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Biuro i Praca 

Do pisania 

W podróży 

Dom i Czas Wolny

Porcelana Goebel  
 

Sport i Zabawa

Tekstylia

Narzędzia i Latarki

Kolekcja Premium
 

Ceny zawarte w katalogu są cenami netto, nie obejmują kosztów znakowania i transportu. Ze względu na ograniczenia wynikające z techniki druku kolory poszczególnych towarów 

mogą nieznacznie różnić się od kolorów prezentowanych na zdjęciach. Podane wymiary są wymiarami orientacyjnymi i nie mogą stanowić podstawy reklamacji. Producent 

zastrzega sobie prawo do technicznych zmian poszczególnych produktów, a także nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w druku. Katalog nie stanowi oferty w myśl 

przepisów Kodeksu Cywilnego. Wszystkie dane zawarte w katalogu obowiązują w miesiącu oddania do druku (Styczeń 2013).
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Wiosna Lato



made with Swarovski elements
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Do Pisania

19810
Ołówek z kryształem  
Swarovski
wymiar etui: 200 x 30 mm
wymiar : 180 x 7 mm 
materiał: drewno, kryształ Swarovski
znakowanie: grawerowanie MD (4 x 60 mm)
cena: 6,90 pln

03

04

01

Drewniany ołówek ozdobiony 
kryształem Swarovski, pakowany  
w welurowe etui.

19231
Długopis AMALTEI 
z kryształkami w etui 
wymiar: 138 x 12 mm
materiał: metal, czeskie krzyształy
znakowanie: grawerowanie GM (5 x 35 mm)
cena: 22,50 pln

Długopis pakowany 
w elegancki woreczek.



made with Swarovski elements
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19809
Zestaw ołówków 
z kryształem Swarovski
wymiar etui: 222 x 54 x 27 mm
wymiar : 180 x 7 mm 
materiał: drewno, kryształ Swarovski
znakowanie: grawerowanie MD (4 x 60 mm), 
znakowanie etui: tampodruk N (30 x 50 mm)
cena: 26,90 pln

W zestawie 3 drewniane ołówki 
ozdobione kryształem Swarovski, 

pakowane w eleganckie 
kartonowe pudełko.



komplet Texas

California
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19228
Zestaw piśmienniczy  
WASHINGTON
wymiar etui: 179 x 72 x 31 mm 
wymiar: 139 x 12 mm            
materiał: metal
znakowanie: grawerowanie GM (5 x 30 mm)
znakowanie etui: tampodruk N (50 x 60 mm)
cena: 48,50 pln

19235
Zestaw piśmienniczy TEXAS
wymiar etui: 156 x 43 x 20 mm 
wymiar: 135 x ś12 mm  
materiał: ekoskóra, metal
znakowanie: grawerowanie GM (8 x 30mm)  
cena: 38,00 pln

W zestawie: długopis, pióro kulkowe, etui.

W zestawie: długopis, pióro kulkowe, etui.

19227
Zestaw piśmienniczy DAKOTA
wymiar etui: 177 x 60 x 20 mm
wymiar: 135 x 12 mm       
materiał: metal
znakowanie: grawerowanie GM (5 x 60 mm)
znakowanie etui: grawerowanie GD (35 x 60 mm)
cena: 17,50 pln

W zestawie: długopis,ołówek, etui.



California
W R I T I N G  S E T
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19150
Komplet piśmienniczy  
CALIFORNIA
wymiar etui: 179 x 64 mm           
materiał: metal, papier ozdobny
znakowanie etui: grawerowanie GD (35 x 35 mm)
cena: 29,99 pln

W zestawie: długopis, pióro kulkowe, etui.



VERONA
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19544
Komplet piśmienniczy VERONA
wymiar: 28 x 174 x 65 mm (etui)            
materiał: metal
znakowanie: grawerowanie GM (5 x 45 mm)
znakowanie etui: tampodruk N (45 x 45 mm)
cena: 16,80 pln

W zestawie: długopis, pióro kulkowe, etui.

Margo

19010
Komplet piśmienniczy MARGO
wymiar: 28 x 174 x 65 mm (etui)               
materiał: metal
znakowanie: grawerowanie GM (5 x 50 mm)
nakowanie etui: tampodruk N (45 x 45 mm)
cena: 23,80 pln

W zestawie: długopis, pióro wieczne, etui.

03

19290
Komplet piśmienniczy ELEGANCE
wymiar: 170 x 60 x 25 mm
materiał: metal, ekoskóra
znakowanie: grawerowanie GM (6 x 30 mm)
cena: 23,40 pln

Elegance
W R I T I N G  S E T    

W zestawie: długopis, pióro kulkowe, etui.



Arizona
WRITING SET
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19219
Komplet piśmienniczy ARIZONA
wymiar etui: 170 x 75 x 32 mm 
wymiar: 140 x 11 mm  
materiał: metal, welur
znakowanie: grawerowanie GM (5 x 30 mm)
cena: 37,80 pln

Etui wykonane jest z eleganckiego weluru. 
W zestawie: długopis, pióro kulkowe, etui.



MONTANAWriting set
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14135
Komplet piśmienniczy GRENOBLE
wymiar opak.: 24 x 73 x 190 mm
wymiar: 137 x 13 mm
materiał: metal
znakowanie: grawerowanie GM (6 x 35 mm)
znakowanie etui: sitodruk S (40 x 100 mm)
cena: 63,80 pln

14134
Komplet piśmienniczy ARLES
wymiar opak.: 24 x 73 x 190 mm
wymiar: 140 x 10 mm
materiał: metal
znakowanie: grawerowanie GM (5 x 35 mm)
znakowanie etui: sitodruk S (40 x 100 mm)
cena: 44,60 pln

W zestawie: długopis,
 pióro kulkowe, etui.

W zestawie: długopis, 
pióro kulkowe, etui.

19218
Komplet piśmienniczy MONTANA
wymiar etui: 10 x 160 x 60 mm
wymiar: 140 x 10 mm 
materiał: ekoskóra, metal
znakowanie: grawerowanie GM (5 x 40 mm)
znakowanie etui: tampodruk N (30 x 55 mm)
cena: 25,20 pln

02

04

W zestawie: długopis, pióro kulkowe, etui.
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19083
Komplet piśmienniczy BOGOTA
wymiar opak.: 35 x 122 x 188 mm     
materiał: metal, papier ozdobny
znakowanie: grawerowanie GM (5 x 40 mm)
znakowanie etui: tampodruk N (45 x 45 mm)
cena: 42,80 pln

03 0204

W zestawie: długopis, 
pióro kulkowe, etui.
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Biuro i Praca

05105
Pióro kulkowe VECTOR
wymiar: 10 x 135 mm      
materiał: tworzywo, stal nierdzewna
znakowanie:  tampodruk N (5 x 60 mm)
cena: prosimy o tel.

05106
Pióro kulkowe VECTOR
wymiar: 10 x 135 mm      
materiał: stal nierdzewna
znakowanie: grawerowanie GM (5 x 60 mm)
cena: prosimy o tel.

05103
Długopis VECTOR
wymiar: 10 x 135 mm      
materiał: tworzywo, stal nierdzewna
znakowanie: tampodruk N (5 x 60 mm)
cena: prosimy o tel.

05104
Długopis VECTOR
wymiar: 10 x 135 mm      
materiał: stal nierdzewna
znakowanie: grawerowanie GM (5 x 60 mm)
cena: prosimy o tel.

01

01

03

03

02

02
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05111
Długopis URBAN
wymiar: 11 x 136 mm
materiał: metal
znakowanie: grawerowanie GM (5 x 60 mm)
cena: prosimy o tel.

05110
Długopis URBAN
wymiar: 11 x 136 mm
materiał: metal
znakowanie: grawerowanie  GM (5 x 60 mm)
cena: prosimy o tel.

05112
Długopis URBAN
wymiar: 11 x 136 mm
materiał: metal
znakowanie: grawerowanie   
GM (5 x 60 mm)
cena: prosimy o tel.

05101
Długopis JOTTER
wymiar: 85 x 129 mm
materiał: tworzywo, stal nierdzewna
znakowanie: grawerowanie GM (5 x 60 mm)
cena: prosimy o tel.

05102
Długopis JOTTER
wymiar: 85 x 129 mm
materiał: stal nierdzewna
znakowanie: grawerowanie  
GM (5 x 60 mm)
cena: prosimy o tel.

00

01
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04
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03 02



TALES
W R I T I N G  S E T
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19074
Komplet piśmienniczy TALES
wymiar opak.: 52 x 22 x 182 mm
wymiar: 133 x 10 mm
materiał: aluminium, papier ozdobny
znakowanie: grawerowanie GM (5 x 40 mm)
cena: 7,40 pln

1500

03

19553
Komplet piśmienniczy TINO
wymiar: 170 x 41 mm (etui)
materiał: aluminium, tworzywo 
znakowanie: grawerowanie GM (5 x 60 mm)
cena: 5,90 pln

W zestawie: długopis, ołówek, etui.

W zestawie: długopis, ołówek, etui.
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19053
Komplet piśmienniczy FIDO
wymiar: 126 x 9 x 9 mm
wymiar etui: 140 x 60 x 14 mm
materiał: tworzywo
znakowanie etui: tampodruk N (30 x 40 mm)
cena: 8,90 pln

19241
Komplet piśmienniczy FIDO MINI
wymiar: 126 x 9 x 9 mm
wymiar etui: 140 x 41 x 14 mm
materiał: tworzywo
znakowanie etui: tampodruk N (30 x 40 mm)
cena: 5,40 pln

W zestawie: 1 ołówek,  
1 zakreślacz, 3 długopisy. 
 

W zestawie ołówek, długopis 
czerwony, długopis niebieski. 
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Missto
PERFECT  FOR  DESKTOP 

19492 
Długopis MISSTO
wymiar: 152 x 48 mm
materiał: metal
znakowanie: grawerowanie GD
cena: 9,80 pln

03

19046 
Komplet piśmienniczy SMART
wymiar: 151 x 20 x 13 mm
materiał: tworzywo
znakowanie: tampodruk N (10 x 40 mm)
cena: 1,38 pln

01 02

W zestawie dwa 
długopisy z niebieskim 
i czerwonym wkładem, 

karteczki samoprzylepne. 
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19026
Pióro kulkowe N
wymiar: 132 x 10 mm
materiał: metal
znakowanie: grawerowanie 
GM (4 x 35 mm)
etui: E1, E3, E5
cena: 4,80 pln

19221
Długopis N
wymiar: 130 x 8 mm
materiał: metal
znakowanie: grawerowanie 
GM (3 x 35 mm)
etui: E1, E3, E5
cena: 1,65 pln

06 00 06

19220
Pióro wieczne N
wymiar: 132 x 10 mm
materiał: metal
znakowanie: grawerowanie 
GM (4 x 35 mm)
etui: E1, E3, E5
cena: 4,80 pln
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19230
Długopis ELJOT
wymiar: 141 x 11 mm
materiał: metal
znakowanie: grawerowanie GM (5 x 60 mm)
etui: E1, E2, E3, E5, E9
cena: 2,29 pln

04 03 05 15 02
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19214
Długopis lawendowy w woreczku
wymiar etui: 40 x 170 mm
wymiar: 140 x 13 mm
materiał: metal, tkanina
znakowanie: grawerowanie GM (5 x 30 mm)
cena: 18,40 pln

19212
Długopis kawowy w woreczku
wymiar etui: 40 x 170 mm
wymiar: 140 x 13 mm
materiał: metal, tkanina
znakowanie: grawerowanie GM (5 x 30 mm)
cena: 18,40 pln

Długopis o zapachu
kawowym.

Długopis o zapachu
lawendowym.

Cof fee Pen Lavender Pen



Number 1o 
The best selling ball pen

Kalipso

18

Do Pisania

19061
Długopis KALIPSO
wymiar: 137 x 10 mm
materiał: metal
znakowanie: grawerowanie 
GM (5 x 45 mm)
etui: E1, E2, E3, E5, E9
cena: 1,65 pln
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19036
Komplet piśmienniczy KALIPSO
wymiar etui: 165 x 51 x 24 mm
materiał: tworzywo, metal
znakowanie: grawerowanie GM (5 x 45 mm)
znakowanie etui: tampodruk N (15 x 40 mm)
cena: 6,99 pln

W zestawie: długopis, ołówek automatyczny, etui.

05 0400 03 02

19130
Ołówek KALIPSO
wymiar: 137 x 10 mm
materiał: metal
znakowanie: grawerowanie 
GM (5 x 45 mm)
etui: E1, E2, E2, E3, E5, E9
cena: 2,39 pln
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19003
Długopis G
wymiar: 134 x 8 mm
materiał: metal
znakowanie: grawerowanie 
GM (4 x 35 mm)
etui: E1, E2, E3, E5
cena: 1,59 pln

19468
Długopis LIMA
wymiar: 140 x 16 mm
materiał: metal
znakowanie: grawerowanie GM (5 x 25 mm)
etui: E1, E2, E3, E5
cena: 0,98 pln

06 02 00

19028 
Długopis FLESH
wymiar: 140 x 13 mm
materiał: metal, guma
znakowanie: grawerowanie GM (5 x 45 mm)
etui: E1, E2, E3, E5, E9
cena: 1,75 pln

03 0204

00 12 04 13 05 06
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19225
Długopis LOKKI
wymiar: 140 x 10 mm
materiał: metal
znakowanie: grawerowanie GM (5 x 60 mm)
etui: E1, E2, E3, E5, E9
cena: 1,97 pln

04 03 05 15 02



Wenus
CLASSIC BALL PEN

22

Do Pisania

020600

19482
Długopis ASTRO 
wymiar: 137 x 12 mm
materiał: metal
znakowanie: grawerowanie GM (5 x 60 mm)
etui: E1, E2, E3, E5, E9
cena: 3,40 pln

00 04 06 02

19473
Długopis WENUS
wymiar: 133 x 17 mm
materiał: metal
znakowanie: grawerowanie GM (7 x 60 mm)
etui: E1, E2, E3, E5, E9
cena: 2,30 pln

19548
Długopis MODEST
wymiar: 142 x 12 mm
materiał: metal, tworzywo
znakowanie: grawerowanie GM (6 x 40 mm)
etui: E1, E2, E3, E5, E9
cena: 2,69 pln

0203
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19086
Długopis BOGOTA
wymiar: 139 x 11 mm     
materiał: metal
znakowanie: grawerowanie GM (5 x 40 mm)
etui: E3, E5, E8, E9
cena: 8,95 pln

04 02 1503 05
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19532
Długopis OMEGA
wymiar: 137 x 9 mm
materiał: metal
znakowanie: grawerowanie  
GM (4 x 40 mm)
etui: E1, E2, E3, E5, E9
cena: 1,70 pln00 02

19528
Długopis BESTA
wymiar: 133 x 12 mm
materiał: metal, tworzywo
znakowanie: grawerowanie GM (5 x 60 mm)
etui: E1, E2, E3, E5, E9
cena: 1,98 pln

0205 04

19559
Długopis ACTIV
wymiar: 140 x 12 mm
materiał: metal
znakowanie: grawerowanie GM (5 x 40 mm)
etui: E1, E2, E3, E5, E9
cena: 1,80 pln

000315

19535
Długopis TALIA
wymiar: 138 x 13 mm
materiał: metal, guma
znakowanie: grawerowanie  
GM (6 x 60 mm)
etui: E1, E2, E3, E5
cena: 1,90 pln00
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00 06 02

20012 
Długopis świecący LUNA
wymiar: 140 x 17 mm
materiał: metal, guma
znakowanie: grawerowanie GM (6 x 60 mm)
etui: E1, E2, E3, E5, E9
cena: 2,10 pln

03

00

15

19489 
Długopis NELLY
wymiar: 112 x 12 mm, linka 385 mm
materiał: metal
znakowanie: tampodruk N (5 x 45 mm)
cena: 5,80 pln

Długopis z z zamknięciem 
magnetycznym.

20064 
Długopis z otwieraczem OPENER
wymiar: 137 x 38 mm
materiał: tworzywo, metal
znakowanie: tampodruk N (20 x 10 mm)
cena: 1,35 pln

04
03

05 Otwieracz, długopis, smycz.
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Możliwość wpięcia pałeczki 
do gniazda typu mały jack. 

