwo# do nas! Pomo$emy Ci wybra% najlepszy gad$et. D!wi"ki najpi"kniejszego czasu w rokuCeny katalogowe s& wy'&cznie orientacyjne i mog& ulec zmianie. !"#

  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  

  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)  



D!wi"ki najpi"kniejszego czasu w roku Zadzwo# do nas! Pomo$emy Ci wybra% najlepszy gad$et.!"#

  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)  

  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  

  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 (1)  

  3 tryby !wiecenia  



D!wi"ki najpi"kniejszego czasu w roku Zadzwo# do nas! Pomo$emy Ci wybra% najlepszy gad$et. D!wi"ki najpi"kniejszego czasu w rokuCeny katalogowe s& wy'&cznie orientacyjne i mog& ulec zmianie. !"#

  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  



Outdoor, sport i rekreacja! Zadzwo" do nas! Pomo#emy Ci wybra$ najlepszy gad#et.!"#

  OUTDOOR, SPORT I REKREACJA   
  R$KAWICZKI I NAKRYCIA G%OWY, SPORT 
I FITNESS, BUTELKI I KUBKI TERMICZNE, 
PIKNIK I GRILL, NARZ$DZIA I AKCESORIA 
SAMOCHODOWE, PORTFELE  

  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)  



Outdoor, sport i rekreacja! Zadzwo" do nas! Pomo#emy Ci wybra$ najlepszy gad#et. Outdoor, sport i rekreacja!Ceny katalogowe s% wy&%cznie orientacyjne i mog% ulec zmianie. !""

  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  

  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  

  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  



Outdoor, sport i rekreacja! Zadzwo" do nas! Pomo#emy Ci wybra$ najlepszy gad#et.!"#

  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)  

  FITNESS TIME    !"#$"$!$%%    
 Zestaw gum oporowych do $wicze" FITNESS TIME. Sk)ada si% z 5 kolorowych gum oporowych 
(#ó)ta - 4,53 kg, zielona - 6,80 kg, czerwona - 9,07 kg, niebieska - 11,34 kg, czarna - 13,61 kg), 
2 uchwytów, 2 pasków na kostk% i 1 kotwy do drzwi. W poliestrowej torbie.!|  Opakowanie:'  10 szt. !| 
Wymiar:' 23,5 x 26 cm!|  Materia(:' Poliester / TPE!|  Znakowanie:'u  !80 x 80 mm T1+H4 (10)  
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  STRONG POWER !,"#$% KG    !"#$"$!$!$    
 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 $$,&#'(,% KG    !"#$"$!$!'    
 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 $%,(#&",! KG    !"#$"$!$!(    
 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  
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  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)  

  KARMA    !"#$"$!$)*    
 Mata do jogi KARMA z antypo'lizgow% powierzchni%, w torbie 
zamykanej na sznurek ze stoperem. Regulowany pasek na rami&.!| 
Opakowanie:'  12 szt. !|  Wymiar:' 183 x 61 x 0,4 cm!|  Materia(:' PVC / Poliester!| 
Znakowanie:'u  !80 x 80 mm T1+H7 (10)  
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  CLASSICO        
 Kubek termiczny CLASSICO wykonany wewn%trz i na zewn%trz ze stali nierdzewnej. 
Plastikowe odkr'cane niekapi%ce wieczko z przyciskiem OPEN/CLOSE i wbudowanym 
otworem do picia, gumowany spód dla lepszej przyczepno(ci, pojemno($ 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  

  56-0304150 
 czarny  

  56-0304153 
 czerwony  

  56-0304151 
 antracytowy  

  56-0304152 
 niebieski  

  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  

  SPORTY TRANSIT        
 Aluminiowa butelka do picia SPORTY TRANSIT:!rozk&adany otwór do picia, 
od&%czana s&omka zamocowana na pokrywie, z uchwytem, pojemno($ ok.!800 ml!| 
Opakowanie:!  24 szt. !|  Wymiar:! Ø7,5 x 23,5 cm!|  Materia":! Aluminium / Plastik / Silikon!| 
Znakowanie:!l  !5 cm) L1+H4 (1)  

  Ok.!800 ml  

  56-0304590 
 czarny  

  56-0304591 
 srebrny  

  56-0304593 
 czerwony  

  56-0304592 
 niebieski  

  56-0304594 
 zielony  
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  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+H4 (1)  

  Ok.!650 ml  

  Miedziana izolacja 
pró"niowa  

  56-0304530 
 czarny  

  56-0304532 
 ciemnozielony  

  56-0304531 
 szary  

  MUSCULAR        
 Kubek termiczny MUSCULAR, podwójne 
%cianki:!wewn'trz i na zewn'trz ze stali nierdzewnej, 
bezpieczna zakr&cana pokrywka z silikonowym 
O-ringiem, pojemno%$ ok.!750 ml!|  Opakowanie:!  24 szt. !| 
Wymiar:! Ø7,4 x 26,5 cm!|  Materia":! Stal nierdzewna / 
Plastik / Silikon!|  Znakowanie:!l  !5 cm( L1+H4 (1)  