19462
Wskaźnik laserowy
wymiar: 88 x 26 x 6 mm
materiał: metal, tworzywo
znakowanie: tampodruk N (16 x 35 mm)
cena: 10,80 pln

17525
Zawieszka touch pen MINI
wymiar: 86 x 7 mm (dł.śś touch pen), 170 mm (dł. całkowita)
materiał: metal
znakowanie: grawerowanie GM (4 x 42 mm)
cena: 2,25 pln

19226
Długopis touch pen IMPACT
wymiar: 122 x 9 mm
materiał: metal
znakowanie: grawerowanie GM (5 x 40 mm)
cena: 3,49 pln

04

04

03

03

02

02
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19466
Wskaźnik laserowy i teleskopowy
wymiar: 158 x 14 mm
materiał: metal
znakowanie: grawerowanie GM (5 x 60 mm)
znakowanie etui: grawerowanie GD (20 x 40 mm)
cena: 18,90 pln

19465
Wskaźnik laserowy
wymiar: 151 x 11 mm
materiał: metal
znakowanie: grawerowanie GM (5 x 50 mm)
znakowanie etui: grawerowanie GD (20 x 40 mm)
cena: 12,40 pln

Wskaźnik laserowy z długopisem, 
pałeczką dotykowa i diodą LED. 
 
 

Wskaźnik laserowy z długopisem
 i pałeczką dotykową. 
 
 

Wskaźnik laserowy i teleskopowy  
z długopisem i pałeczką dotykową. 
 
 

Wskaźnik laserowy i teleskopowy 
z długopisem. 
 
 

19464
Wskaźnik laserowy i teleskopowy
wymiar: 144 x 10 mm, dł. 480 mm (po rozłożeniu)
wymiar etui: 180 x 38 x 19 mm
materiał: metal
znakowanie: grawerowanie GM (5 x 60 mm)
znakowanie etui: grawerowanie GD (20 x 40 mm)
cena: 14,80 pln

19463
Wskaźnik laserowy
wymiar: 149 x 11 mm
wymiar etui: 180 x 38 x 19 mm
materiał: metal, guma
znakowanie: grawerowanie GM (6 x 35 mm)
znakowanie etui: grawerowanie GD (20 x 40 mm)
cena: 15,20 pln
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19143 
Długopis MEFISTO
wymiar: 134 x 10 mm            
materiał: tworzywo, metal
znakowanie: tampodruk 
N (5 x 45 mm)
cena: 1,39 pln

07 0200050304

19115
Długopis LAMBI 
wymiar: 148 x 12 mm
materiał: tworzywo, guma
znakowanie: tampodruk N (7 x 40 mm)
cena: 0,64 pln

05 04 07 02 03

Lambi



VISION
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19234
Długopis VISION
wymiar: 142 x 12 mm
materiał: tworzywo, guma
znakowanie: tampodruk N (7 x 40 mm)
cena: 0,68 pln

02 05 10 03 04 07 12

Gumowy uchwyt ułatwia 
trzymanie długopisu.
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01 07

04

19110 
Długopis NASH
wymiar: 140 x 13 mm
materiał: tworzywo
znakowanie: tampodruk N (6 x 50 mm)
cena: 0,74 pln

05 02

05

04 2121 10 03

07 03

19224 
Długopis NASH II
wymiar: 140 x 13 mm
materiał: tworzywo
znakowanie: tampodruk N (7 x 50 mm)
cena: 0,74 pln



Basic
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19103
Długopis MILANO
wymiar: 144 x 10 mm
materiał: tworzywo, guma
znakowanie: tampodruk N (7 x 50 mm)
cena: 0,49 pln

07

03

02

19055 
Długopis CHAMPION
wymiar: 142 x 13 mm
materiał: tworzywo
znakowanie: tampodruk N (6 x 35 mm)
cena: 0,99 pln

03 0402

Obracająca się piłeczka. 
 

19232
Długopis BASIC
wymiar: 138 x 10 mm
materiał: tworzywo
znakowanie: tampodruk N (7 x 50 mm)
cena: 0,49 pln
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19151 
Długopis POKET w etui
wymiar etui: 155 x 41 mm
wymiar: 144 x 11 mm
materiał: tworzywo, metal
znakowanie: tampodruk N (5 x 30 mm)
znakowanie etui: tampodruk N (15 x 50 mm)
cena: 1,59 pln

19217
Długopis TWIST
wymiar: 137 x 11 mm
materiał: tworzywo
znakowanie: tampodruk N (7 x 45 mm)
cena: 0,96 pln

05 02 03 04

05

04 03 02



Flexi
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19136 
Długopis FLEXI
wymiar: 135 x 11 mm            
materiał: tworzywo, metal
znakowanie: grawerowanie GM (4 x 25 mm),  
tampodruk N (5 x 40 mm)
etui: E1, E2, E3, E5, E6
cena: 0,89 pln03 02

Elastyczny
metalowy klip. 
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19806 
Ołówek stolarski
wymiar: 176 x 11 x 7  mm            
materiał: drewno
znakowanie: tampodruk N (5 x 40 mm),
grawerowanie MD (5 x 40mm),
cena: 0,49 pln

19812 
Ołówek z gumką STUDENT
wymiar: 190 x ś7 mm           
materiał: drewno, guma
znakowanie: grawerowanie MD (4 x 40 mm),
tampodruk N (4 x 40 mm)
cena: 0,30 pln

19242 
Komplet piśmienniczy HARMONY
wymiar etui: 155 x 34 x 20 mm  
wymiar: 136 x 10 mm 
materiał: karton, tworzywo
znakowanie: tampodruk N (7 x 40 mm),  
grawerowanie MD (4 x 40 mm) 
znakowania etui: tampodruk N (60 x 20 mm) 
cena: 3,80 pln

19441
Długopis kartonowy
wymiar: 162 x ś9 mm            
materiał: karton
znakowanie: tampodruk N (4 x 40 mm),  
grawerowanie MD (4 x 40 mm)
cena: 0,85 pln

04

17

01

01
02

W zestawie 3 długopisy:  
czarny, niebieski, czerwony. 
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19216 
Długopis KNOCK DOWN
wymiar: 140 x 10 mm
materiał: karton, drewno, tworzywo
znakowanie: tampodruk N (5 x 60 mm)
cena: 0,98 pln

Produkt przyjazny środowisku
wykonany z kartonu, drewna 
oraz plastiku po recyklingu. 
 

14144
Długopis Bambus
wymiar: 133 x 10 mm
materiał: bambus, metal
znakowanie: tampodruk 
N (5 x 35 mm)
cena: 5,60 pln

19811
Komplet EKO
wymiar etui: 200 x 50 x 20 mm 
wymiar: 145 x 7 mm
materiał: karton, drewno
znakowanie: tampodruk N, 
grawerowanie MD
cena: 2,30 pln

19236
Długopis drewniany
wymiar: 149 x 9 mm
materiał: drewno, metal
znakowanie: grawerowanie  
MD (4 x 40 mm), tampodruk N (5 x 40 mm)
cena: 1,35  pln
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19808
Zestaw malarski 
wymiar: 95 x 183 x 159 mm
materiał: karton, drewno, tworzywo
znakowanie: tampodruk N (60 x 60 mm)
cena: 21,80 pln

14638
Zestaw malarski
wymiar: 48 x 220 x 290 mm            
materiał: drewno
znakowanie: tampodruk N (60 x 60 mm),
sitodruk S (190 x 200 mm)
cena: 36,80 pln
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19800
Kredki 6 szt.
wymiar: 90 x 45 x 8 mm            
materiał:drewno, karton
znakowanie: tampodruk 
N (35 x 45 mm)
cena: 0,88 pln

19802
Kredki świecowe 6 szt.
wymiar: 90 x 50 x 9 mm            
materiał: wosk, karton
znakowanie: tampodruk 
N (35 x 45 mm)
cena: 0,94 pln

19801
Kredki 12 szt.
wymiar: 90 x 90 x 8 mm            
materiał: drewno, karton
znakowanie: tampodruk 
N (45 x 45 mm)
cena: 1,69 pln

19803
Kredki z temperówką 6 szt.
wymiar: 25 x 103 mm            
materiał: drewno, karton, tworzywo
znakowanie: tampodruk 
N (10 x 30 mm)
cena: 1,58 pln
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19805
Kredki z kolorowanką
wymiar: 178 x 76 x 15 mm            
materiał: drewno, karton, tworzywo
znakowanie: tampodruk N (15 x 35 mm)
cena: 2,80 pln

19804
Piórnik z kredkami 12 szt.
wymiar: 208 x 44 x 34 mm            
materiał: drewno
znakowanie: grawerowanie MD (18 x 45 mm)
cena: 7,20 pln

W zestawie z  gumką 
i temperówką.

Długopis z ruchomą 
zabawką na sprężynce

19140
Długopis MOBIL
wymiar: 165 x 10 mm            
materiał: drewno
znakowanie: tampodruk N (5 x 40 mm)
cena: 1,89 pln

03

13
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0219043 
Zakreślacz TRÓJKĄT 
wymiar: 13 x 90 x 90 mm
materiał: tworzywo
znakowanie: tampodruk N (25 x 40 mm)
cena: 2,19 pln

01

19092
Zakreślacz z karteczkami
wymiar: 141 x 117 x 21 mm
materiał: tworzywo
znakowanie: tampodruk N (18 x 45 mm)
cena: 3,99 pln

01

00 19138
Długopis METRUM 
wymiar: 148 x 13 mm            
materiał: tworzywo
znakowanie: tampodruk N (5 x 30 mm)
cena: 1,65 pln

Długość suwmiarki: 10 cm. 
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19924
Etui na jeden artykuł piśmienniczy
wymiar: 155 x 22 mm
materiał: tworzywo
znakowanie: tampodruk N (10 x 60 mm)
cena: 1,69 pln

19119
Etui na jeden artykuł piśmienniczy
wymiar: 165 x 45 x 26 mm
materiał: tworzywo
znakowanie: tampodruk N (8 x 40 mm)
cena: 3,19 pln

E3E5

E6E1

E2

19413
Etui na jeden artykuł piśmienniczy
wymiar: 163 x 30 mm
materiał: welur
znakowanie: grawerowanie MD (20 x 45 mm)
cena: 0,55 pln

0602

19552
Etui na jeden artykuł piśmienniczy
wymiar: 154 x 23 mm
materiał: aluminium
znakowanie: grawerowanie GD (10 x 60 mm)
cena: 4,75 pln

19124
Etui na artykuły piśmiennicze
wymiar: 23 x 174 x 64 mm
materiał: papier ozdobny, tkanina
znakowanie: tampodruk N (40 x 60 mm)
cena: 9,80 pln

19142
Kartonik na jeden artykuł piśmienniczy
wymiar: 145 x 15 x 15 mm
materiał: karton
znakowanie: tampodruk N (6 x 40 mm)
cena: 0,24 pln

E9
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19348
Etui stalowe
wymiar: 60 x 180 x 21 mm
materiał: metal
znakowanie: grawerowanie GD (35 x 60 mm)
cena: 5,80 pln

19023
Etui na dwa artykuły piśmiennicze
wymiar: 25 x 165 x 68 mm
materiał: tworzywo
znakowanie: tampodruk N (40 x 40 mm)
cena: 3,40 pln

19700
Etui na dwa artykuły piśmiennicze
wymiar: 25 x 178 x 54 mm 
materiał: tworzywo
znakowanie: tampodruk N (50 x 25 mm)
cena: 3,30 pln

19025
Etui na dwa artykuły piśmiennicze
wymiar: 23 x 185 x 70 mm
materiał: tworzywo
znakowanie: tampodruk N (40 x 40 mm)
cena: 3,60 pln

E10

E7

E11

E8
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17549 
Zestaw upominkowy
wymiar: 167 x 167 x 33 mm (etui)
materiał: ekoskóra, metal
znakowanie: grawerowanie GD (7 x 40mm) 
znakowanie etui: tampodruk N (30 x 50 mm)
cena: 38,90 pln

17550
Zestaw upominkowy drewniany
wymiar: 167 x 100 x 25 mm
materiał: drewno, metal
znakowanie: grawerowanie MD (15 x 30 mm) 
(brelok), GM (8 x 30 mm) (długopis) 
znakowanie etui: tampodruk N (30 x 50 mm)
cena: 22,40 pln

17551
Zestaw upominkowy
wymiar: 158 x 92 x 22 mm
materiał: ekoskóra, metal
znakowanie: grawerowanie GM (12 x 30 mm)  
znakowanie etui: tampodruk N (30 x 50 mm)
cena: 14,50 pln

Brelok z dwoma kółeczkami  
ułatwi podział kluczy.
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17027
Komplet upominkowy
wymiar: 32 x 148 x 180 mm
materiał: ekoskóra, metal
znakowanie: grawerowanie GD
cena: 36,70 pln 

17026
Komplet upominkowy
wymiar: 32 x 117 x 197 mm
materiał: ekoskóra, metal
znakowanie: grawerowanie 
GD (10 x 45 mm) 
cena: 31,70 pln
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17050
Wizytownik
wymiar: 93 x 60 mm
materiał: aluminium
znakowanie: grawerowanie GD (50 x 60 mm)
cena: 4,35 pln 

17266
Wizytownik
wymiar: 93 x 60 mm
materiał: metal, aluminium
znakowanie: grawerowanie GD (33 x 60 mm)
cena: 8,80 pln

17265
Wizytownik
wymiar: 94 x 63 mm
materiał: metal
znakowanie: grawerowanie 
GD (40 x 60 mm)
cena: 8,20 pln 

17019
Wizytownik
wymiar: 94 x 62 mm
materiał: metal
znakowanie: grawerowanie GD (50 x 60 mm)
cena: 8,95 pln 

17413
Wizytownik 
wymiar: 9 x 93 x 63 mm
materiał: metal
znakowanie: grawerowanie GD (50 x 60 mm)
cena: 9,60 pln



Card 
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17453
Wizytownik z brelokiem
wymiar: 14 x 69 x 98 mm (wizytownik)
wymiar: 37 x 37 x 5 mm (brelok)
materiał: aluminium, metal
znakowanie: grawerowanie GD (45 x 60 i śś 25 mm) 
cena: 9,70 pln 

Wizytownik mieści około 30 szt. 
wizytówek . Możliwość wykonania 
efektownego jasnego graweru. 

07

03

05

02



Card 
Holder

black
&white

46

Biuro i Praca

07500
Wizytownik
wymiar: 65 x 101 x 16 mm
materiał: metal, ekoskóra
znakowanie: grawerowanie GD (10 x 40 mm)
cena: 12,95 pln 

07503
Etui na wizytówki
wymiar: 80 x 111 x 20 mm
materiał: metal, ekoskóra
znakowanie: grawerowanie GD (10 x 40 mm)
cena: 17,90 pln 

07501
Wizytownik
wymiar: 65 x 101 x 16 mm
materiał: metal, ekoskóra
znakowanie: grawerowanie GD (10 x 40 mm)
cena: 12,95 pln 

07502
Etui na wizytówki 
wymiar: 80 x 111 x 20 mm
materiał: metal, ekoskóra
znakowanie: grawerowanie GD (10 x 40 mm)
cena: 17,90 pln 

Etui mieści 
20 wizytówek.

Etui mieści 
20 wizytówek.
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17519
Wizytownik
wymiar: 63 x 93 x 14 mm
materiał: metal, ekoskóra
znakowanie: grawerowanie GD (9 x 60 mm), 
MD (60 x 25 mm), tłoczenie T (60 x 25 mm) 
cena: 9,80 pln 

04

02

06



48

Biuro i Praca

17034
Wizytownik 
wymiar: 64 x 98 x 14 mm
materiał: ekoskóra, metal
znakowanie: grawerowanie GD (7 x 55 mm)  
cena: 8,40 pln

17432
Wizytownik
wymiar: 14 x 69 x 98 mm
materiał: ekoskóra, metal
znakowanie: grawerowanie 
GD (16 x 22 mm)
cena: 10,80 pln

17310
Wizytownik
wymiar: 14 x 68 x 100 mm
materiał: ekoskóra, metal
znakowanie: grawerowanie 
GD (9 x 35 mm)
cena: 8,20 pln 

02

17312
Wizytownik 
wymiar: 14 x 62 x 100 mm
materiał: ekoskóra, metal
znakowanie: grawerowanie 
GD (9 x 35 mm)
cena: 8,20 pln

09

09

17035
Wizytownik
wymiar: 98 x 64 x 14 mm
materiał: ekoskóra, metal
znakowanie: grawerowanie GD (10 x 45 mm) 
cena: 8,40 pln 

09

02

17548
Wizytownik dwustronny
wymiar: 63 x 93 x 17 mm
materiał: metal, ekoskóra
znakowanie: grawerowanie GD (7 x 40 mm)
cena: 14,80 pln 

Wizytownik z dwoma oddzielnymi przegródkami 
na wizytówki, otwierany z dwóch stron.
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09 02

07090
Notes z długopisem, 20 kartek
wymiar: 140 x 90 mm
materiał: ekoskóra
znakowanie: grawerowanie GD (16 x 27 mm) 
cena: 10,90 pln

07093
Etui na wizytówki
wymiar: 120 x 85 mm
materiał: ekoskóra, metal
znakowanie: grawerowanie GD (16 x 28 mm) 
cena: 9,90 pln 

Etui mieści 
40 wizytówek.

Etui mieści 
72 wizytówek.

07057
Etui na wizytówki
wymiar: 260 x 120 mm
materiał: ekoskóra, metal
znakowanie: grawerowanie GD (16 x 28 mm)  
cena: 18,80 pln 

07205
Etui na wizytówki
wymiar: 190 x 120 mm
materiał: ekoskóra
znakowanie: tłoczenie T (20 x 50 mm)  
cena: 19,60 pln 

Etui mieści 
128 wizytówek.
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07100
Teczka
wymiar: 280 x 370 x 80 mm
materiał: skóra
znakowanie: indywidualnie
cena: 219,00 pln 

07098
Torba
wymiar: 310 x 430 x 160 mm
materiał: skóra
znakowanie: indywidualnie
cena: 390,00 pln
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07099
Torba
wymiar: 320 x 430 x 180 mm
materiał: skóra
znakowanie: indywidualnie
cena: 439,00 pln 
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Briefcase

52

Biuro i Praca

09

07082
Torba   
wymiar: 290 x 460 x 130 mm
materiał: skóra
znakowanie: indywidualnie
cena: 487,00 pln 

07084
Torba
wymiar: 330 x 430 x 190 mm
materiał: skóra
znakowanie: indywidualnie
cena: 599,00 pln 

Wnętrze wykończone 
naturalną skórą.
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02 

02 

09 

09 

07030
Portfel w pudełku
wymiar: 125 x 100 mm
materiał: skóra
znakowanie: tłoczenie T, grawerowanie MD (35 x 65 mm)
cena: 61,80 pln 

07036
Portfel w pudełku
wymiar: 130 x 100 mm
materiał: skóra
znakowanie: tłoczenie T, grawerowanie MD (40 x 50 mm)
cena: 71,80 pln 

LEON

WINCENTY

07032
Portfel w pudełku
wymiar: 125 x 105 mm
materiał: skóra
znakowanie: tłoczenie T, grawerowanie MD (40 x 50 mm)
cena: 69,99 pln 

02

09

HERMAN

07119
Wizytownik
wymiar: 105 x 75 mm
materiał: skóra
znakowanie: tłoczenie T, grawerowanie MD (20 x 50 mm)
cena: 31,80 pln

02

09

07132
Etui na krawaty
wymiar: 390 x 140 x 30 mm
materiał: skóra
znakowanie: tłoczenie T, 
grawerowanie MD (20 x 50 mm)
cena: 128,30 pln 

02

09 
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07134
Portfel w pudełku
wymiar: 125 x 100 mm
materiał: skóra
znakowanie: tłoczenie T, 
grawerowanie MD (30 x 60 mm)
cena: 70,60 pln 

ERNEST

02 

09 
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07034
Portfel w pudełku
wymiar: 105 x 105 mm
materiał: skóra
znakowanie: tłoczenie T, 
grawerowanie MD (35 x 60 mm)
cena: 67,70 pln 

07038
Portfel w pudełku
wymiar: 125 x 100 mm
materiał: skóra
znakowanie: tłoczenie T, 
grawerowanie MD (30 x 60 mm)
cena: 73,80 pln 

02

09

11

04

09

04

11 
 

EMMA

ŁUCJA
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07144
Teczka GAMI
wymiar: 324 x 252 x 21 mm
materiał: ekoskóra
znakowanie: tampodruk 
N (60 x 60 mm)  
cena: 35,80 pln 

Teczka zamykana za pomocą elastycznej, kolorowej gumki. 
Zawiera notatnik, miejsce na wizytówki, uchwyt dla długopisu, 
1 dużą, 1 średnią i 2 małe kieszenie.

*

13

07

03

* wyposażenie nie jest dołączone.

*07019
Teczka OLIMP
wymiar: 320 x 245 mm
materiał: PVC
znakowanie: grawerowanie 
MD (20 x 50 mm)
cena: 32,70 pln

Miejsce na wizytówki, miejsce na długopis,  
kieszeń A4 wewnątrz, notatnik, 2 mniejsze kieszenie

04
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07201
Teczka na dokumenty
wymiar: 170 x 230 mm
materiał: ekoskóra
znakowanie: tłoczenie T (20 x 50 mm)
cena: 20,50 pln 

07202
Teczka na dokumenty  
wymiar: 260 x 335 mm
materiał: ekoskóra
znakowanie: tłoczenie T (20 x 50 mm)
cena: 51,90 pln 

07203
Teczka na dokumenty  
wymiar: 250 x 330 mm
materiał: ekoskóra
znakowanie: tłoczenie T (20 x 50 mm)
cena: 52,60 pln 

Teczka posiada miejsce na wizytówki, 1 kieszeń A5, 1 małą kieszeń, 
miejsce na długopis.

Teczka zapinana na zamek błyskawiczny. Wewnątrz znajduje się ring, 
miejsce na długopis, wizytówki,1 kieszeń A4 i 1 zamykana na zamek.

Teczka zamykana na pasek. Posiada kalkulator, miejsce na wizytówki, 
długopis, 2 duże i 1 kieszeń A4 i 1 zamykana na zamek.

09

09

09

02

02

02
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07010
Teczka z kalkulatorem
wymiar: 325 x 235 mm
materiał: poliester, ekoskóra
znakowanie: grawerowanie GD (60 x 60 mm)
cena: 41,90 pln 

07056
Teczka z kalkulatorem
wymiar: 230 x 175 mm
materiał: poliester, ekoskóra
znakowanie: grawerowanie GD (60 x 60 mm)
cena: 31,50 pln 

5 kieszonek, kieszonka na monety, notatnik, 
miejsce na długopis, obrotowy kalkulator

1 kieszonka, miejsce na wizytówki, notatnik, 
miejsce na długopis, obrotowy kalkulator

07143
Teczka HERMES
wymiar: 317 x 260 x 22 mm
materiał: ekoskóra
znakowanie: tampodruk N (60 x 60 mm)
cena: 44,70 pln 

Teczka zamykana na rzep. Miejsce na wizytówki, 
1 duża, 1 średnia i 1 mała kieszeń, notatnik, 
obrotowy kalkulator oraz miejsce na długopis.

*

04

03

Obrotowy kalkulator. 
Możliwość wykonania znakowania 
na gładkiej stronie.  
 
 

* wyposażenie nie jest dołączone.



Portfolio

59

07142
Teczka AGORA
wymiar: 316 x 244 x 18 mm
materiał: ekoskóra
znakowanie: tampodruk N (60 x 60 mm), 
tłoczenie T (25 x 60 mm)  
cena: 48,00 pln 

Elegancka teczka zawierająca miejsce na długopis, 
notatnik, kalkulator, 2 duże i 2 małe kieszenie.

* wyposażenie nie jest dołączone.

*

06 02

Możliwość wykonania  
efektownego tłoczenia na pasku.

Kalkulator, notatnik, etui na 12 CD, 
3 miejsca na wizytówki, mała kieszonka, miejsce na długopis

07091
Teczka z kalkulatorem  
i etui na CD
wymiar: 325 x 245 mm
materiał: ekoskóra, poliester
znakowanie: grawerowanie GD (25 x 15 mm) 
cena: 45,80 pln *
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07029
Teczka z notatnikiem
wymiar: 325 x 250 mm
materiał: ekoskóra, poliester
znakowanie: grawerowanie GD (15 x 27 mm)
cena: 32,90 pln 

Miejsce na wizytówki, notatnik,  
2 miejsca na długopisy, 1 kieszeń A4

*

07053
Teczka z notatnikiem
wymiar: 320 x 245 mm
materiał: ekoskóra
znakowanie: grawerowanie GD (16 x 27 mm), 
tłoczenie T (20 x 50 mm)
cena: 35,20 pln 

*

Miejsce na wizytówki, notatnik, 
miejsce na długopisy, 1 kieszeń A4

* wyposażenie nie jest dołączone.
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07052
Teczka z rączką
wymiar: 300 x 360 mm
materiał: ekoskóra
znakowanie: grawerowanie 
GD (16 x 28 mm)  
cena: 82,70 pln 

Teczka z rączką zapinana na zamek błyskawiczny. 
Miejsce na wizytówki, ring, notatnik, 2 miejsca na długopis,  
2 duże kieszenie, 3 małe kieszonki, kieszeń zewnętrzna.

07055
Teczka konferencyjna
wymiar: 340 x 260 mm
materiał: ekoskóra
znakowanie: grawerowanie 
GD (16 x 28 mm),  
tłoczenie T (20 x 50 mm) 
cena: 59,80 pln 

Teczka zapinana na zamek błyskawiczny.  
Miejsce na 8 wizytówek, kieszeń na zamek, miejsce na długopis,  
kieszeń A4, notatnik, 2 mniejsze kieszenie, kieszeń zewnętrzna.

*

*

* wyposażenie nie jest dołączone.

07145
Teczka konferencyjna
wymiar: 355 x 260 x 50 mm
materiał: ekoskóra
znakowanie: grawerowanie 
MD (20 x 50 mm)
cena: 64,20 pln 

Teczka zapinana na zamek błyskawiczny. Miejsce na wizytówki, 
2 miejsca na długopisy, kieszeń zapinana na zamek, ring, 
uchwyt dla kartek, 1 duża i 2 średnie kieszenie.

*

09

02
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17535
Notes filcowy YOUNG, 50 kartek
wymiar: 145 x 11 x 21 mm
materiał: filc, papier
znakowanie: termotransfer R (30 x 50 mm)
cena: 8,20 pln

17132
Notes z długopisem, 80 kartek
wymiar: 108 x 80 x 12 mm
materiał: tworzywo, papier
znakowanie: tampodruk N (40 x 40 mm)
cena: 3,60 pln

17131
Notes z długopisem, 80 kartek
wymiar: 108 x 80 x 12 mm
materiał: tworzywo, papier
znakowanie: tampodruk N (40 x 40 mm)
cena: 2,90 pln

17120
Notes z długopisem INDI, 60 kartek         
wymiar: 180 x 138 x 18 mm
materiał: karton, papier, tworzywo      
znakowanie: tampodruk N (30 x 50 mm)
cena: 7,35 pln

17121
Notes z długopisem MILO, 70 kartek
wymiar: 143 x 100 x 13 mm
materiał: karton, papier, tworzywo      
znakowanie: tampodruk N (30 x 60 mm)
cena: 3,90 pln 

04

07

13

08

02

03

Praktyczny notes wykonany z modnego filcu.  
Zawiera notes, długopis, kieszonkę na telefon  
lub wizytówki.
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17529
Notes A6, 80 kartek
wymiar: 143 x 90 x 14 mm
materiał: ekoskóra PU, papier
znakowanie: tampodruk N (60 x 60 mm)
cena: 4,69 pln

17545
Notes A5, 80 kartek
wymiar: 200 x 140 x 13 mm
materiał: ekoskóra PU, papier
znakowanie: tampodruk N (60 x 60 mm) 
cena: 8,20 pln
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Przepis na idealną reklamę?  
Notesy z indywidualną grafiką!  

Zaprojektuj pełnokolorową okładkę, dodaj logo na kartkach notesu i wręcz klientowi,  

a sprawisz że będzie jeszcze dłuuuugo o Tobie pamiętał.

Notesy na miarę

Minimalna ilość  
zamówienia:  

już od 250szt.

Czas realizacji: 

już od 14 dni

Przykładowe realizacja  
model 38002

Przykładowe realizacja  
model 38004

Przykładowe realizacja  
model 38005
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38004
Podkład z notesami samoprzylepnymi
wymiar: 210 x 290 mm
dane techniczne: notesy: 205 x 200,  
100 x 75 mm i 50 x 75 mm po 50 kartek,  
znaczniki foliowe 5 kolorów po 20 kartek.
cena: wycena indywidualna

38001
Notes samoprzylepny w okładce
wymiar: 100 x 75 mm
dane techniczne: okładka kreda 300g, 
folia błysk; notes samoprzylepny - 50 kartek.
cena: wycena indywidualna

38005
Notes na spirali w twardej okładce
wymiar: 154 x 216 mm
dane techniczne: notesy: na spirali  
148 x 148mm - 100 kartek, samoprzylepny 
755 x 75 mm- 100 kartek, znaczniki foliowe 
5 kolorów po 20 kartek.
cena: wycena indywidualna

38003
Notes samoprzylepny  
w twardej okładce 
wymiar: 106 x 80 mm
dane techniczne: tektura lita 1,75 mm oklejona 
kredą 130g, folia błysk, wyklejka offset 120g, 
notesy samoprzylepne: 100 x 75 mm - 100 kartek 
oraz 50 x 75 mm - 25 kartek, znaczniki foliowe  
5 kolorów po 20 kartek. 
cena: wycena indywidualna

38002
Notes samoprzylepny w okładce  
ze znacznikami 
wymiar: 100 x 75 mm
dane techniczne: okładka kreda 350g,  
folia błysk, notesy samoprzylepne: 100 x 75 
mm - 50 kartek, 48 x 75 mm - 25 kartek, 
znaczniki foliowe 5 kolorów po 20 kartek.
cena: wycena indywidualna

Notesy  
na miarę

Wybierz  
dowolny  
wzór! 
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17532
Karteczki samoprzylepne 
wymiar: 86 x 82 x 5 mm
materiał: karton, papier      
znakowanie: tampodruk N (20 x 60 mm)
cena: 1,80 pln 

17542
Zakładka do książki memo
wymiar: 217 x 60 x 3 mm
materiał: karton, papier      
znakowanie: tampodruk N (  45 mm)
cena: 1,60 pln 

17128
Karteczki samoprzylepne ECO
wymiar: 82 x 55 x 2 mm
materiał: karton, papier      
znakowanie: tampodruk N (30 x 50 mm)
cena: 0,97 pln 

17526
Linijka memo
wymiar: 50 x 160 x 5 mm
materiał: papier, tworzywo  
znakowanie: tampodruk N (15 x 60 mm)
cena: 1,80 pln 

Zakładka do książki z linijką  
oraz karteczkami memo.
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17539
Notesik memo
wymiar: 81 x 56 x 13 mm
materiał: karton, papier      
znakowanie: tampodruk N (40 x 60 mm)
cena: 2,20 pln 

17129
Karteczki samoprzylepne 
wymiar: 124 x 81 x 4 mm
materiał: karton, papier      
znakowanie: tampodruk N (30 x 50 mm)
cena: 1,85 pln 

17134
Notes z długopisem
wymiar: 138 x 120 x 18 mm
materiał: karton, papier
znakowanie: tampodruk N (30 x 65 mm)
cena: 7,40 pln

17133
Notes ekologiczny z długopisem
wymiar: 142 x 90 x 12 mm
materiał: karton, papier, tworzywo
znakowanie: tampodruk N (45 x 45 mm)
cena: 5,80 pln 

17544
Notes ekologiczny składany
wymiar: 155 x 110 x 17 mm
materiał: karton, papier
znakowanie: tampodruk N (60 x 60 mm)
cena: 6,80 pln 

Notes z praktyczną przegródką na długopis, linijką, 
kieszonką na wizytówki oraz karteczkami memo.
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17465
Zestaw karteczek 
samoprzylepnych z długopisem
wymiar: 31 x 135 x 106 mm
materiał: tworzywo, metal, papier
znakowanie: grawerowanie GD (15 x 60 mm)
cena: 16,50 pln 

17429
Zestaw karteczek samoprzylepnych
wymiar: 30 x 230 x 107 mm
materiał: tworzywo, metal, papier
znakowanie: grawerowanie GD (15 x 60 mm)
cena: 19,90 pln

17428
Zestaw karteczek 
samoprzylepnych
wymiar: 30 x 130 x 107 mm
materiał: tworzywo, metal, papier
znakowanie: grawerowanie GD (15 x 60 mm)
cena: 15,30 pln 



On the 
DESK
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17103
Linijka 14 cm z przyborami
wymiar: 150 x 60 x 8 mm
materiał: tworzywo
znakowanie: tampodruk N (30 x 40 mm)
cena: 2,49 pln

04

03

02
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20204
Piórnik
wymiar: 117 x 200 mm
materiał: poliester
znakowanie: sitodruk S (45 x 100 mm)
cena: 3,20 pln

03

04

*

19092
Zakreślacz z karteczkami
wymiar: 141 x 117 x 21 mm
materiał: tworzywo
znakowanie: tampodruk N (18 x 45 mm)
cena: 3,99 pln

17372
Klip do wiadomości
wymiar: 25 x 25 x 105 mm
materiał: metal, tworzywo
znakowanie: tampodruk N (20 x 20 mm)
cena: 1,89 pln 

20054
Zszywacz
wymiar: 45 x 28 x 66 mm
materiał: tworzywo, metal
znakowanie: tampodruk N (14 x 30 mm)
cena: 1,60 pln 

14040
Urządzenie do 
podejmowania decyzji  
wymiar: 51 x 50 x 50 mm
materiał: metal
znakowanie: grawerowanie GD (15 x 15 mm)
cena: 34,80 pln 

* wyposażenie nie jest dołączone.
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0420074
Temperówka
wymiar: 55 x 33 x 47 mm
materiał: tworzywo, metal      
znakowanie: tampodruk  N (15 x 25 mm)
cena: 1,70 pln 



*

72

Biuro i Praca

* wyposażenie nie jest dołączone.