  Ok.!750 ml  

  56-0304290 
 czarny  

  56-0304291 
 szary  

  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  

  56-0304545 
 zielone jab)ko  

  56-0304541 
 bia)y  

  56-0304543 
 niebieski  

  56-0304546 
 pomara"czowy  

  56-0304542 
 srebrny  

  56-0304544 
 czerwony  



Outdoor, sport i rekreacja! Zadzwo" do nas! Pomo#emy Ci wybra$ najlepszy gad#et. Outdoor, sport i rekreacja!Ceny katalogowe s% wy&%cznie orientacyjne i mog% ulec zmianie. !"#

  Ok.!650 ml  

  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  

  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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  WARM SOUL M    !"#$%$&'$(   W
 Termos o podwójnych %ciankach WARM SOUL M, wewn&trz i na zewn&trz 
wykonany ze stali nierdzewnej, nakr'tka (wewn&trz plastikowa), której mo#na 
u#ywa$ 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 L    !"#$%$&'$+   W
 Termos o podwójnych %ciankach WARM SOUL L, wewn&trz i na zewn&trz 
wykonany ze stali nierdzewnej, nakr'tka (wewn&trz plastikowa), której mo#na 
u#ywa$ 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  

  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  
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  BAMBOO GO    !"#$%$&!'$    
 Termos BAMBOO GO, podwójne 'cianki:!wewn(trzna i zewn(trzna ze stali nierdzewnej, 
zewn(trzna pokryta bambusem, bezpieczna zakr(cana pokrywka z silikonowym 
O-ringiem, z od&%czanym sitkiem, pojemno'$ ok.!350 ml!|  Opakowanie:(  30 szt. !| 
Wymiar:( Ø6,5 x 19,8 cm!|  Materia):( Stal nierdzewna / Bambus / Plastik / Silikon!| 
Znakowanie:(l  !5 cm) L4+H4 (1)  

  Ok.!350 ml  

  BAMBOO HOT    !"#$%$&!'*    
 Termos BAMBOO HOT, podwójne 'cianki:!wewn%trz i na zewn%trz ze stali 
nierdzewnej, na zewn%trz pokryty bambusem, bezpieczna zakr(cana 
pokrywka, silikonowy O-ring, z uchwytem ze stali nierdzewnej, z od&%czanym 
sitkiem, pojemno'$ ok.!400 ml!|  Opakowanie:(  30 szt. !|  Wymiar:( Ø6,9 x 22,8 cm!| 
Materia):( Stal nierdzewna / Bambus / Plastik / Silikon!|  Znakowanie:(l  !5 cm) 
L4+H4 (1)  

  Ok.!400 ml  

  BAMBOO SPACE    !"#$%$&!'!    
 Termos BAMBOO SPACE, podwójne 'cianki:!wewn(trzna i zewn(trzna ze 
stali nierdzewnej, zewn(trzna pokryta bambusem, plastikowa wylewka 
z przyciskiem, pokrywka (wewn(trzna powierzchnia z tworzywa sztucznego) 
mo#e by$ u#ywana jako kubek, gumowana podstawa zapewnia dobr% 
przyczepno'$ do powierzchni, pojemno'$ ok.!450 ml!|  Opakowanie:(  24 szt. !| 
Wymiar:( Ø6,8 x 23,8 cm!|  Materia):( Stal nierdzewna / Bambus / Plastik / Silikon!| 
Znakowanie:(l  !5 cm) L4+H4 (1)  

  Ok.!450 ml  
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  BAMBOO DRINK    !"#$%$&!'(    
 Kubek termiczny BAMBOO DRINK:!ze stali nierdzewnej, zewn%trzna 
pokryta bambusem, pokrywka z silikonowym O-ringiem 
i zintegrowanym otworem do picia, gumowana podstawa zapewniaj&ca 
dobr& przyczepno'$ do powierzchni, pojemno'$ ok.!450 ml!| 
Opakowanie:)  36 szt. !|  Wymiar:) Ø8,2 x 17,5 cm!|  Materia*:) Stal nierdzewna / 
Bambus / Plastik / Silikon!|  Znakowanie:)l  !5 cm( L4+H4 (1)  

  Ok.!450 ml  

  TAKE BAMBOO    !"#$%$&!'&    
 Podró#ny kubek termiczny TAKE BAMBOO:!ze stali nierdzewnej, na zewn&trz 
pokryty bambusem, bezpieczna zakr%cana pokrywka z silikonowym O-ringiem 
i zintegrowanym otworem do picia, gumowana podstawa zapewniaj&ca dobr& 
przyczepno'$ do powierzchni, pojemno'$ ok.!450 ml!|  Opakowanie:)  36 szt. !| 
Wymiar:) Ø8,2 x 17,5 cm!|  Materia*:) Stal nierdzewna / Bambus / Plastik / Silikon!| 
Znakowanie:)l  !5 cm( L4+H4 (1)  

  Ok.!450 ml  

  BAMBOO TEMP    !"#$%$&!'%    
 Termos BAMBOO TEMP, podwójne 'cianki:!wewn&trz i na zewn&trz ze 
stali nierdzewnej, na zewn&trz pokryte bambusem, bezpieczna zakr%cana 
pokrywka z silikonowym O-ringiem i zintegrowanym termometrem cyfrowym, 
z od)&czanym sitkiem, pojemno'$ ok.!400 ml !|  Opakowanie:)  30 szt. !| 
Wymiar:) Ø7 x 20,8 cm!|  Materia*:) Stal nierdzewna / Bambus / Plastik / Silikon!| 
Znakowanie:)l  !5 cm( L4+H4 (1)  

  Ok.!400 ml  
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  Ok.!450 ml  

  BAMBOO STYLE    !"#$%$&!'"    
 Piersiówka BAMBOO STYLE:!wykonana ze stali nierdzewnej, z zewn%trz pokryta 
bambusem, z zakr'can% pokrywk%, pojemno($ ok.!175 ml!|  Opakowanie:(  40/80 szt. !| 
Wymiar:( 9 x 2 x 11 cm!|  Materia):( Stal nierdzewna / Bambus / Plastik!| 
Znakowanie:(l  !5 cm) L4+H4 (1)  

  Ok.!175 ml  

  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  
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  COFFEE TIME        
 Podró#ny kubek termiczny COFFEE TIME, podwójne %cianki:!wewn&trz i na 
zewn&trz wykonane ze stali nierdzewnej, bezpieczna zakr'cana pokrywka 
z silikonowym O-ringiem i zintegrowanym otworem do picia, pojemno%$ ok.!500 ml !| 
Opakowanie:!  24 szt. !|  Wymiar:! Ø9 x 17 cm!|  Materia":! Stal nierdzewna / Plastik / Silikon!| 
Znakowanie:!l  !5 cm( L1+H4 (1)  

  Ok.!500 ml  

  56-0304536 
 czarny  

  56-0304537 
 szary  

  BOWLY        
 Kubek termiczny BOWLY, podwójne %cianki:!z zewn&trz ze stali nierdzewnej, wewn&trz 
z tworzywa sztucznego, pokrywka z silikonowym o-ringiem i zintegrowanym otworem 
do picia, pojemno%$ ok.!300 ml!|  Opakowanie:!  48 szt. !|  Wymiar:! Ø8,8 x 11,2 cm!| 
Materia":! Stal nierdzewna / Plastik / Silikon!|  Znakowanie:!l  !5 cm( L1+H4 (1)  

  Ok.!300 ml  

  56-0304560 
 czarny  

  56-0304561 
 bia)y  

  56-0304563 
 niebieski  

  56-0304562 
 szary  

  56-0304564 
 czerwony  
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  Ok.!500 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  

  VINTAGE CUP        
 Emaliowany kubek VINTAGE CUP:!wykonany z wytrzyma&ej stali 
nierdzewnej, z uchwytem, kolorowy na zewn%trz i bia&y wewn%trz, srebrny 
brzeg ze stali nierdzewnej, pojemno'$ ok.!350 ml!|  Opakowanie:!  6/60 szt. !| 
Wymiar:! Ø8 x 8,5 cm!|  Materia":! Stal nierdzewna / Emalia!| 
Znakowanie:!l  !5 cm( L1+H2 (1)  

  Ok.!350 ml  

  56-0304580 
 czarny  

  56-0304583 
 czerwony  

  56-0304581 
 bia&y  

  56-0304584 
 zielony  

  56-0304582 
 niebieski  

  56-0304585 
 szary  



Outdoor, sport i rekreacja! Zadzwo" do nas! Pomo#emy Ci wybra$ najlepszy gad#et.!"#

  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+H8 (10)  

  Dla 2 osób  

  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+H13 (10)  

  Dla 4 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+H8 (10)  

  Dla 4 osób  



Outdoor, sport i rekreacja! Zadzwo" do nas! Pomo#emy Ci wybra$ najlepszy gad#et. Outdoor, sport i rekreacja!Ceny katalogowe s% wy&%cznie orientacyjne i mog% ulec zmianie. !"#

  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+H8 (10)  

  Dla 2 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+H8 (10)  

  Dla 4 osób  

  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+H7 (10)  

  Izotermiczna 
komora 
g!ówna  

  56-0604042 
 niebieski / szary  

  56-0604043 
 czarny  



NOWO!"

Outdoor, sport i rekreacja! Zadzwo" do nas! Pomo#emy Ci wybra$ najlepszy gad#et.!"!

  SUMMER EVENING !."    !"#$"$%$&'    
 Sk%adany grill SUMMER EVENING 2.0 z 2 rusztami i 2 zintegrowanymi 
uchwytami do przenoszenia. Otwory wentylacyjne po bokach. 
Waga tylko 3 kg. Mo#liwo&$ z%o#enia.!|  Opakowanie:(  6 szt. !| 
Wymiar:( 46 x 42 x 3,5 / 46,5 x 30 x 30 cm!|  Materia):( Stal nierdzewna / Stal!| 
Znakowanie:(n  !20 x 40 mm E1+H10 (10)  

  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+H10 (1)  

  56-0604054 
 jasnozielony  

  56-0604056 
 niebieski  

  56-0604045 
 czarny  

  56-0604055 
 czerwony  



NOWO!"