17048
Przybornik na biurko
wymiar: 120 x 105 x 53 mm
materiał: tworzywo
znakowanie: grawerowanie GD, 
tampodruk N (20 x 30 mm)
cena: 17,70 pln

Zegar, kalendarz, 
termometr, alarm. 

 

Lampka LED ułatwiająca czytanie 
nawet najdrobniejszych tekstów. 

 

17540
Lupa z lampką LED
wymiar: 120 x 50 x 12 mm
materiał: tworzywo
znakowanie: tampodruk N (30 x 30 mm)
cena: 5,50 pln 

17547
Zakładka do książek  
wymiar: 140 x 17 x 18 mm
materiał: metal
znakowanie: grawerowanie GM (12 x 25 mm) 
cena: 8,20 pln 

14180
Latarka do książek   
wymiar: 120 x 35 x 20 mm
materiał: aluminium, plastik
znakowanie: tampodruk N (15 x 20 mm)
cena: 8,80 pln 



*
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* wyposażenie nie jest dołączone.

17049
Przybornik na biurko
wymiar: 117 x 96 x 48 mm
materiał: tworzywo
znakowanie: grawerowanie GD, 
tampodruk N (20 x 30 mm)
cena: 15,50 pln

Zegar, kalendarz, 
termometr, alarm. 
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20078
Klip z magnesem
wymiar:  77 x 36 x 36 mm   
materiał: tworzywo, metal
znakowanie: grawerowanie GD, 
tampodruk N (35 x20mm)
cena: 2,15 pln 

03

13

20070
Linijka z ołówkami  
i gumką, 30 cm
wymiar: 316 x 40 x 9 mm
materiał: tworzywo
znakowanie: tampodruk N (12 x 35 mm)
cena: 2,60 pln

20069
Linijka ze szkłem 
powiększającym, 20 cm
wymiar: 215 x 45 mm
materiał: tworzywo
znakowanie: tampodruk N (12 x 40 mm)
cena: 1,49 pln

01

03

Idealny do przypięcia wiadomości na 
lodówce lub spięcia pliku dokumentów.
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17458
Noż do listów z brelokiem
wymiar: 197 x 97 mm (opak.)
materiał: metal, ekoskóra
znakowanie: grawerowanie GD (45 x 10 mm)
cena: 11,99 pln

Magnetyczna podstawa pozwala na dowolne ustawianie 
klipów i umieszczanie w nich notatek. 

Klipy dodatkowo mogą pełni funkcję spinaczy do papieru.  
W zestawie podstawa i 8 sztuk klipów. 

 
 
 
 

17537
Klipy do notatek TEAM
wymiar: 71 x 92 x 23 mm (podstawka),  
30 x 16 x 23 mm (klip)
materiał: metal, tworzywo
znakowanie: tampodruk N (15 x 35 mm)
cena: 9,80 pln 
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Antypoślizgowa powierzchnia 
pozwala na bezpieczne 

przetrzymywanie telefonu.
4 porty USB.

Antypoślizgowa powierzchnia 
pozwala na bezpieczne 

przetrzymywanie telefonu.

17041
Stojak na telefon komórkowy
wymiar: 79 x 64 x 65 mm
materiał: tworzywo, metal
znakowanie: grawerowanie GD (10 x 40 mm)
cena: 4,20 pln 

17521
Stojak na telefon komórkowy
wymiar: 59 x 51 x 55 mm
materiał: tworzywo
znakowanie: tampodruk N (13 x 35 mm)
cena: 3,20 pln 

17538
Stojak na telefon komórkowy
wymiar: 185 x 60 x 15 mm 
materiał: tworzywo
znakowanie: tampodruk N (12 x 50 mm)
cena: 4,29 pln 

17520 
Stojak na telefon komórkowy
z portami USB 
wymiar: 100 x 60 x 95 mm
materiał: tworzywo
znakowanie: tampodruk N (12 x 45 mm)
cena: 29,60 pln 

06

02

00

02

01
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20051
Czyścik do komputera
wymiar: 68 x 59 x 13 mm
materiał: tworzywo
znakowanie: tampodruk N (25 x 35 mm)
cena: 2,60 pln

14187
Czyścik dwufunkcyjny 
wymiar: 62 x 31 x 12 mm
materiał: tworzywo
znakowanie: tampodruk N (10 x 30 mm)
cena: 3,70 pln

02

01

13

04 03

01 14 03
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14179
Słuchawki w etui
wymiar: 72 x 72 mm
materiał: tworzywo
znakowanie: tampodruk N (60 x 40 mm)
cena: 20,89 pln 

04

01

12

05

10

03

02
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Słuchawkę podpina się do smartfona  
i rozmawia jak przez klasyczny telefon 

stacjonarny. Zapewnia to optymalną wygodę 
podczas długich rozmów telefonicznych.

14171
Retro słuchawka do smartfona
wymiar: 210 mm
materiał: tworzywo
znakowanie: tampodruk N (20 x 60 mm)
cena: 43,90 pln 

14178
Słuchawki okrągłe
wymiar: 20 x 12 mm
materiał: tworzywo
znakowanie: tampodruk N
cena: 18,20 pln 

14181
Etui na ramię
wymiar: 114 x 74 x 45 mm
materiał: tworzywo
znakowanie: termotransfer R (15 x 50 mm)
cena: 10,60 pln 

02

04

01

01

02

01 02

04



03

02

80

Biuro i Praca

44540
Pamięć USB, PQI U262 4GB
wymiar: 45 x 17 x 8 mm
materiał:  tworzywo, metal
znakowanie: grawerowanie GD (12 x 32 mm)
cena: zmienna (prosimy o telefon) 

44520
Pamięć USB, PQI U263L 4GB
wymiar: 45 x 19 x 9 mm
materiał:  tworzywo, metal
znakowanie: grawerowanie GD (12 x 25 mm)
cena: zmienna (prosimy o telefon) 

44530
Pamięć USB, PQI U275L 4GB
wymiar: 64 x 20 x 10 mm
materiał:  tworzywo
znakowanie: tampodruk N (15 x 40 mm)
cena: zmienna (prosimy o telefon) 

44510
Pamięć USB, PQI U273 4GB
wymiar: 46 x 17 x 9 mm
materiał:  tworzywo, metal
znakowanie: grawerowanie GD (10 x 23 mm)
cena: zmienna (prosimy o telefon) 

44500
Kartonik i smycz do USB marki PQI
wymiar: 80 x 40 x 20 mm (pudełko)
materiał: tworzywo, papier
cena: zmienna (prosimy o telefon) 

Produkty marki PQI posiadają 

dożywotnią gwarancję.

Na indywidualne zamówienie dostępne także pamięci  

o pojemnościach od 8 do 32 GB.

03

03

04

01 0215

15



Twister

2GB   
4GB   
8GB
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44009
Pamięć USB TWISTER 2 GB
wymiar: 51 x 19 x 10 mm
materiał: tworzywo, metal
znakowanie: grawerowanie GD (13 x 25 mm)
cena: zmienna (prosimy o telefon) 

44010
Pamięć USB TWISTER 4 GB
wymiar: 51 x 19 x 10 mm
materiał: tworzywo, metal
znakowanie: grawerowanie GD (13 x 25 mm)
cena: zmienna (prosimy o telefon) 

44011
Pamięć USB TWISTER 8 GB
wymiar: 51 x 19 x 10 mm
materiał: tworzywo, metal
znakowanie: grawerowanie GD (13 x 25 mm)
cena: zmienna (prosimy o telefon) 

44035 - 4GB 
44036 - 8GB
Pamięć USB
wymiar: 58 x 19 x 9 mm
materiał: metal
znakowanie: grawerowanie GD (12 x 25 mm)
cena: zmienna (prosimy o telefon) 

44025 - 4GB 
44026 - 8GB
Pamięć USB
wymiar: 51 x 16 x 7 mm
materiał: metal
znakowanie: grawerowanie GD (9 x 25 mm)
cena: zmienna (prosimy o telefon) 

13

03

0204
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17090
Rozgałęziacz USB 
wymiar: 98 x 98 x 21 mm
materiał: tworzywo
znakowanie: tampodruk N (20 x 20 mm)
cena: 19,80 pln 

17410
Etui na karty pamięci
wymiar: 20 x 110 x 74 mm
materiał: metal, tworzywo
znakowanie: grawerowanie 
GD (50 x 60 mm) 
cena: 12,80 pln 

44030 - 4GB 
44031 - 8GB
Pamięć USB
wymiar: 86 x 24 x 18 mm
materiał: metal, ekoskóra
znakowanie: grawerowanie MD (11 x 30 mm)
cena: zmienna (prosimy o telefon) 

44040 - 4GB 
44041 - 8 GB
Pamięć USB
wymiar: 90 x 27 mm
materiał: metal, ekoskóra
znakowanie: grawerowanie GD, MD
cena: zmienna (prosimy o telefon) 



USB 
Mug Warmer

83

17475
Rozgałęziacz USB 
z podgrzewaczem do kubka 
wymiar: 22 x 94 x 110 mm, ok. 140 cm przewód
materiał: metal, tworzywo
znakowanie: grawerowanie GD
cena: 19,40 pln

4 porty USB. 
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Puzzle z tyłu kalkulatora 
pozwalają na zabawę z logo.

Umieść logo w lewym  
górnym rogu oraz na puzzlach 
a zapewnisz swoim klientom 

niesamowitą zabawę.

09034
Kalkulator z grą puzzle
wymiar: 124 x 62 x 13 mm
materiał: tworzywo
znakowanie: tampodruk N (60 x 35 mm), (25 x 25 mm)
cena: 15,20 pln

09033
Kalkulator z grą labirynt
wymiar: 124 x 62 x 13 mm
materiał: tworzywo
znakowanie: tampodruk N (10 x 35 mm)
cena: 11,90 pln
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09028
Kalkulator w etui
wymiar: 14 x 70 x 135 mm
materiał: metal, PVC
znakowanie: grawerowanie  
GD (10 x 35 mm)
cena: 16,80 pln

Pałeczka dotykowa, 
zegar, kalendarz, budzik. 
 

09031-00
Kalkulator z linijką
wymiar: 210 x 52 x 9 mm
materiał: tworzywo
znakowanie: tampodruk N (20 x 40 mm)
cena: 7,80 pln

09031-03
Kalkulator z linijką
wymiar: 210 x 52 x 9 mm
materiał: tworzywo
znakowanie: tampodruk N (20 x 40 mm)
cena: 7,20 pln

09027
Kalkulator z linijką
wymiar: 27 x 239 x 65 mm
materiał: aluminium
znakowanie: grawerowanie GD (30 x 40 mm)
cena: 16,90 pln

Linijka 23 cm/9 cali. 
Kalendarz, zegar, budzik. 

 

09021
Kalkulator MAGICZNY z długopisem
wymiar: 114 x 35 mm
materiał: tworzywo
znakowanie: grawerowanie GD (32 x 21 mm)
cena: 6,60 pln
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03055
Zegar ścienny
wymiar: 300 x 42 mm
materiał: metal, tworzywo
znakowanie: grawerowanie GD (30 x 70 mm)
baterie nie dołączone: AA x 1szt. 
cena: 65,80 pln

Zegar z termometrem, 
wilgotnościomierzem i prognozą pogody.

03044
Zegar ścienny
wymiar: 300 x 45 mm
materiał: tworzywo
znakowanie: grawerowanie GD (25 x 60 mm)
baterie nie dołączone: AA x 1szt. 
cena: 16,50 pln

03018
Zegar ścienny
wymiar: 250 mm
materiał: metal
znakowanie: grawerowanie GD (20 x 60 mm)
baterie nie dołączone: AA x 1szt. 
cena: 39,30 pln
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03046
Zegar ścienny
wymiar: 225 x 40 mm
materiał: tworzywo
znakowanie: grawerowanie GD (15 x 55 mm)
baterie nie dołączone: AA x 1szt. 
cena: 23,20 pln

Zegar z termometrem 
 i higrometrem.
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03039
Zegar ścienny KROPKI
wymiar: 250 mm
materiał: metal
znakowanie: grawerowanie GD (55 x 60 mm)
baterie nie dołączone: AA x 1szt. 
cena: 37,40 pln

03034
Zegar ścienny z wahadłem
wymiar: 185 mm
materiał: tworzywo
znakowanie: tampodruk N (45 x 45 mm)
baterie nie dołączone: AA x 1szt. 
cena: 12,50 pln

03037
Zegar ścienny z wahadłem
wymiar: 185 mm
materiał: tworzywo
znakowanie: tampodruk N (45 x 45 mm)
baterie nie dołączone: AA x 1szt. 
cena: 12,50 pln

Zegar z termometrem 
 i higrometrem.03033

Zegar ścienny 
wymiar: 318 x 272 x 24 mm
materiał: tworzywo
znakowanie: grawerowanie GD (60 x 60 mm)
baterie nie dołączone: AA x 1szt. 
cena: 23,40 pln



Take your 

TIME 
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03049
Zegar ścienny CYFRY
wymiar:  300 mm
materiał: metal, tworzywo
znakowanie: tampodruk N (60 x 60 mm)
baterie nie dołączone: AA x 1 szt.
cena: 46,20 pln

19 03
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03011
Zegar z budzikiem
wymiar: 92 x 111 mm
materiał: tworzywo
znakowanie: grawerowanie GD (30 x 45 mm),
tampodruk N (30 x 45 mm)
baterie nie dołączone: AA x 1 szt. 
cena: 5,20 pln

03027
Zegar z budzikiem
wymiar: 60 x 51 x 34 mm
materiał: metal
znakowanie: grawerowanie GD (24 x 28 mm)
cena: 23,50 pln

03026
Zegar składany 
wymiar: 21 x 74 x 60 mm (złożony)
materiał: metal
znakowanie: grawerowanie GD (13 x 50 mm)
cena: 28,40 pln

00

03038 
Zegarek z budzikiem w etui
wymiar: 60 x 28 mm
materiał: metal, ekoskóra
znakowanie: grawerowanie MD ( 45 mm)
cena: 21,30 pln



Wakeup!
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03053
Stacja pogody
wymiar: 130 x 130 x 20 mm
materiał: metal, tworzywo
znakowanie: grawerowanie GD (20 x 60 mm)
baterie nie dołączone: AAA x 2 szt. 
cena: 28,40 pln

03054
Stacja pogody
wymiar: 142 x 80 x 40 mm
materiał: tworzywo
znakowanie: grawerowanie GD (40 x 60 mm),
tampodruk N (40 x 60 mm)
baterie nie dołączone: AAA x 2 szt. 
cena: 25,30 pln

03056
Budzik TALKER
wymiar: 89 x 137 x 48 mm
materiał: tworzywo
znakowanie: tampodruk N (8 x 60 mm)
baterie nie dołączone: AA x 3 szt.
cena: 36,80 pln

Możliwość stworzenia własnego alarmu 
(długość nagrania – 6 sekund)



Modern 
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03015
Zegar i termometr
wymiar: 188 x 110 x 35 mm
materiał: drewno, metal
znakowanie: grawerowanie MD (10 x 50 mm)
baterie nie dołączone:  AA x 1szt. 
cena: 42,30 pln

03014
Zegar z budzikiem
wymiar: 100 x 100 x 35 mm
materiał: drewno, metal
znakowanie: grawerowanie MD (10 x 50 mm)
baterie nie dołączone:  AA x 1szt. 
cena: 29,80 pln

Zegar z budzikiem, 
termometr, higrometr.

03016
Stacja pogody
wymiar: 148 x 300 x 44 mm
materiał: drewno, metal
znakowanie: grawerowanie MD (10 x 50 mm)
baterie nie dołączone:  AA x 1szt. 
cena: 78,50 pln
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03052
Zegar na biurko
wymiar: 120 x 150 x 40 mm
materiał: drewno, metal
znakowanie: grawerowanie 
MD (40 x 25 mm)
baterie nie dołączone:  AA x 1 szt.
cena: 44,70 pln

Na górze zegara znajduje  
się pojemnik na długopisy 
lub np. sztuczny kwiat.