Outdoor, sport i rekreacja! Zadzwo" do nas! Pomo#emy Ci wybra$ najlepszy gad#et. Outdoor, sport i rekreacja!Ceny katalogowe s% wy&%cznie orientacyjne i mog% ulec zmianie. !"#

  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)  

  ECO GRIP    !"#$"$%$%)    
 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  

  PRETTY BBQ    !"#$"$%$)&    
 Sztu$ce do grilla ze stali nierdzewnej PRETTY BBQ:!zestaw sk&ada si( 
z &opatki, widelca do mi(sa i szczypiec. Spakowane w etui z zamkiem 
b&yskawicznym i p(tl% do przenoszenia !|  Opakowanie:'  10 szt. !| 
Wymiar:' 46,5 x 12 x 4,5 cm!|  Materia(:' Stal nierdzewna / Plastik / 600D Nylon!| 
Znakowanie:'u  !80 x 50 mm T1+H10 (10)  

  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)  



NOWO!"

Outdoor, sport i rekreacja! Zadzwo" do nas! Pomo#emy Ci wybra$ najlepszy gad#et.!"#

  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)  

  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  

  56-0301156 
 czarny  

  56-0301131 
 pomara"czowy  

  56-0301133 
 zielony  

  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  



Outdoor, sport i rekreacja! Zadzwo" do nas! Pomo#emy Ci wybra$ najlepszy gad#et. Outdoor, sport i rekreacja!Ceny katalogowe s% wy&%cznie orientacyjne i mog% ulec zmianie. !"#

  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+H4 (1)  

  Wyprodukowana 
w Europie  

  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  

  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  !80 x 80 mm T1+H4 (10)  

  Sk!adany  



Outdoor, sport i rekreacja! Zadzwo" do nas! Pomo#emy Ci wybra$ najlepszy gad#et.!"#

  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)  

  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+H8 (1)  

  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  



Outdoor, sport i rekreacja! Zadzwo" do nas! Pomo#emy Ci wybra$ najlepszy gad#et. Outdoor, sport i rekreacja!Ceny katalogowe s% wy&%cznie orientacyjne i mog% ulec zmianie. !"#

  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  

  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  

  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  



Outdoor, sport i rekreacja! Zadzwo" do nas! Pomo#emy Ci wybra$ najlepszy gad#et.!"#

  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 60 mm T1+H2 (10)  

  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 50 mm T1+H2 (10)  

  Pogodoodporna  



NOWO!"
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Outdoor, sport i rekreacja! Zadzwo" do nas! Pomo#emy Ci wybra$ najlepszy gad#et. Outdoor, sport i rekreacja!Ceny katalogowe s% wy&%cznie orientacyjne i mog% ulec zmianie. !""

  COFFEE TO RIDE    !"#$%$&'($    
 Uchwyt rowerowy na kubek COFFEE TO RIDE:!uchwyt na kubek 
z mocowaniem 'rubowym do kierownicy lub ramy o 'rednicy do 
2 cm, odpowiedni dla butelek i kubków sto#kowych (ok.!Ø 7,3 cm) !| 
Opakowanie:)  50/100 szt. !|  Wymiar:) 12,8 x 8,8 x 4,8 cm!|  Materia*:) Aluminium!| 
Znakowanie:)l  !20 x 15 mm L1+H2 (1)  

  RAINY DAYS    !"#$+',,$'    
 Ochrona przeciwdeszczowa do plecaków i tornistrów RAINY DAYS:!wodoodporna 
i wiatroszczelna os&ona przeciwdeszczowa, z paskami odblaskowymi, 2 elastyczne 
ta'my z rzepem do bezpiecznego mocowania, odpowiednia do plecaków i tornistrów 
o pojemno'ci ok.!20-30 litrów !|  Opakowanie:)  100 szt. !|  Wymiar:) ok.!48 x 15 x 53 cm!| 
Materia*:) 210D Poliester / PU!|  Znakowanie:)u  !80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  Odblaskowa  



Outdoor, sport i rekreacja! 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  

  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)  

  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+H8 (10)  



Outdoor, sport i rekreacja! Zadzwo" do nas! Pomo#emy Ci wybra$ najlepszy gad#et. Outdoor, sport i rekreacja!Ceny katalogowe s% wy&%cznie orientacyjne i mog% ulec zmianie. !"#

  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  

  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)  

  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)  



Outdoor, sport i rekreacja! Zadzwo" do nas! Pomo#emy Ci wybra$ najlepszy gad#et.!"!

  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  

  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)  

  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:'  20/40 szt. !| 
Wymiar:' 19 x 10,5 x 2 cm!|  Materia(:' Skóra!|  Znakowanie:'l  !5 cm' L4+H4 (1)  

  Z zabezpieczeniem RFID  



Outdoor, sport i rekreacja! Zadzwo" do nas! Pomo#emy Ci wybra$ najlepszy gad#et. Outdoor, sport i rekreacja!Ceny katalogowe s% wy&%cznie orientacyjne i mog% ulec zmianie. !"#

  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)  

  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)  



Szcz!"cie domowego ogniska Zadzwo# do nas! Pomo$emy Ci wybra% najlepszy gad$et.!"#

  SZCZ!"CIE DOMOWEGO OGNISKA  
  AKCESORIA DOMOWE I KUCHENNE, 
WINA  

  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+H6 (1)  

  Ok.!1 litra  

  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)  



Szcz!"cie domowego ogniska Zadzwo# do nas! Pomo$emy Ci wybra% najlepszy gad$et. Szcz!"cie domowego ogniskaCeny katalogowe s& wy'&cznie orientacyjne i mog& ulec zmianie. !"#

  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+H7 (10)  

  Ok.!1000 ml  

  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+H8 (1)  



Szcz!"cie domowego ogniska Zadzwo# do nas! Pomo$emy Ci wybra% najlepszy gad$et.!"#

  BAMBOO ART S    !"#$%$&&!$    
 Dwu"cienna szklanka BAMBOO ART S 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 M    !"#$%$&&!)    
 Dwu"cienna szklanka BAMBOO ART M 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 L    !"#$%$&&!*    
 Dwu"cienna szklanka BAMBOO ART L 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  



Szcz!"cie domowego ogniska Zadzwo# do nas! Pomo$emy Ci wybra% najlepszy gad$et. Szcz!"cie domowego ogniskaCeny katalogowe s& wy'&cznie orientacyjne i mog& ulec zmianie. !"#

  DRINK LINE S    !"#$%$&'!$   W
 Zestaw 2 szklanek DRINK LINE S 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 M    !"#$%$&'!*   W
 Zestaw 2 szklanek DRINK LINE M 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 L    !"#$%$&'!'   W
 Zestaw 2 szklanek DRINK LINE L 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  



Szcz!"cie domowego ogniska 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 
 czarny / br&zowy  

  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  



NOWO!"

Szcz!"cie domowego ogniska Zadzwo# do nas! Pomo$emy Ci wybra% najlepszy gad$et. Szcz!"cie domowego ogniskaCeny katalogowe s& wy'&cznie orientacyjne i mog& ulec zmianie. !"#

  Ok.!350 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  

  BAMBOO DUO    !"#$%$&&!*    
 Zestaw szklanek BAMBOO DUO:(2 szklanki, o podwójnych "ciankach, 
odporne na temperatur!, pojemno"% ok.(100 ml, w zestawie 
z 2 bambusowymi spodkami(|  Opakowanie:(  24 szt. (|  Wymiar:( Ø6,9 x 6,3 / 
20,5 x 11 x 8 cm(|  Materia):(  Szk'o / Bambus(|  Znakowanie:(l  (5 cm) L4+H4 (1)  

  Ok.!100 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  



NOWO!"

Szcz!"cie domowego ogniska Zadzwo# do nas! Pomo$emy Ci wybra% najlepszy gad$et.!""

  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  

  BAMBOO BAKY    !"#$%$&%$&    
 Deska do krojenia WOODEN BAKY:(z kratk' do krojenia, mo$e by% równie$ 
u$ywana jako deska do serwowania, wykonana z drewna bukowego - 
Wyprodukowana w Europie(|  Opakowanie:(  10 szt. (|  Wymiar:( 39 x 26 x 2,5 cm(| 
Materia):( Drewno(|  Znakowanie:(l  (5 cm) L4+H2 (1)  

  Wyprodukowana w Europie  



Szcz!"cie domowego ogniska Zadzwo# do nas! Pomo$emy Ci wybra% najlepszy gad$et. Szcz!"cie domowego ogniskaCeny katalogowe s& wy'&cznie orientacyjne i mog& ulec zmianie. !"#

  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  

  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  



NOWO!"

Szcz!"cie domowego ogniska Zadzwo# do nas! Pomo$emy Ci wybra% najlepszy gad$et.!"!

  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)  

  VIVO    !*#$%$&'$$    
  Naczynie do zapiekanek VIVO wykonane z kamionki:&do serwowania, 
gotowania i pieczenia. Pojemno"% ok.&2,5 l, nadaje si! do kuchenki mikrofalowej, 
piekarnika, lodówki i zamra$arki. Mo$na my% w zmywarce. VIVO to marka 
grupy Villeroy & Boch (Uwaga:&Ten artyku( nie mo$e by% sprzedawany 
klientom ko#cowym ani w Internecie, ani w handlu stacjonarnym. Dozwolona 
jest jedynie bezp(atna dystrybucja jako upominek promocyjny lub w formie 
bonusu).&|  Opakowanie:(  4 szt. &|  Wymiar:( 35,4 x 22 x 6,8 cm&|  Materia):( Krzemionka&| 
Znakowanie:(t  &50 x 8 mm K2+H6+V2 (1)  

  Ok.!2,5 litra  

  Wyprodukowane w Europie  



Szcz!"cie domowego ogniska Zadzwo# do nas! Pomo$emy Ci wybra% najlepszy gad$et. Szcz!"cie domowego ogniskaCeny katalogowe s& wy'&cznie orientacyjne i mog& ulec zmianie. !"#

  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)  

  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)  



NOWO!"