03051
Zegar z higrometrem i termometrem
wymiar: 114 x 275 x 33 mm
materiał: drewno, metal
znakowanie: grawerowanie MD (25 x 60 mm)
baterie nie dołączone:  AA x 1 szt.
cena: 73,20 pln
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17502
Gazetownik
wymiar: 390 x 385 x 190 mm
materiał: ekoskóra
znakowanie: tłoczenie T (10 x 70 mm),  
(30 x 50 mm), sitodruk S (40 x 60 mm)
cena: 98,00 pln

03047
Ramka na zdjęcie z zegarem
wymiar: 176 x 176 x 15 mm
materiał: tworzywo
znakowanie: grawerowanie GD (45 x 60 mm)
baterie nie dołączone: AAA x 2szt. 
cena: 21,20 pln

02
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14629
Zakładka do książek  
magnetyczna
wymiar: 100 x 25 mm
materiał: tworzywo
znakowanie: tampodruk N (60 x 20 mm)
cena: 1,90 pln 

14180
Latarka do książek   
wymiar: 120 x 35 x 20 mm
materiał: aluminium, plastik
znakowanie: tampodruk N (15 x 20 mm)
cena: 8,80 pln 

17547
Zakładka do książek  
wymiar: 140 x 17 x 18 mm
materiał: metal
znakowanie: grawerowanie GM (12 x 25 mm) 
cena: 8,20 pln 



MAKE 
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01016
Zestaw do manicure
wymiar: 25 x 117 x 71 mm
materiał: ekoskóra, metal
znakowanie: grawerowanie 
GD (10 x 22 mm)
cena: 29,50 pln

01015                   
Zestaw do manicure
wymiar: 24 x 103 x 65 mm
materiał: ekoskóra, metal
znakowanie: grawerowanie 
GD (10 x 22 mm)
cena: 18,40 pln

01019
Zestaw do makijażu
wymiar: 80 x 50 x 12 mm
materiał: tworzywo
znakowanie: tampodruk N (50 x 40 mm)
cena: 3,50 pln
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01007
Zestaw do manicure
wymiar: 127 x 53 mm
materiał: metal, ekoskóra
znakowanie: grawerowanie 
GD (20 x 12 mm)
cena: 14,25 pln

14642
Zestaw do manicure
wymiar: 130 x 20 x 100 mm
materiał: nylon, stal nierdzewna
znakowanie: sitodruk S (80 x 80 mm)
cena: 14,40 pln

07129
Kosmetyczka skórzana
wymiar: 120 x 205 x 110 mm
materiał: skóra
znakowanie: grawerowanie  
MD (30 x 60 mm)
cena: 96,50 pln

02

09

04

17206
Zestaw do manicure
wymiar: 49 x 124 mm
materiał: aluminium, metal
znakowanie: grawerowanie 
GD (60 x 20 mm)
cena: 5,30 pln
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01013
Lusterko
wymiar: 3 x 70 x 30 mm
materiał: aluminium, szkło
znakowanie: grawerowanie  GD (25 x 60 mm)
cena: 2,80 pln

01009
Brelok obcinaczka
wymiar: 100 x 40 mm
materiał: metal, ekoskóra
znakowanie: grawerowanie MD (50 x 10 mm)
cena: 4,20 pln

01020
Komplet SPA
wymiar: 98 x 137 mm (wiaderko)
materiał: drewno
znakowanie: grawerowanie  
MD 30 x 36 mm
cena: 22,80 pln

20001
Centymetr krawiecki 1,5 m
wymiar: ś 50 mm x 13 mm
materiał: tworzywo
znakowanie: tampodruk N (25 x 25 mm)
cena: 1,80 pln

W zestawie szczotka  
do włosów, pumeks, gąbka  

i szczotkę do rąk. 
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01010
Zestaw do czyszczenia obuwia 
wymiar: 80 x 240 x 75 mm
materiał: ekoskóra
znakowanie: grawerowanie GD (8 x 20 mm)
cena: 45,60 pln

14186
Zestaw do czyszczenia obuwia
wymiar: 125 x 65 x 50 mm
materiał: poliester
znakowanie: sitodruk S (35 x 65 mm)
cena: 11,80 pln

01021
Zestaw do czyszczenia obuwia
wymiar: 164 x 73 mm
materiał: ekoskóra
znakowanie: grawerowanie MD
cena: 24,40 pln

01018
Czyścik do obuwia 
wymiar: 59 x 18 mm
materiał: tworzywo
znakowanie: tampodruk N ( 40 mm) 
cena: 1,70 pln

Zestaw zawiera:  
pastę bezbarwną, czyścik, 

łyżkę do butów, ściereczkę, 
szczotkę. 
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17248
Zestaw do wina (4 elementy)
wymiar: 170 x 150 x 46 mm
materiał: metal, drewno, korek
znakowanie: grawerowanie MD (25 x 40 mm), 
grawerowanie na blaszce GD+B  (10 x 50 mm)  
cena: 42,90 pln

17378
Zestaw do wina  
(7 elementów)
wymiar: 47 x 251 x 202 mm
materiał: metal, drewno
znakowanie: grawerowanie MD (25 x 70 mm), 
grawerowanie na blaszce GD+B  (10 x 50 mm)
cena: 62,80 pln

17251
Zestaw do wina z mini 
szachami (5 elementów)
wymiar: 200 x 195 x 45 mm
materiał: metal, drewno
znakowanie: grawerowanie na 
blaszce GD+B (5 x 35 mm)
cena: 52,20 pln

17552
Zestaw do wina z mini 
szachami (4 elementy)
wymiar: 170 x 148 x 45 mm
materiał: metal, drewno
znakowanie: grawerowanie  
MD (10 x 60 mm) 
cena: 42,70 pln



Wine Set
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17541
Zestaw do wina 
wymiar: 37 x ś 158 mm
materiał: metal, drewno
znakowanie: grawerowanie  
MD (50 x 50 mm)
cena: 37,90 pln
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31031
Skrzynka na wino z akcesoriami
wymiar: 115 x 365 x 118 mm 
materiał: drewno sheesham, metal, mosiśądz
znakowanie: grawerowanie GD (35 x 75 mm)
cena: 51,90 pln

17381
Skrzynka na wino (4 elementy)
wymiar: 115 x 363 x113 mm
materiał: metal, drewno
znakowanie: grawerowanie MD (25 x 40 mm),  
grawerowanie na blaszce GD + B (10 x 50 mm)
cena: 53,90 pln
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17380
Zestaw do wina (3 elementy)
wymiar: 47 x 147 x 168 mm
materiał: metal, drewno
znakowanie: grawerowanie MD (25 x 40 mm), 
grawerowanie na blaszce GD + B (10 x 50 mm)
cena: 34,60 pln

17403
Zestaw do wina (2 elementy)
wymiar: 48 x 114 x 150 mm
materiał: metal, drewno
znakowanie: grawerowanie MD (25 x 40 mm), 
grawerowanie na blaszce GD + B (10 x 50 mm)
cena: 32,70 pln

17379
Zestaw do wina (4 elementy)
wymiar: 47 x 177 x 177 mm
materiał: metal, drewno
znakowanie: grawerowanie MD (25 x 70 mm),  
grawerowanie na blaszce GD + B (10 x 50 mm)
cena: 44,30 pln

17249
Zestaw do wina (2 elementy)
wymiar: 243 x 144 x 55 mm
materiał: metal, drewno
znakowanie: grawerowanie MD (25 x 40 mm),  
grawerowanie na blaszce GD+B  (10 x 50 mm)
cena: 45,20 pln
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07018
Torba na wino
wymiar: 385 x 115 x 93 mm
materiał: ekoskóra, welur
znakowanie: grawerowanie 
MD (25 x 40 mm),  
cena: 28,40 pln

20238
Torba ekologiczna
wymiar: 340 x 100 x 95 mm
materiał: polipropylen 90g/m2
znakowanie: sitodruk S (100 x 65 mm)
cena: 2,60 pln

Wnętrze wykończone czerwonym 
welurem. Zapięcie na magnes. 

17530
Tuba na wino
wymiar: 329 x ś 84 mm
materiał: drewno
znakowanie: grawerowanie  
MD (30 x 100 mm)
cena: 26,80 pln

17531
Skrzynka na wino
wymiar: 90 x 350 x 99 mm
materiał: drewno
znakowanie: grawerowanie  
MD (40 x 100 mm)
cena: 25,90 pln
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17524
Termometr na butelkę
wymiar: 40 x 77 x 74 mm
materiał: metal, tworzywo
znakowanie: grawerowanie GD (6 x 15 mm)
cena: 24,20 pln

17419 
Shaker 350 ml
wymiar: 162 x 75 mm
materiał: stal nierdzewna
znakowanie: grawerowanie 
GD (30 x 28mm),  
grawerowanie GR (30 x 60mm)
cena: 16,20 pln
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17427
Zestaw sztućców (6 os.)
wymiar: 50 x 385 x 257 mm (etui)
materiał: stal nierdzewna, drewno
znakowanie: grawerownie na blaszce 
GD + B(10 x 50 mm)
cena: 75,20 pln

17425
Zestaw 3 noży i deska w etui
wymiar: 70 x 366 x 188 mm (etui)
materiał: stal nierdzewna, drewno
znakowanie: grawerowanie na blaszce 
GD + B (10 x 50 mm)
cena: 42,00 pln
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17030
Otwieracz z magnesem 
KAPSEL 
wymiar: 16 x 73 x 73 mm
materiał: tworzywo, metal
znakowanie: tampodruk N ( 55 mm)
cena: 3,19 pln

20057
Łapka kuchenna
wymiar: 170 x 170 mm
materiał: bawełna
znakowanie: sitodruk S (120 x 120 mm)
cena: 1,60 pln

04

03

13
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21016
Kubek 350 ml
wymiar: 102 x 81 x 83 mm
materiał: ceramika
znakowanie: nadruk wypalany
W (40 x 50 mm)
cena: 7,60 pln

21013
Imbryk z podgrzewaczem, 600 ml
wymiar: 170 x 150 x 105 mm
materiał: ceramika, metal
znakowanie: grawerowanie GD
cena: 39,90 pln

17317
Podkładki pod kubek 4 szt.
wymiar: ś 96 x 28 mm (etui)
materiał: metal, korek
znakowanie: grawerowanie GD (30 x 60 mm)
cena: 5,50 pln



109

21014
Czajniczek z filiżanką
wymiar: spodek: 17 x 15 x 15 mm, 
filiżanka: 50 x 100 mm, poj. 180 ml,  
czajniczek: 90 x 160 x 95 mm, poj. 300 ml  
materiał: ceramika
znakowanie: nadruk wypalany
W (20 x 40 mm)
cena: 39,80 pln

21012
Zestaw obiadowy do spaghetti
(dla czterech osób) 
wymiar: 350 x 480 x 250 mm
materiał: ceramika, metal
znakowanie: nadruk wypalany W
cena: 91,85 pln
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21003
Pojemnik kuchenny, 750 ml 
wymiar: 115 x 110 mm
materiał: ceramika, drewno
znakowanie: nadruk wypalany W      
cena: 14,99 pln

21004
Pojemnik kuchenny, 1250 ml
wymiar: 138 x 117 x 117 mm
materiał: ceramika, drewno
znakowanie: nadruk wypalany W
cena: 18,50 pln

21006
Pojemnik kuchenny z łyżką, 1200 ml
wymiar: 200 x 110 x 100 mm, 
materiał: ceramika, metal
znakowanie: nadruk wypalany W
cena: 29,70 pln

Metalowa łyżka  
mocowana na 

magnesach. 

21015
Zestaw fondue, 560 ml
wymiar: 140 x 120 x 120 mm
materiał: ceramika
znakowanie: nadruk wypalany W (35 x 50 mm)
cena: 24,30 pln
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21008
Zestaw 5 miseczek na przekąski
z solniczką i pieprzniczką
wymiar: 70 x 280 x 280 mm
materiał: ceramika, drewno
znakowanie: nadruk wypalany W
cena: 41,80 pln

Talerze posiadają nóżkę  
umożliwiającą obracanie.

17434-01
Talerz do sera
wymiar: 30 x 305 mm
materiał: marmur
cena: 59,90 pln*

* cena towaru nie obejmuje noży 
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20083
Plecak piknikowy
wymiar: 400 x 390 x 170 mm
materiał: poliester 600D, tworzywo, metal
znakowanie: sitodruk S (80 x 100 mm)
cena: 75,80 pln

20082
Plecak piknikowy
wymiar: 340 x 300 x 90 mm
materiał: poliester 600D, tworzywo, metal
znakowanie: sitodruk S (80 x 100 mm)
cena: 57,00 pln

Zestaw dla 4 osób - kubki, talerzyki, 
sztućce. Kosz posiada praktyczny 

pojemnik termiczny. 

20044
Kosz piknikowy
wymiar: 280 x 330 x 460 mm
materiał: bambus, trzcina egzotyczna,  
ceramika, metal
znakowanie: grawerowanie na blaszce 
GD + B (10 x 50 mm)
cena: 245,00 pln
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20043
Kosz piknikowy
wymiar: 200 x 450 x 290 mm
materiał: bambus, trzcina egzotyczna, 
ceramika, metal
znakowanie: grawerowanie na blaszce 
GD + B (10 x 50 mm)
cena: 185,00 pln

Zestaw dla 4 osób: kubki, talerzyki, 
sztućce, pasek na ramię.

Zestaw dla 2 osób: talerzyki, kieliszki, 
sztućce, solniczka i pieprzniczka.  
Posiada pojemnik termiczny.

20096
Kosz piknikowy
wymiar: 175 x 395 x 280 mm
materiał: wiklina, metal, tworzywo, ceramika
znakowanie: grawerowanie na blaszce 
GD + B (10 x 50 mm)
cena: 226,00 pln



Family 
Grill
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17046
Zestaw do grilla, 4 elementy
wymiar: 405 x 155 x 55 mm
materiał: poliester, stal nierdzewna
znakowanie: grawerowanie GD (8 x 50 mm)
znakowanie etui: sitodruk S (100 x 250 mm)
cena: 48,90 pln

17536
Fartuch grillowy
wymiar: 580 x 412 mm (fartuch) 
materiał: nylon, stal nierdzewna, drewno
znakowanie: sitodruk S (200 x 150 mm)
cena: 54,90 pln

Zestaw zawiera: fartuch, rękawicę, 
solniczkę, pieprzniczkę, nóż, widelec, 
łopatkę oraz szczypce. 



Family 
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17045
Zestaw do grilla, 5 elementów
wymiar: 400 x 130 x 80 mm
materiał: tworzywo, stal nierdzewna
znakowanie: grawerowanie GD (8 x 50 mm)
znakowanie etui: grawerowanie GD (20 x 45 mm)
cena: 93,80 pln

17512
Zestaw do grilla, 3 elementy
wymiar: 80 x 370 x 100 mm
materiał: tworzywo, stal nierdzewna
znakowanie: grawerowanie GD (8 x 50 mm)
znakowanie etui: grawerowanie GD (25 x 55 mm)
cena: 58,00 pln
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Wnętrze stalowe. 

Wnętrze stalowe. 
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17298
Kubek termiczny PIKO 390 ml
wymiar: 214 x 82 mm 
materiał: stal nierdzewna, tworzywo
znakowanie: grawerowanie GD (40 x 25 mm), GR (30 x 80 mm) 
cena: 33,70 pln

17258
Kubek termiczny KAZO 310 ml
wymiar: 216 x 72 mm
materiał: stal nierdzewna, tworzywo
znakowanie: grawerowanie GD (40 x 25 mm), GR (30 x 80 mm) 
cena: 31,80 pln
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Wnętrze stalowe. 
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17522
Kubek termiczny GRIP 450 ml
wymiar: 270 x 82 mm
materiał: stal nierdzewna, tworzywo
znakowanie: grawerowanie  
GD (53 x 25 mm), GR (53 x 60 mm)
cena: 35,90 pln

02

04

17511
Bidon stalowy 550 ml
wymiar:  220 x 71 mm
materiał: stal nierdzewna
znakowanie: grawerowanie 
GR (30 x 60 mm), 
grawerowanie GD (30 x 25 mm)
cena: 18,60 pln

Wnętrze stalowe. 
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17327
Kubek termiczny 400 ml
wymiar: 170 x 81 mm
materiał: stal nierdzewna, tworzywo
znakowanie: grawerowanie GD (45 x 28 mm),  
grawerowanie GR (45 x 80 mm)
cena: 9,30 pln

17038 
Kubek termiczny 450 ml
wymiar: 165 x 90 mm
materiał: stal nierdzewna, tworzywo
znakowanie: grawerowanie GD (50 x 25 mm) 
grawerowanie GR (40 x 80 mm)
cena: 19,80 pln

Wnętrze stalowe. 

Wnętrze stalowe. Wnętrze z tworzywa. 

Wnętrze z tworzywa. 

Wnętrze z tworzywa. 