Szcz!"cie domowego ogniska Zadzwo# do nas! Pomo$emy Ci wybra% najlepszy gad$et.!"#

  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)  

  DUO SPICE    !"#$%$)$!&    
 Zestaw solniczka i m&ynek do pieprzu DUO 
SPICE:'wykonany z drewna, m&ynek do 
pieprzu z mechanizmem twist i ceramicznym 
mechanizmem miel(cym, solniczka z 5 otworami do 
kontrolowanego dozowania'|  Opakowanie:'  36 szt. '| 
Wymiar:' Ø4,8 x 13,1 cm'|  Materia(:' Drewno / 
Stal nierdzewna / Ceramika / Silikon / Plastik'| 
Znakowanie:'l  '20 x 20 mm L4+H4 (1)  

  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)  



NOWO!"

NOWO!"

Szcz!"cie domowego ogniska Zadzwo# do nas! Pomo$emy Ci wybra% najlepszy gad$et. Szcz!"cie domowego ogniskaCeny katalogowe s& wy'&cznie orientacyjne i mog& ulec zmianie. !"#

  BAMBOO CHEESY    !"#$%$&$!%    
 Zestaw do serów BAMBOO CHEESY:(deska do krojenia wykonana 
z bambusa, nó$ do sera z ostrzem ze stali nierdzewnej i bambusow& 
r&czk&, papierowa banderola z wk'adk& na nó$.(|  Opakowanie:'  20 szt. (| 
Wymiar:' 24 x 15 x 1 cm(|  Materia(:' Bambus / Stal nierdzewna(| 
Znakowanie:'l  (5 cm) L4+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)  

  ORBITY    !"#$%$&$!*    
 Zestaw no$y do sera ORBITY:(sk'ada si! z bambusowej deski ze zintegrowan& 
szklan& p'yt& - pod powierzchni& tn&c& znajduj& si! 2 no$e i 1 widelec z bambusow& 
r&czk&, które s& mocowane za pomoc& magnesów.(|  Opakowanie:'  10 szt. (| 
Wymiar:' 20 x 20 x 2,5 cm(|  Materia(:' Bambus / Stal nierdzewna / Szk'o(| 
Znakowanie:'l  (5 cm) L4+H4 (1)  



Szcz!"cie domowego ogniska Zadzwo# do nas! Pomo$emy Ci wybra% najlepszy gad$et.!"#

  CLICKY S    !"#$%$"$&!    
 Szklany s&oik CLICKY S 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  )4,9 cm+ D1+H4 (10)  

  Ok.!280 ml  

  CLICKY M    !"#$%$"$&"    
 Szklany s&oik CLICKY M 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  )4,9 cm+ D1+H4 (10)  

  Ok.!500 ml  

  CLICKY L    !"#$%$"$&)    
 Szklany s&oik CLICKY L 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  )4,9 cm+ D1+H4 (10)  

  Ok.!750 ml  



NOWO!"

Szcz!"cie domowego ogniska Zadzwo# do nas! Pomo$emy Ci wybra% najlepszy gad$et. Szcz!"cie domowego ogniskaCeny katalogowe s& wy'&cznie orientacyjne i mog& ulec zmianie. !"#

  ROSILI M    !"#$%$"$&'    
 Pude'ko na lunch ROSILI M 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 L    !"#$%$"$&*    
 Pude'ko na lunch ROSILI L 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  

  NOONTIME        
 Lunchbox NOONTIME:(pude'ko z pokrywk&, gumka do 
zamykania, nó$ i widelec mocowane s& w wypustkach 
na gumce, pokrywka z silikonow& uszczelk&, pojemno"% 
ok.(700 ml, akcesoria (gumka i sztu%ce) s& do'&czone do 
pude'ka.(|  Opakowanie:(  50 szt. (|  Wymiar:( 16 x 11 x 5 cm(| 
Materia):( Polipropylen(|  Znakowanie:(t  (40 x 40 mm 
K2+H2+V1 (4)  

  56-0306052 
 szary  

  56-0306050 
 czarny  

  56-0306051 
 bia'y  

  56-0306053 
 zielony  



NOWO!"

NOWO!"

Szcz!"cie domowego ogniska Zadzwo# do nas! Pomo$emy Ci wybra% najlepszy gad$et.!"#

  BAMBOO COIN    !"#$%&&''&    
 Otwieracz do butelek BAMBOO COIN:&z dwoma ma'ymi magnesami do 
przyczepienia na lodówce lub innych miejscach.&|  Opakowanie:(  100/400 szt. &| 
Wymiar:( Ø5,9 x 1 cm&|  Materia):( Bambus / Metal&|  Znakowanie:(l  &5 cm( L1+H2 (1)  

  Magnetyczny  

  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)  

  OPULENT    !"#$*$''!!    
 Nó$ kelnerski OPULENT:&z no$ykiem, otwieraczem do butelek i korkoci)giem&| 
Opakowanie:(  25/100 szt. &|  Wymiar:( 12 x 2 x 1,5 cm&|  Materia):( Stal nierdzewna / Drewno&| 
Znakowanie:(t  &35 x 5 mm K1+H4 (4)  



Szcz!"cie domowego ogniska Zadzwo# do nas! Pomo$emy Ci wybra% najlepszy gad$et. Szcz!"cie domowego ogniskaCeny katalogowe s& wy'&cznie orientacyjne i mog& ulec zmianie. !"#

  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)  

  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)  

  56-0301149 
 czerwony  

  56-0301145 
 czarny  

  56-0301147 
 srebrny  

  56-0301146 
 bia'y  

  56-0301148 
 niebieski  



Szcz!"cie domowego ogniska Zadzwo# do nas! Pomo$emy Ci wybra% najlepszy gad$et.!"#

  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+H7 (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+H7 (1)  



Szcz!"cie domowego ogniska Zadzwo# do nas! Pomo$emy Ci wybra% najlepszy gad$et. Szcz!"cie domowego ogniskaCeny katalogowe s& wy'&cznie orientacyjne i mog& ulec zmianie. !""