17504
Kubek termiczny 450 ml
wymiar: 142 x 85 mm
materiał: stal nierdzewna, tworzywo
znakowanie: grawerowanie GD (40 x 28 mm),  
grawerowanie GR (45 x 80 mm)
cena: 11,60pln

17364
Kubek termiczny 210 ml
wymiar: 125 x 70 mm
materiał: stal nierdzewna, tworzywo
znakowanie: grawerowanie GD (24 x 35 mm),  
grawerowanie GR (24 x 60 mm)
cena: 12,60 pln

17417
Kubek termiczny 420 ml 
z podgrzewaczem 12 V
wymiar: 162 x 87 mm
materiał: stal nierdzewna, tworzywo
znakowanie: grawerowanie GD (60 x 27 mm),  
grawerowanie GR (60 x 70 mm)
cena: 20,40 pln



Vacuum FLASK
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17476
Termos - dzbanek 1500 ml
wymiar: 225 x 135 mm
materiał: stal nierdzewna, tworzywo
znakowanie: grawerowanie GD (50 x 27 mm)
cena: 52,90 pln

17499
Termos 500 ml 
i dwa kubki termiczne 280 ml
wymiar: 245 x 69 mm (termos), 
117 x 65 mm (kubek)
materiał: stal nierdzewna, tworzywo
znakowanie: grawerowanie GD (40 x 25 mm),
GR (40 x 60 mm)
cena: 57,90 pln

17214 
Termos 500 ml
wymiar: 255 x 69 mm
materiał: stal nierdzewna
znakowanie: grawerowanie  
GD (60 x 25 mm),  
grawerowanie GR (60 x 60 mm)
cena: 21,80 pln

17329 
Termos 750 ml
wymiar: 295 x 81 mm
materiał: stal nierdzewna
znakowanie: grawerowanie  
GD (60 x 26 mm),  
grawerowanie GR (60 x 60 mm) 
cena: 29,60 pln

17173 
Termos 1000 ml
wymiar: 310 x 87 mm
materiał: stal nierdzewna
znakowanie: grawerowanie  
GD (60 x 28 mm),  
grawerowanie GR (60 x 90 mm) 
cena: 32,00 pln
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17339
Kubek stalowy 210 ml
wymiar: 80 x 70 mm
materiał: stal nierdzewna
znakowanie: grawerowanie GD (60 x 28 mm),  
grawerowanie GR (60 x 60 mm)
cena: 12,95 pln

17534
Kubek z pokrywką LIDER
wymiar: 88 x 106 x 69 mm
materiał: metal, tworzywo
znakowanie: grawerowanie GR (60 x 60 mm),  
GD (60 x 25 mm)
cena: 15,50 pln

03

17360
Kubek metalowy z karabińczykiem 210 ml
wymiar: 80 x 70 mm
materiał: stal nierdzewna
znakowanie: grawerowanie GD (60 x 27 mm),  
grawerowanie GR (60 x 60 mm)
cena: 14,30 pln  

05
07

04

04 03 02

Kubek posiada 
podwójne ścianki. 

Wnętrze stalowe. 



121

17470
Piersiówka 160 ml
wymiar: 116 x 85 x 28 mm
materiał: stal nierdzewna
znakowanie: grawerowanie 
GD (15 x 60 mm)
cena: 23,50 pln

17472
Piersiówka 180 ml
wymiar: 122 x 94 x 27 mm
materiał: stal nierdzewna
znakowanie: grawerowanie 
GD (40 x 50 mm)
cena: 22,20 pln

17471
Piersiówka piłka 150 ml
wymiar: 114 x 100 x 25 mm
materiał: stal nierdzewna
znakowanie: grawerowanie 
GD (14 x 25 mm)
cena: 24,50 pln

17469
Komplet upominkowy
wymiar: 145 x 205 mm (opak.)
materiał: stal nierdzewna
znakowanie: grawerowanie 
GD (30 x 60 i 30 x 13 mm)
cena: 31,80 pln

Piersiówka 180 ml, 
2 kieliszki, lejek.



Hip
FLASK
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17467
Komplet upominkowy
wymiar: 150 x 180 mm (opak.)
materiał: metal, ekoskóra
znakowanie: grawerowanie GD, MD
cena: 51,60 pln

17514
Komplet upominkowy
wymiar: 30 x 80 x 60 mm (opak.)
materiał: metal, ekoskóra
znakowanie: grawerowanie GD, MD
cena: 49,50 pln

Piersiówka 90 ml, 
długopis, wizytownik.

Piersiówka 90 ml, 
długopis, brelok.

17216
Piersiówka 240 ml
wymiar: 148 x 94 x 22 mm
materiał: stal nierdzewna
znakowanie: grawerowanie 
GD (30 x 50 mm)
cena: 14,70 pln

17260
Piersiówka 120 ml
wymiar: 119 x 70 x 20 mm
materiał: stal nierdzewna
znakowanie: grawerowanie 
GD (30 x 40 mm)
cena: 11,19 pln
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17358
Kieliszki 30 ml - 4 szt.
wymiar: 70 x 43 mm (etui)
materiał: stal nierdzewna, ekoskóra 
znakowanie: grawerowanie GD (30 x 10 mm), 
grawerowanie GR (15 x 30 mm)
cena: 11,80 pln

17466
Kileliszek składany 65 ml - brelok
wymiar: 50 x 18 mm (złożony)
materiał: stal nierdzewna
znakowanie: grawerowanie GD (35 x 30 mm)
cena: 14,70 pln

21011
Kieliszek 40 ml do smyczy
wymiar: 68 x 44 mm
materiał: metal, szkło
znakowanie: grawerowanie MD (30 x 12 mm)
cena: 4,60 pln

07060
Piersiówka 240 ml 
w oprawie skórzanej
wymiar: 148 x 94 x 22 mm
materiał: stal nierdzewna, skóra
znakowanie: grawerowanie 
MD (20 x 50 mm), tłoczenie T (20 x 50 mm)
cena: 53,80 pln

07070
Etui drewniane
do piersiówki 240 ml
wymiar: 39 x 176 x 118 mm
materiał: drewno, metal
znakowanie: grawerowanie GD (10 x 60 mm)
cena: 7,90 pln



LANYARD
Perfect for mobile phone or USB flash drive.
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Odkręcana zawieszka. 
Możliwość graweru z czterech stron. 
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17490
Smycz na telefon FONKA
wymiar: 8 x 8 x 435 mm, 
dł. łaśńcuszka 395 mm
materiał: metal
znakowanie: grawerowanie GM (5 x 20 mm)
cena: 8,50 pln

17436
Pudełko do smyczy
wymiar: 22 x 47 x 185 mm
materiał: papier ozdobny
znakowanie: nie znakujemy
cena: 3,20 pln



LANYARD
Perfect for mobile phone or USB flash drive.
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17355
Smycz na telefon
wymiar: 12 x 455 mm
materiał: metal, ekoskóra
znakowanie: grawerowanie GM (8 x 22 mm)
pasujśśące etui: 17436
cena: 7,99 pln
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17448
Smycz na telefon w etui
wymiar: 6 x 10 x 510 mm
materiał: metal, ekoskóra
znakowanie: grawerowanie GM (8 x 18 mm)
cena: 9,60 pln

04

17445
Smycz krótka do telefonu w etui
wymiar: 6 x 86 x 11 mm
materiał: metal, ekoskóra
znakowanie: grawerowanie GM ( 17 mm)
cena: 6,69 pln
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17065
Wieszak na torebkę 
wymiar: 45 x 7 mm
materiał: metal
znakowanie: grawerowanie GD ( 20 mm)
cena: 6,99 pln

17515
Wieszak na torebkę 
TOREBKA 
wymiar: 50 x 43 x 10 mm
materiał: metal
znakowanie: grawerowanie 
GD (10 x 28 mm)
cena: 10,40 pln

17516
Wieszak na torebkę 
SERDUSZKO 
wymiar: 40 x 47 x 8 mm
materiał: metal
znakowanie: grawerowanie 
GD (12 x 25 mm)
cena: 7,70 pln
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20061
Brelok otwieracz
wymiar: 76 x 40 mm
materiał: tworzywo, metal
znakowanie: tampodruk N (20 x 15 mm)
cena: 0,98 pln

01

05

03

* Wymiary breloków nie obejmują kółeczka 

17345
Brelok otwieracz
wymiar: 62 x 10 mm
materiał: aluminium
znakowanie: grawerowanie GM (7 x 20 mm)
cena: 0,89 pln
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00
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* Wymiary breloków nie obejmują kółeczka 
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17302
Brelok otwieracz
wymiar: 52 x 30 mm
materiał: metal
znakowanie: grawerowanie GM (45 x 25 mm)
cena: 3,55 pln

17386
Brelok otwieracz
wymiar: 65 x 23 mm
materiał: metal
znakowanie: grawerowanie GM (22 x 6 mm)
cena: 4,95 pln

17044
Brelok otwieracz
wymiar: 54 x 10 mm
materiał: aluminium
znakowanie: grawerowanie 
GM (5 x 30 mm)
cena: 1,12pln

17439
Brelok otwieracz
wymiar: 49 x 36 mm
materiał: metal
znakowanie: grawerowanie GM 
cena: 4,80 pln
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17292
Brelok
wymiar: 36 x 33 mm
materiał: metal
znakowanie: grawerowanie 
GM (11 x 15 mm)
cena: 3,80 pln

17440
Brelok piłkarz
wymiar: 60 x 40 mm
materiał: metal
znakowanie: grawerowanie 
GM (28 x 12 mm)
cena: 6,40 pln

17011
Brelok boisko
wymiar: 25 x 45 mm
materiał: metal
znakowanie: grawerowanie 
GM (35 x 20 mm)
cena: 5,19 pln

17071
Brelok piłkarz
wymiar: 60 x 50 x 3 mm
materiał: metal
znakowanie: grawerowanie 
GM (15 x 10 mm)
cena: 4,80 pln
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17462
Brelok piłka
wymiar: 34 x 34 mm
materiał: metal
znakowanie: grawerowanie GM ( 24 mm)
cena: 4,40 pln
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17069
Brelok auto ze światłami
wymiar: 50 x 31 x 11 mm
materiał: metal
znakowanie: grawerowanie GM (7 x 20 mm)
cena: 7,50 pln

17067
Brelok TIR 3D
wymiar: 36 x 12 x 16 mm
materiał: metal
znakowanie: grawerowanie 
GM (7 x 20 mm)
cena: 6,69 pln

17318
Brelok
wymiar: 30 x 43 mm
materiał: metal
znakowanie: grawerowanie
GM (8 x 28 mm)
cena: 3,99 pln

17438
Brelok
wymiar: 73 x 29 mm
materiał: metal
znakowanie: grawerowanie 
GM (15 x 40 mm)
cena: 5,50 pln

17053
Brelok
wymiar: 30 x 40 mm
materiał: aluminium
znakowanie: grawerowanie
GM (15 x 20 mm)
cena: 1,89 pln

Reflektory auta 
to świecące diody LED.
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17031
Brelok samolot 3D
wymiar: 39 x 38 x 7 mm
materiał: metal
znakowanie: grawerowanie 
GM (5 x 18 mm)
cena: 5,85 pln

17094
Brelok piła
wymiar: 52 x 20 x 1 mm
materiał: metal
znakowanie: grawerowanie 
GM (5 x 20 mm)
cena: 2,70 pln

17086
Brelok uśmieszki
wymiar: 42 x 11 x 3 mm
materiał: metal
znakowanie: grawerowanie 
GM (35 x 6 mm)
cena: 3,95 pln

17527
Brelok globus
wymiar: 36 x 36 x 4 mm
materiał: metal
znakowanie: grawerowanie 
GM (ś 27 mm)
cena: 6,80 pln

Brelok obrotowy.
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17085
Brelok 
wymiar: 34 x 34 x 4 mm
materiał: metal
znakowanie: grawerowanie 
GM (20 x 20mm)
cena: 2,99 pln

17096
Brelok koniczynka
wymiar: 33 x 33 x 3 mm
materiał: metal
znakowanie: grawerowanie 
GM  (15 x 15 mm)
cena: 4,40 pln

17442
Brelok
wymiar: 37 x 34 mm
materiał: metal, tworzywo
znakowanie: grawerowanie GM (16 x 16 mm) 
cena: 4,60 pln

17464
Brelok
wymiar: 35 x 33 mm
materiał: metal
znakowanie: grawerowanie 
GM (10 x 20 mm)
cena: 4,99 pln
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17290
Brelok
wymiar: 35 x 48 mm
materiał: metal
znakowanie: grawerowanie 
GM (15 x 30 mm)
cena: 4,49 pln

17415
Brelok
wymiar: 42 x 35 mm
materiał: metal
znakowanie: grawerowanie GM (5 x 35 mm)
cena: 5,15 pln

17416
Brelok
wymiar: 33 x 26 mm
materiał: metal
znakowanie: grawerowanie GM (6 x 16 mm)
cena: 5,15 pln

17463 
Brelok
wymiar: 32 x 37 mm
materiał: metal
znakowanie: grawerowanie GM (7 x 23 mm)
cena: 4,20 pln

17054
Brelok
wymiar: 40 x 22 mm
materiał: aluminium
znakowanie: GM (30 x 18 mm)
cena: 1,89 pln

17148
Brelok
wymiar: 47 x 15 mm
materiał: metal
znakowanie: GM (28 x 8 mm)
cena: 3,70 pln

17177
Brelok
wymiar: 35 x 32 mm 
materiał: metal, tworzywo
znakowanie: tampodruk N (20 x 15 mm)
cena: 0,99 pln
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17483
Brelok
wymiar: 50 x 28 mm
materiał: metal
znakowanie: grawerowanie GM (22 x 18 mm)
cena: 2,90 pln

03

17477
Brelok
wymiar: 52 x 21 mm
materiał: metal
znakowanie: grawerowanie GM (25 x 10 mm)
cena: 2,60 pln

15 03 07
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17017
Brelok
wymiar: 40 x 24 mm
materiał: metal
znakowanie: grawerowanie 
GM (24 x 15 mm)
cena: 4,40 pln

17015
Brelok
wymiar: 45 x 25 mm
materiał: metal
znakowanie: grawerowanie 
GM (24 x 15 mm)
cena: 4,40 pln

17018
Brelok
wymiar: 35 x 36 mm
materiał: metal
znakowanie: grawerowanie 
GM (15 x 24 mm)
cena: 4,40 pln
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17012
Brelok
wymiar: 50 x 23 mm
materiał: metal
znakowanie: grawerowanie 
GM (30 x 15 mm)
cena: 4,80 pln

17533
Brelok SKIP
wymiar: 77 x 26 x 6 mm
materiał: tworzywo
znakowanie: tampodruk N (30 x 15 mm)
cena: 0,72 pln

02 03 04

02

00

14091
Brelok z zegarkiem 
i datownikiem
wymiar: 56 x 28 mm
materiał: tworzywo
znakowanie: tampodruk N (15 x 15 mm)
cena: 7,95 pln

Haczyk umożliwia doczepienie 
breloka do szlufki. 

Duża powierzchnia do nadruku. 
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17500
Brelok z żetonem
wymiar: 42 x 30 mm (brelok), 23 mm (żeton)
materiał: metal
znakowanie: grawerowanie GM ( 18 mm)
cena: 6,10 pln

17546
Brelok z żetonem
wymiar: 35 mm
materiał: metal
znakowanie: grawerowanie GM (ś 15 mm)
cena: 6,50 pln

17235
Brelok na żeton
wymiar: 40 x 31 mm
materiał: metal
znakowanie: grawerowanie GM (8 x 15 mm)
cena: 4,60 pln

24123 
Żeton
wymiar: 23 mm 
materiał: metal
znakowanie: grawerowanie GM ( 18 mm)
cena: 1,35 pln

Brelok obrotowy.  
Rewers żetonu gładki.
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17388
Brelok obrotowy
wymiar: 41 x 33 mm
materiał: metal
znakowanie: grawerowanie 
GM (25 x 15 mm)
cena: 5,50 pln

17387
Brelok obrotowy
wymiar: 40 x 28 mm
materiał: metal
znakowanie: grawerowanie 
GM (28 x 17 mm)
cena: 5,50 pln

17501
Brelok obrotowy
wymiar: 34 x 34 mm
materiał: metal
znakowanie: grawerowanie GM (ś 18 mm)
cena: 5,90 pln

17083
Brelok  
wymiar: 41 x 24 x 4 mm
materiał: metal
znakowanie: grawerowanie 
GM (25 x 10mm)
cena: 4,10 pln

17509
Brelok  
wymiar: 37 x 35 mm
materiał: metal
znakowanie: grawerowanie 
GM (ś 28mm)
cena: 3,80 pln

17457
Brelok
wymiar: 66 x 26 mm
materiał: metal
znakowanie: grawerowanie GM (19 x 17 mm)
cena: 3,40 pln
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20067
Poduszka podróżna
wymiar opak.: 110 x 175 mm
materiał: poliester
znakowanie na poduszce: sitodruk S (50 x 140 mm) 
cena: 5,20 pln

20211
Identyfikator do bagażu
wymiar: 85 x 55 mm
materiał: tworzywo
znakowanie: tampodruk N (40 x 45 mm)
cena: 2,10 pln

17226
Kłódka turystyczna na szyfr
wymiar: 36 x 40 mm
materiał: metal
znakowanie: grawerowanie GD (13 x 23 mm)
cena: 4,15 pln