  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)  

  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)  



Szcz!"cie domowego ogniska 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. T
• emperatura serwowania:(16-18 °C(
Opakowanie:(  6 szt. (|  Wymiar:( 75 0 ml(|
  Znakowanie:(n  (40 x 20 mm E1+H8 (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+H8 (10)  

  Sukces podczas presti!owej 
degustacji wina! Magazyn 
“Wine Spectator” przyzna# 
temu winu 90 na 100 
mo!liwych punktów  

  56-1200020 
 Vintage 2013  

  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+H8 (10)  

  56-1205002 
 Vintage 2013  

  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+H8 (10)  

  MARQUIS DU BOIS 2016: 
Nagrodzony br$zowym 
medalem w najwi"kszym 
mi"dzynarodowym konkursie 
“Challange International du 
Vin 2017”.  

  56-1205001 
 Vintage 2016  



Szcz!"cie domowego ogniska Zadzwo# do nas! Pomo$emy Ci wybra% najlepszy gad$et. Szcz!"cie domowego ogniskaCeny katalogowe s& wy'&cznie orientacyjne i mog& ulec zmianie. !"!

  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+H8 (10)  

  Nadruk na 
zapytanie  

  56-1200016 
 Vintage 2015  

  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+H8 (10)  

  56-1200017 
 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+H8 (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. T
• emperatura serwowania:(15-18 °C(
Opakowanie:'  6 szt. (|  Wymiar:' 750 ml(| 
Znakowanie:'n  (40 x 20 mm E1+H8 (10)  

  Winnica Bianchi zosta!a 
nagrodzona na paryskim 
konkursie winiarskim za 
najlepsze czerwone wino 
na "wiecie  

  56-1200013 
 Vintage 2013  



Szcz!"cie domowego ogniska 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 / Bawe&na / 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 / Nylon'|  Znakowanie:(l  '5 cm( L4+H2 (1)  

  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)  

  56-0901020 
 szary  

  56-0901022 
 jasnoniebieski  

  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:(§  '6 cm( DP1+H4 (10)  

  56-0901025 
 szary  

  56-0901026 
 be$owy  

  56-0901027 
 jasnoniebieski  



NOWO!"

NOWO!"

Szcz!"cie domowego ogniska Zadzwo# do nas! Pomo$emy Ci wybra% najlepszy gad$et. Szcz!"cie domowego ogniskaCeny katalogowe s& wy'&cznie orientacyjne i mog& ulec zmianie. !"#

  PURIFIED        
 R!cznik PURIFIED:(ch'onny, o mi!kkiej strukturze powierzchni, z obramowaniem 
na górze i na dole, z certyfikatem OEKO-TEX®, z p!telk& do nadruku, 360 g/m).(| 
Opakowanie:!  50 szt. (|  Wymiar:! 50 x 100 cm(|  Materia":! 100 %(Bawe'na 360 g/m)(| 
Znakowanie:!u  (25 x 20 mm T1+H5 (10)  

  Certyfikat OEKO-TEX®  

  56-0605121 
 szary  

  56-0605120 
 bia'y  

  56-0605122 
 niebieski  

  HYGGE    #$%&'(&&)*    
 Pude'ko filcowe do przechowywania HYGGE:(por!czne 
pude'ko na pó'ki z 2 wyci!tymi uchwytami z boku, 
z dekoracyjnymi przeszyciami w modnym skandynawskim 
stylu, do 'atwego przenoszenia, pojemny organizer na 
sze"cienne rega'y lub kwadratowe pó'ki, sk'adane (| 
Opakowanie:!  20 szt. (|  Wymiar:! ok.(31 x 31 x 31 cm(| 
Materia":! Poliester(|  Znakowanie:!u  (80 x 80 mm T1+H2 (10)  



Szcz!"cie domowego ogniska Zadzwo# do nas! Pomo$emy Ci wybra% najlepszy gad$et.!"#

  CORK USE    !"#$%&$!'(    
 Torba na akcesoria CORK USE 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)  

  CORK GO    !"#$%&+!++    
 Plecak CORK GO z korkowym wyko#czeniem, 
2 sznurkami szelkami, mo$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)  

  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)  



Szcz!"cie domowego ogniska Zadzwo# do nas! Pomo$emy Ci wybra% najlepszy gad$et. Szcz!"cie domowego ogniskaCeny katalogowe s& wy'&cznie orientacyjne i mog& ulec zmianie. !"#

  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)  

  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)  

  Z materia!ów 
pochodz"cych 
z recyklingu  

  BLUE PLANET SET    !"#$%&$$*+    
 Zestaw siatek na owoce i warzywa BLUE PLANET SET 
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)  