14190
Zapalniczka
wymiar: ś57 x 38 x 13 mm
materiał: metal
znakowanie: grawerowanie GD (20 x 35 mm)
cena: 9,90 pln
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17075
Skipass
wymiar: 10 x 32 mm
materiał: metal, tworzywo
znakowanie: tampodruk N ( 18 mm)
cena: 1,25 pln

07 04

03

02

20076
Uchwyt na butelkę
wymiar: 160 x 40 x 7 mm
materiał: tworzywo, metal
znakowanie: grawerowanie 
GM (10 x 20 mm)
cena: 2,70 pln03 04

01012
Przybornik do szycia 
wymiar: 10 x 54 x 31 mm
materiał: metal
znakowanie: grawerowanie GD (25 x 60 mm)
cena: 5,90 pln
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04

29051
Skrobaczka do szyb
wymiar: 110 x 122 x 3 mm
materiał: tworzywo
znakowanie: tampodruk N (45 x 45 mm)
cena: 1,62 pln

04

29055
Skrobaczka do szyb
wymiar: 225 x 108 x 14 mm
materiał: tworzywo
znakowanie: tampodruk N (45 x 45 mm)
cena: 2,60 pln

05

03 01

03
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29059
Skrobaczka z rękawiczką
wymiar: 250 x 160 mm
materiał: poliester, tworzywo
znakowanie: termotransfer R (90 x 90 mm)
cena: 5,40 pln

03
02
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00
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14188
Ciśnieniomierz do opon 
wymiar: 90 x 10 mm
materiał: metal
znakowanie: grawerowanie GD (50 x 5 mm)
cena: 3,20 pln

14185
Alkomat
wymiar: 80 x 40 x 15 mm
materiał: tworzywo
znakowanie: tampodruk N (15 x 20 mm)
cena: 33,20 pln

17543
Mata na szybę samochodu
wymiar: ś595 x 1270 x 2 mm (rozłożone) 
materiał: tworzywo
znakowanie: sitodruk S (200 x 300 mm)
cena: 9,90 pln

W zestawie 2 przyssawki 
ułatwiające właściwe 
zamocowanie maty. 
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20308
Brelok odblaskowy MIŚ
wymiar: 70 x 50 x 7 mm
materiał: tworzywo
znakowanie: tampodruk N (30 x 15 mm)
cena: 1,98 pln

20060
Odblask mrugający
wymiar: 128 x 64 x 8 mm
materiał: tworzywo
znakowanie: tampodruk N (30 x 30 mm)
cena: 3,99 pln

20310
Brelok odblaskowy FUNNY FACE
wymiar: 90 x 50 x 20 mm
materiał: poliester
znakowanie: sitodruk S (30 x 30 mm)
cena: 4,99 pln

20311
Brelok odblaskowy SUN
wymiar: 110 x 18 mm
materiał: poliester
znakowanie: sitodruk S  (ś 43 mm)
cena: 5,29 pln

3 tryby świecenia:
jeden ciągły, 

dwa pulsujące. 

20306
Brelok odblaskowy
wymiar: 50 mm
materiał: tworzywo
znakowanie: tampodruk N ( 35mm)
cena: 1,10 pln

12

01
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20304
Opaska odblaskowa 
samozaciskowa
wymiar: 300 x 30 mm
materiał: tworzywo
znakowanie: tampodruk N (15 x 60 mm)
cena: 1,42 pln

20309
Opaska odblaskowa 
samozaciskowa piłkarska
wymiar: 300 x 30 mm
materiał: tworzywo
znakowanie: tampodruk N (15 x 60 mm)
cena: 1,42 pln

00
12

14538
Zestaw pierwszej pomocy
wymiar: 135 x 75 x 33 mm
materiał: nylon
znakowanie: sitodruk S (25 x 45 mm)
cena: 12,85 pln
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20301
Kamizelka odblaskowa
wymiar: 620 x 680 mm
materiał: poliester
znakowanie: sitodruk S (100 x 100 mm)
cena: 10,80 pln

20302
Kamizelka odblaskowa dziecięca
wymiar: 390 x 300 mm
materiał: poliester
znakowanie: sitodruk S (40 x 75 mm)
cena: 8,40 pln

20303
Worko-plecak odblaskowy
wymiar: 390 x 290 mm
materiał: poliester
znakowanie: sitodruk S (100 x 200 mm)
cena: 9,70 pln
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14054
Hamak
wymiar: 200 x 80 cm
materiał: bawełna organiczna
znakowanie: sitodruk S (200 x 150 mm)
cena: 99,50 pln

20400
Koc polarowy
wymiar: 150 x 119 cm (rozłożony)
materiał: polar 200 gs/m
znakowanie: sitodruk S (200 x 150 mm)
cena: 29,60 pln

20205
Hamak
wymiar: 200 x 80 cm
materiał: bawełna, drewno
znakowanie: sitodruk S (200 x 300 mm)
cena: 76,00 pln

Wygodny w podróży ze względu na  
możliwość złożenia  do małych rozmiarów.

Z poręcznym, nylonowym uchwytem.

06 13 04
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20224
Torba typu GREEN BAG
wymiar: 280 x 310 x 220 mm
materiał: polipropylen 120 g/m2
znakowanie: sitodruk S (200 x 120 mm)
cena: 4,59 pln

20242
Torba na zakupy HURRY
wymiar: 400 x 380 mm,  
dł. całkowita rączki 515 mm
materiał: polipropylen
znakowanie: sitodruk S (280 x 220 mm)
cena: 2,05 pln
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20217
Torba bawełniana 105 g 
z długimi uszami
wymiar: 420 x 380 mm, 
dł. całkowita rączki 640 mm
materiał: bawełna 105 g/m2
znakowanie: sitodruk S (280 x 220 mm)
cena: 3,80 pln
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20219
Torba bawełniana 105 g 
z krótkimi uszami 
wymiar: 420 x 380 mm, 
dł. całkowita rączki 340 mm
materiał: bawełna 105 g/m2
znakowanie: sitodruk S (280 x 220 mm)
cena: 3,80 pln
cena: 3,25 pln (20219-17)

02

20241
Torba bawełniana 150 g 
z długimi uszami
wymiar: 420 x 380 mm, 
dł. całkowita rączki 640 mm
materiał: bawełna 150 g/m2
znakowanie: sitodruk S (280 x 220 mm)
cena: 4,70 pln

20230
Torebka Eko mała
wymiar: 260 x 220 mm
materiał: polipropylen 90 g/m2
znakowanie: sitodruk S (100 x 150 mm)
cena: 1,94 pln
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20231
Torba ekologiczna składana
wymiar: 110 x 200 mm (złożona)
wymiar: 395 x 395 mm (rozłożona)
materiał: polipropylen 80g/m2
znakowanie: sitodruk S (80 x 150 mm)
cena: 4,70 pln
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20238
Torba ekologiczna na wino
wymiar: 340 x 100 x 95 mm
materiał: polipropylen 90 g/m2
znakowanie: sitodruk S (100 x 65 mm)
cena: 2,60 pln
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20041
Torba termiczna
wymiar: 150 x 220 x 170 mm
materiał: poliester 600D
znakowanie: sitodruk S (50 x 140 mm)
cena: 6,20 pln

14182
Worek marynarski
wymiar: 300 x 500 mm
materiał: poliester 600D
znakowanie: sitodruk S (200 x 190 mm)  
cena: 29,90 pln

20203
Kosmetyczka
wymiar: 147 x 175 mm
materiał: satyna
znakowanie: sitodruk S (50 x 80 mm)
cena: 6,30 pln
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20202
Plecak ADVENTURE 
wymiar: 400 x 370 x 130 mm
materiał: poliester 600D
znakowanie: sitodruk S (80 x 100 mm)
cena: 17,50 pln
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20201
Plecak na ramię CITY
wymiar: 475 x 340 x 150 mm
materiał: poliester 600D
znakowanie: sitodruk S (80 x 80 mm)
cena: 19,80 pln
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Pokrowiec na telefon 
zapinany na rzep. 
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Duża ilość kieszeni ułatwia 
organizację rzeczy w torbie. 

 

20208
Portfolio na dokumenty CONFERENCE
wymiar: 290 x 370 x 60 mm
materiał: poliester
znakowanie: sitodruk S (100 x 200 mm)
cena: 19,90 pln

20207
Torba na dokumenty COLLEGE
wymiar: 325 x 440 x 43 mm 
materiał: poliester
znakowanie: sitodruk S (100 x 200 mm)
cena: 25,40 pln

20206
Torba na dokumenty BIZNES
wymiar: 270 x 390 mm 
materiał: poliester
znakowanie: sitodruk S (100 x 200 mm)
cena: 6,90 pln
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07140
Plecak na laptop
wymiar: 435 x 295 x 140 mm
materiał: poliester 1680D
znakowanie: tłoczenie T
cena: 77,10 pln

07141
Plecak na laptop
wymiar: 450  x 280 x 140 mm
materiał: poliester 1680D
znakowanie: tłoczenie T
cena: 71,80 pln

Plecak wyposażony jest wewnątrz w dwie 
obszerne kieszenie, w tym jedną wzmacnianą 

klapką ochronną zapinaną na rzep.  Na 
zewnątrz, z przodu plecaka trzy płaskie 

kieszenie zapinane na suwak, po bokach dwie 
kieszonki wykonane z siateczki.  

 
 
 



155

07204
Torba na laptop
wymiar: 400 x 290 mm
materiał: poliester 1680D
znakowanie: tłoczenie T (18 x 70 mm) 
cena: 68,40 pln

07139
Torba na laptop
wymiar: 420 x 300 mm
materiał: kodura 1680D
znakowanie: tłoczenie T
cena: 77,60 pln

07136
Torba na laptop
wymiar: 420 x 300 mm
materiał: poliester 1680D
znakowanie: tłoczenie T (30 x 50 mm)
cena: 74,90 pln



156

Tekstylia

37028
Parasol automatyczny DUO
wymiar: 103 cm, dł. 84 cm
materiał: poliester 190T, metal
znakowanie: sitodruk S (200 x 150 mm)
cena: 22,20 pln

06 02

Dwukolorowa warstwa.

W zestawie pokrowiec  
z paskiem na ramię. 

37010
Parasol manualny duży LASCAR
wymiar: 128 cm, dł. 101 cm 
materiał: poliester 190T, metal
znakowanie: sitodruk S (200 x 150 mm)
cena: 25,30 pln
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Miękka rączka wykonana z pianki 
EVA ułatwia trzymanie parasola. 

 

37036
Parasol SUNNY
wymiar: ś 103 cm, dł. rśczki 12 cm 
materiał: poliester 190 T, tworzywo
znakowanie: sitodruk S (200 x 150 mm)
cena: 18,40 pln
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37016
Parasol składany z pokrowcem SAMER
wymiar: 92 cm, dł. 58 cm
wymiar (po złożeniu): 34 x 4 x 4 cm
materiał: poliester 190T, metal, tworzywo
znakowanie: sitodruk S (200 x 120 mm)
cena: 13,20 pln
  

04 06 02
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37001
Parasol automatyczny STICK
wymiar: 103 cm, dł. 90 cm
materiał: poliester 190T, drewno
znakowanie: sitodruk S (200 x 150 mm)
cena: 13,29 pln

0113
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0614 1503

Kolory drewnianych rączek 
w poszczególnych modelach 
mogą różnić się odcieniem. 

05 09
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37030
Parasol manualny EVITA
wymiar: 113 cm, dł. 93 cm
materiał: pongee 190T, drewno
znakowanie: sitodruk S (150 x 100 mm)
cena: 32,00 pln

06 05

37031
Parasol automatyczny 
z metalowym stelażem MILES
wymiar: 103 cm, dł. 87 cm
materiał: poliester 190T, metal, tworzywo
znakowanie: sitodruk S (200 x 150 mm)
cena: 17,40 pln

20081
Ponczo przeciwdeszczowe w piłce
wymiar: 63 mm
materiał: tworzywo
znakowanie: tampodruk N (25 x 25 mm)
cena: 4,42 pln 

010403

02
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Sport i Zabawa

12

20086 
Piłka plażowa
wymiar: dł. panelu 34 cm
materiał: PVC
znakowanie: sitodruk S (100 x 60 mm)
cena: 2,85 pln

20087
Etui wodoodporne
wymiar: 240 x 150 mm
materiał: PVC
znakowanie: tampodruk 
N (60 x 60 mm)
cena: 3,30 pln

04
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20048
Frisbee
wymiar: 220 mm
materiał: tworzywo
znakowanie: tampodruk N (45 x 45 mm)
cena: 4,30 pln



Beach 
Ball Set
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20045
Paletki z piłeczką
wymiar: 340 x 210 mm
materiał: tworzywo
znakowanie: tampodruk 
N (45 x 45 mm), 
sitodruk S (150 x100 mm)
cena: 9,45 pln

04

05

20095
Brelok pływający SWIMMER
wymiar: 81 x 36 x 19 mm
materiał: tworzywo
znakowanie: tampodruk N (20 x 40 mm)
cena: 2,10 pln
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14184
Krokomierz na baterie słoneczne
wymiar: 50 x 40 x 25 mm
materiał: tworzywo
znakowanie: tampodruk N (14 x 20 mm)
cena: 16,90 pln

20094
Piłka „Zośka”
wymiar:  50 mm
materiał: materiał, ekoskóra PU
znakowanie: tampodruk N
cena: 1,90 pln

14076
Piłka nożna
wymiar: rozmiar 5
materiał: PVC
znakowanie: tampodruk N (30 x 30 mm)
cena: 34,40 pln

14077
Piłka nożna
wymiar: rozmiar 5
materiał: PVC
znakowanie: tampodruk N (30 x 30 mm)
cena: 34,40pln

Piłki wypełnione  
plastikowym granulatem.

04

03
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14051
Kije do Nordic Walking
wymiar: 38 x 80-140 cm
materiał: aluminium
znakowanie: grawerowanie 
GD (10 x 60 mm)
cena: 93,50 pln

Kije posiadają regulację wysokości 
oraz wymienne końcówki .

Liczy ilość skoków,  
mierzy spalanie kalorii.

14183
Skakanka elektroniczna
wymiar: 130 x 30 x 210 mm
materiał: tworzywo
znakowanie: tampodruk N (14 x 40 mm)
cena: 16,90 pln

14181
Etui na ramię
wymiar: 114 x 74 x 45 mm
materiał: neopren
znakowanie: termotransfer R (15 x 50 mm)
cena: 10,60 pln 

01

02
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15017
Maskotka miś RUFIK
wymiar: wys. 170 mm
materiał: plusz, bawełna
znakowanie: sitodruk S (27 x 40 mm)
cena: 17,50 pln

15014
Maskotka miś SKAUT
wymiar: wys. 200 mm
materiał: plusz, bawełna
znakowanie: sitodruk S (30 x 40 mm)
cena: 13,90 pln

15013
Maskotka miś TOLEK
wymiar: wys. 190 mm
materiał: plusz, bawełna
znakowanie: sitodruk S (28 x 50 mm)
cena: 16,40 pln



165

15008
Miś - brelok
wymiar: wys. 70 mm
materiał: plusz
cena: 4,60 pln

15012
Maskotka piesek doktor
wymiar: wys. 300 mm
materiał: plusz, bawełna
znakowanie: sitodruk S (30 x 50 mm)
cena: 24,70 pln

15015
Maskotka renifer ROGAŚ
wymiar: wys. 160 mm
materiał: plusz, bawełna
znakowanie: sitodruk S (28 x 50 mm)
cena: 13,50 pln

09

01



make some noise...
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20068
Łapka klekotka
wymiar: 85 x 180 x 20 mm
materiał: tworzywo
znakowanie: tampodruk N (ś 25 mm)
cena: 1,65 pln

20080
Gwizdek płaski
wymiar: 70 x 29 mm
materiał: tworzywo, metal
znakowanie: tampodruk 
N (20 x 30 mm)
cena: 1,09 pln

20030
Gwizdek
wymiar: 42 x 17 mm
materiał: tworzywo
znakowanie: tampodruk 
N (10 x 15 mm)
cena: 0,58 pln

12

01

03

04
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20092
Kości do gry w kubku
wymiar: 86 x 76 mm
materiał: tworzywo, ekoskóra PVC
znakowanie: tampodruk N (50 x 25 mm),
grawerowanie MD (15 x 50 mm)
cena: 11,60 pln

20093
Zestaw gier w etui
wymiar: 185 x 115 x 29 mm
materiał: ekoskóra, tworzywo, papier
znakowanie: grawerowanie MD (20 x 50 mm),
tampodruk N (60 x 60 mm)
cena: 19,70 pln

20091 
Jo-jo drewniane
wymiar: 28 x ś 51 mm
materiał: metal, aluminium
znakowanie: grawerowanie MD ( 30 mm)
cena: 1,60 pln

Zestaw zawiera dwie talie kart, notes, 
ołówek i kości. Całość zapakowana  
w eleganckie etui.
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20085
Zestaw gier 4 w 1
wymiar: 171 x 189 x 25 mm
materiał: drewno
znakowanie: grawerowanie MD (40 x 80 mm), 
tampodruk N (60 x 60 mm) 
cena: 25,40 pln

20090
Domino
wymiar: 49 x 147 x 29 mm
materiał: drewno
znakowanie: grawerowanie MD (30 x 80 mm),
tampodruk N (30 x 60 mm)
cena: 4,50 pln
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20084
Domino – zwierzątka
wymiar: 110 x 110 x 110 mm
materiał: drewno
znakowanie: grawerowanie 
MD (70 x 70 mm),  
tampodruk N (60 x 60 mm) 
cena: 19,80 pln

169

20088
Układanka
wymiar: 45 x 45 x 45 mm
materiał: drewno, bawełna
znakowanie: sitodruk S (50 x 50 mm)
cena: 4,80 pln

20089
Zestaw 3 układanek TRICKY
wymiar: 77 x 181 x 69 mm
materiał: drewno
znakowanie: grawerowanie MD (25 x 70 mm),  
tampodruk N (45 x 45 mm)
cena: 25,40 pln
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W zestawie: karty, domino,  
kości, szachy, warcaby,  
backgammon, solitaire. 