  Z materia!ów 
pochodz"cych 
z recyklingu  



Szcz!"cie domowego ogniska Zadzwo# do nas! Pomo$emy Ci wybra% najlepszy gad$et.!"#

  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  



Szcz!"cie domowego ogniska Zadzwo# do nas! Pomo$emy Ci wybra% najlepszy gad$et. Szcz!"cie domowego ogniskaCeny katalogowe s& wy'&cznie orientacyjne i mog& ulec zmianie. !"#

  Oko!o 180 g/m"  

  NET S    !"#$%&$$''    
 Siatka na zakupy NET S, 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 M    !"#$%&$$'*    
 Siatka na zakupy NET M, "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 L    !"#$%&$$'+    
 Siatka na zakupy NET L, 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)  



Wszystkiego najlepszego dla najm!odszych Zadzwo" do nas! Pomo#emy Ci wybra$ najlepszy gad#et.!"#

  WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO 
DLA NAJM!ODSZYCH  
  GRY, ZESTAWY DO 
MALOWANIA, PLUSZAKI  

  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)  

  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:&t  %70 x 12 mm K1+H2 (4)  



NOWO!"

Wszystkiego najlepszego dla najm!odszych Zadzwo" do nas! Pomo#emy Ci wybra$ najlepszy gad#et. Wszystkiego najlepszego dla najm!odszychCeny katalogowe s% wy!%cznie orientacyjne i mog% ulec zmianie. !"#

  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)  

  ! FOR FUN    !"#$!$%$&*    
 Kolekcja gier 3 FOR FUN:'zawiera 3 gry planszowe 
(szachy, chi"czyk, warcaby), w pude!ku 
z przesuwan% pokryw%'|  Opakowanie:(  25/100 szt. '| 
Wymiar:( 12,3 x 12,3 x 3 cm'|  Materia):( Drewno'| 
Znakowanie:(l  '5 cm( L4+H4 (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)  



NOWO!"

Wszystkiego najlepszego dla najm!odszych Zadzwo" do nas! Pomo#emy Ci wybra$ najlepszy gad#et.!!"

  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)  

  BRAIN TWISTER    !"#$!$%$&"    
 Drewniana uk!adanka BRAIN TWISTER:'40 puzzli, 
schowane w przyjaznej dla &rodowiska 
bawe!nianej torbie'|  Opakowanie:(  20/80 szt. '| 
Wymiar:( 26,5 x 17,8 x 0,6 cm'|  Materia):( Drewno / 
Bawe!na'|  Znakowanie:(u  '80 x 80 mm T1+H2 (10)  

  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)  

  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)  



Wszystkiego najlepszego dla najm!odszych Zadzwo" do nas! Pomo#emy Ci wybra$ najlepszy gad#et. Wszystkiego najlepszego dla najm!odszychCeny katalogowe s% wy!%cznie orientacyjne i mog% ulec zmianie. !!!

  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)  

  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)  

  ! 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)  



Wszystkiego najlepszego dla najm!odszych 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)  

  KUBB    !"#$!$&$!*    
 Gra wikingów do rzucania KUBB wykonana z drewna z certyfikatem 
FSC:%1 król, 4 naro#ne s!upki, 10 drewnianych klocków i 6 kijów do rzucania, 
w zestawie bawe!niana torba ekologiczna. Gra zr&czno'ciowa na 'wie#ym 
powietrzu dla 2-12 graczy%|  Opakowanie:(  6 szt. %|  Wymiar:( 27 x 20,5 x 9,5 cm%| 
Materia):( Drewno / Bawe!na%|  Znakowanie:(s  %180 x 200 mm S9+H4 (6)  

  Drewno 
z certyfikatem 
FSC  

  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)  



Wszystkiego najlepszego dla najm!odszych Zadzwo" do nas! Pomo#emy Ci wybra$ najlepszy gad#et. Wszystkiego najlepszego dla najm!odszychCeny katalogowe s% wy!%cznie orientacyjne i mog% ulec zmianie. !!"

  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)  

  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+H8 (1)  



Wszystkiego najlepszego dla najm!odszych Zadzwo" do nas! Pomo#emy Ci wybra$ najlepszy gad#et.!!"

  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)  

  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.&30 x 32 / 24 x 24 cm&|  Materia(:' Poliester&| 
Znakowanie:'u  &80 x 80 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.&30 x 40 / 24 x  24 cm&|  Materia(:' Poliester&| 
Znakowanie:'u  &80 x 80 mm T1+H3 (10)  



Wszystkiego najlepszego dla najm!odszych Zadzwo" do nas! Pomo#emy Ci wybra$ najlepszy gad#et. Wszystkiego najlepszego dla najm!odszychCeny katalogowe s% wy!%cznie orientacyjne i mog% ulec zmianie. !!"

  BATERIA    !"#$%&&'()    
 Mignon 1,5 V (AA/LR6/AM3)&|  Opakowanie:*  60/600 szt.   

  BATERIA    !"#$%&&'(&    
 Micro 1,5 V (AAA/LR03/AM4)&|  Opakowanie:*  60/1200 szt.   

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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