31007
Karty do gry i kości
wymiar opak.: 38 x 200 x 120 mm
materiał: drewno sheesham, mosiśądz
znakowanie: grawerowanie GD (25 x 50 mm)
cena: 69,00 pln

31027
Zestaw siedmiu gier w pudełku
wymiar opak.: 71 x 227 x 190 mm
materiał: drewno sheesham, mosiśądz
znakowanie: grawerowanie GD (30 x 50 mm)
cena: 188,00 pln
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31053
Gry 6 w 1
wymiar: 95 x 150 x 150 mm
materiał: drewno sheesham, mosiśądz
znakowanie: grawerowanie GD (30 x 45 mm)
cena: 168,00 pln 

W zestawie: gra kółko i krzyżyk, karty, 
domino, kości, szachy, solitaire.



Playthe 
Game

Dices 
Master
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31042
Kości w tubie
wymiar: 123 x 40 mm
materiał: drewno sheesham
znakowanie: grawerowanie 
MD (50 x 10 mm)
cena: 17,90 pln 

31058
Kości w kubeczku
wymiar: 63 x ś 71 mm
materiał: drewno sheesham, miedź
znakowanie: grawerowanie 
GM (ś  45 mm)
cena: 26,80 pln 

Kości pakowane w drewnine 
pudełko, które może również 
służyć jako kubeczek do gry. 
 



Dices 
Master
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31002
Kości
wymiar: 37 x 125 x 37 mm
materiał: drewno sheesham, mosiśądz
znakowanie: grawerowanie MD (10 x 50 mm)
grawerowanie na blaszce GD + B (10 x 50 mm)
cena: 19,60 pln 
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31032
Układanka logiczna
wymiar: 85 x 117 x 117 mm
materiał: drewno sheesham
znakowanie: grawerowanie na blaszce 
GD + B (5 x 35 mm)
cena: 19,90 pln

31056
Kółko i krzyżyk  
wymiar: 39 x 100 x 100 mm
materiał: drewno sheesham, mosiśądz
znakowanie: grawerowanie MD (25 x 25 mm)
cena: 43,90 pln 

31052
Domino – łódka
wymiar: 55 x 290 x 55 mm
materiał: drewno sheesham, mosiśądz
znakowanie: grawerowanie MD (18 x 80 mm)
cena: 62,90 pln 



Puzzle 
GAME
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31034
Zestaw układanek logicznych
wymiar: 62 x 175 x 68 mm 
materiał: drewno sheesham
znakowanie: grawerowanie GD (30 x 50 mm)
cena: 57,60 pln 



Forecast 
your 

Weather
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31046
Stacja pogody
wymiar: 293 x 145 x 29 mm
materiał: mosiśądz, drewno sheesham
znakowanie: grawerowanie 
MD (34 x 10 mm)
cena: 112,70 pln 

Stacja pogody posiada: 
termometr, higrometr

31051
Popielniczka
wymiar: 39 x 100 x 100 mm 
materiał: drewno sheesham, mosiśądz
znakowanie: grawerowanie GD ( 40 mm)
cena: 19,99 pln 



Wine Set 
made of  

SHEESHAM WOOD 
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31031
Skrzynka na wino z akcesoriami
wymiar: 115 x 365 x 118 mm 
materiał: drewno sheesham, metal, mosiśądz
znakowanie: grawerowanie GD (35 x 75 mm)
cena: 51,90 pln

Wino prezentowane na zdjęciu 
nie wchodzi w skład zestawu.
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31021
Brelok teleskop
wymiar: 16 x 16 x 40 mm
materiał: mosiśądz
znakowanie etui: grawerowanie 
MD (10 x 30 mm)
cena: 23,00 pln

31025
Brelok koło sterowe
wymiar: 8 x 49 x 49 mm
materiał: mosiśądz
znakowanie etui: grawerowanie 
MD (10 x 30 mm)
cena: 23,00 pln

31026
Brelok śruba okrętowa
wymiar: 9 x 39 x 39 mm
materiał: mosiśądz
znakowanie etui: 
grawerowanie MD (10 x 30 mm)
cena: 23,00 pln

31020
Brelok kompas
wymiar: 13 x 38 x 38 mm
materiał: mosiśądz
znakowanie etui: grawerowanie 
MD (10 x 30 mm)
cena: 23,00 pln  

Breloki pakowane są 
w drewniane pudełka 

wykonane z drewna sheesham.
Wymiary pudełka: 
37 x 63 x 63 mm.

31023
Brelok telegraf
wymiar: 15 x 25 x 46 mm
materiał: mosiśądz
znakowanie etui: grawerowanie 
MD (10 x 30 mm)
cena: 23,00 pln
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31022
Brelok hełm płetwonurka
wymiar: 32 x 33 x 32 mm
materiał: mosiśądz
znakowanie etui: grawerowanie MD (10 x 30 mm)
cena: 23,00 pln
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31055
Kompas z lupą w pudełku
wymiar opak.: 50 x 100 x 100 mm 
wymiar: 20 x 77 mm
materiał: drewno sheesham, mosiśądz
znakowanie: grawerowanie na blaszce 
GD + B (10 x 50 mm)
cena: 139,80 pln 

31011
Luneta - 35 cm
wymiar opak.: 160 x 55 mm
materiał: mosiśądz, skóra
znakowanie etui: grawerowanie 
MD (40 x 10 mm)
cena: 175,00 pln
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31057
Zestaw upominkowy
wymiar: 170 x 66 x 83 mm   
materiał: drewno sheesham, stal nierdzewna
znakowanie: grawerowanie MD (30 x 50 mm) 
cena: 165,80 pln 

Szkło powiększające
wymiar: 31050 - 230 x 102 mm 
31049 i 31048 - 263 x 102 mm
materiał: kośćśś, metal
znakowanie etui: tampodruk N
cena: 59,80 pln 

31048 31050

Zestaw upominkowy dla prawdziwych 
poszukiwaczy przygód skłdający się z lunety, 

kompasu i lupy zapakowanych 
w elegancki kuferek.



Nautical 
Compass
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Kolekcja Premium

31008
Kompas w pudełku
wymiar opak.: 85 x 117 x 117 mm
materiał: drewno sheesham, mosiśądz
znakowanie: grawerowanie GD (20 x 40 mm)
cena: 138,00 pln 
 

31037
Kompas kieszonkowy
wymiar: 16 x 45 x 45 mm
materiał: mosiśądz
znakowanie: grawerowanie GD ( 10 mm)
cena: 47,90 pln 
 

31036
Kompas w pudełku
wymiar: 30 x 60 x 50 mm   
materiał: drewno sheesham
znakowanie: grawerowanie GD (15 x 30 mm)
cena: 35,50 pln 



Sundial 
Compass
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31038
Kompas z zegarem słonecznym
wymiar: 50 x 79 x 79 mm
materiał: mosią śdz
znakowanie: grawerowanie GD (40 x 20 mm) 
cena: 97,00 pln 
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14019
Zestaw narzędzi Dunlop, 
31 elementów
wymiar: 295 x 195 x 80 mm
materiał: poliester 600D, metal
znakowanie: sitodruk S (100 x 150 mm)
cena: 207,80 pln

14022
Zestaw narzędzi Dunlop
wymiar: 280 x 330 x 80 mm
materiał: metal, tworzywo
znakowanie: tampodruk N (45 x 45 mm)
cena: 326,00 pln



far away... 
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14021
Zestaw samochodowy
wymiar: 345 x 300 x 90 mm
materiał: metal, EVA
znakowanie: grawerowanie  
GD (18 x 50 mm)
cena: 364,00 pln
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14623
Narzędzie wielofunkcyjne, 16 funkcji 
wymiar: 25 x 45 x 88 mm
materiał: tworzywo, metal
znakowanie: tampodruk N (10 x 15 mm)
cena: 35,80 pln

14624
Scyzoryk wielofunkcyjny Dunlop
wymiar: 100 x 60 x 20 mm
materiał: tworzywo, metal, poliester 600D
znakowanie: tampodruk N (45 x 9 mm)
cena: 42,80 pln
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14622
Latarka diodowa Dunlop - 9 LED
wymiar: 110 x ś 25 mm
materiał: metal, guma
znakowanie: grawerowanie GD (50 x 60 mm)
cena: 50,80 pln

14640
Miara DUNLOP 3m
wymiar: 85 x 70 x 40 mm
materiał: tworzywo
znakowanie: tampodruk N
cena: 25,80 pln

14189
Śrubokręty DUNLOP
wymiar: 70 x 20 mm
materiał: metal, tworzywo
znakowanie: tampodruk N (12 x 30 mm)
cena: 6,60 pln
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29098
Zestaw narzędzi w puszce
wymiar: 155 x 110 x 30 mm
materiał: metal, tworzywo
znakowanie: grawerowanie GD (30 x 50 mm)
cena: 33,40 pln



ALL IN 
ONE 
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29062
Zestaw narzędzi z latarką
wymiar: 195 x 130 x 70 mm
materiał: tworzywo, metal
znakowanie: tampodruk N (20 x 45 mm)
baterie nie dołączone: AA x 4 szt.
cena: 32,40 pln
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29036
Zestaw narzędzi w etui
wymiar: 45 x 165 x 145 mm
materiał: tworzywo, metal
znakowanie: sitodruk S (60 x 60 mm)
cena: 29,90 pln

*pulsujące światło czerwone *ciągłe światło białe 

29042
Zestaw narzędzi z latarką
wymiar: 93 x 220 x 105 mm
materiał: tworzywo, metal
znakowanie: tampodruk N (20 x 45 mm),  
grawerowanie GD (8 x 35 mm)
baterie nie dołączone: AA x 2 szt.
cena: 36,50 pln



ALL IN 
ONE 
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29097
Zestaw narzędzi do roweru
wymiar: 130 x 92 x 40 mm
materiał: metal, tworzywo
znakowanie: sitodruk S (45 x 45 mm)
cena: 26,80 pln

Zestaw zawiera: komplet kluczy imbusowych, 
nasadki na śruby, śrubokręty, klucz uniwersalny, 
łyżki do opon, zestaw do łatania dętek. 
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Dioda LED, poziomica. 
 

4 wymienne końcówki,  
dioda LED. 

29058
Śrubokręt z poziomicą
wymiar: 140 x 30 x 20 mm
materiał: tworzywo, metal
znakowanie: tampodruk N (10 x 45 mm)
cena: 5,40 pln

29096
Zestaw śrubokrętów
wymiar: 81 x 31 x 15 mm
materiał: metal, tworzywo
znakowanie: tampodruk N (18 x 60 mm)
cena: 3,95 pln
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01

29046
Nożyk do cięcia tapet
wymiar: 148 x 37 x 10 mm
materiał: tworzywo, metal
znakowanie: tampodruk N (8 x 45 mm)
cena: 1,29 pln

04

29034
Zestaw kluczy w etui
wymiar: 30 x 210 x 65 mm
materiał: tworzywo, metal
znakowanie: grawerowanie GD (45 x 60 mm)
cena: 17,80 pln

01 0019138
Długopis METRUM 
wymiar: 148 x 13 mm            
materiał: tworzywo
znakowanie: tampodruk N (5 x 30 mm)
cena: 1,65 pln

Długość suwmiarki: 10 cm. 
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29022
Miara 5 m
wymiar: 68 x 68 mm
materiał: tworzywo, metal
znakowanie: tampodruk N ( 40 mm)
cena: 4,80 pln

29081
Miara 3 m
wymiar: 61 x 66 x 25 mm
materiał: tworzywo, guma, metal
znakowanie: tampodruk N ( 35 mm)
cena: 7,80 pln

29029
Miara 5 m
wymiar: 63 x 68 mm
materiał: tworzywo, metal
znakowanie: tampodruk N ( 40 mm)
cena: 6,60 pln
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29043
Miara 5 m
wymiar: 70 x 35 x 70 mm
materiał: guma, tworzywo, metal
znakowanie: tampodruk N ( 35 mm)
cena: 9,60 pln

29086
Miara 5 m
wymiar: 70 x 69 x 30 mm
materiał: guma, tworzywo, metal
znakowanie: tampodruk N ( 35 mm)
cena: 11,90 pln

29089
Miara 3 m
wymiar: 61 x 60 x 31 mm
materiał: guma, tworzywo, metal
znakowanie: tampodruk N ( 30 mm)
cena: 6,60 pln

29085
Miara 3 m
wymiar: 60 x 64 x 23 mm
materiał: guma, tworzywo, metal
znakowanie: tampodruk N ( 35 mm)
cena: 7,80 pln
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29031
Narzędzie wielofunkcyjne
wymiar: 100 x 35 mm
materiał: metal, drewno
znakowanie: grawerowanie 
GD (10 x 60 mm)
cena: 34,90 pln

29093
Narzędzie wielofunkcyjne
wymiar: 100 x 45 x 21 mm
materiał: metal, tworzywo
znakowanie: grawerowanie 
GD  (6 x 25 mm)
cena: 32,80 pln

29030
Narzędzie wielofunkcyjne
wymiar: 92 x 39 mm
materiał: metal
znakowanie: grawerowanie 
GD (7 x 30 mm)
cena: 32,90 pln

29033
Narzędzie wielofunkcyjne
z zestawem nasadek
wymiar: 100 x 40 mm
materiał: metal, drewno
znakowanie: grawerowanie 
GD (10 x 60 mm)
cena: 46,90 pln

Każdy pokrowiec posiada szlufkę 
umożliwiającą zaczepienie do paska od spodni. 
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29094
Narzędzie wielofunkcyjne małe
wymiar: 69 x 32 x 17 mm
materiał: metal, tworzywo
znakowanie: grawerowanie GD (6 x 25 mm)
cena: 22,70 pln

Narzędzie zawiera
latarkę z diodą LED. 
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04

03

29077
Brelok ze scyzorykiem
wymiar: 41 x 46 mm
materiał: metal
znakowanie: grawerowanie GD (15 x 20 mm)
cena: 3,99 pln

29082
Brelok scyzoryk BUTELKA
wymiar: 75 x 23 x 11 mm            
materiał: metal
znakowanie: grawerowanie GD (30 x 10 mm)
cena: 6,80 pln

29028
Mini wkrętaki 6 szt.
wymiar: 23 x 56 mm
materiał: metal
znakowanie: grawerowanie GD (14 x 40 mm)
cena: 7,20 pln
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29009
Brelok - miarka 1 m
wymiar: 40 x 40 x 17 mm
materiał: tworzywo
znakowanie: tampodruk N ( 22 mm)
cena: 2,10 pln

02

03

07

29048
Miarka 1 m na karabińczyku
wymiar: 52 x 49 x 12 mm
materiał: tworzywo
znakowanie: tampodruk N ( 25 mm)
cena: 2,98 pln

29044
Brelok - miarka 2 m
wymiar: 52 x 49 x 12 mm
materiał: tworzywo
znakowanie: tampodruk N (30 x 38 mm)
cena: 2,19 pln

29076
Miarka 1 m z poziomicą
wymiar: 43 x 43 mm
materiał: tworzywo
znakowanie: tampodruk N (25 x 30 mm)
cena: 1,89 pln

29090
Brelok poziomica
wymiar: 40 x 15 x 15 mm
materiał: tworzywo, metal
znakowanie: tampodruk N (10 x 30 mm)
cena: 1,99 pln
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29079
Scyzoryk 8 funkcji
wymiar: 91 x 24 x 23 mm
materiał: tworzywo, metal
znakowanie: grawerowanie GD (9 x 30 mm)
cena: 12,40 pln

Dioda LED, kompas. 
 

Pinceta i wykałaczka  
wysuwane z korpusu scyzoryka 
 

29020
Nóż w etui
wymiar: 205 x 25 mm
materiał: metal, drewno, ekoskóra
znakowanie: grawerowanie GD
cena: 19,90 pln

29088
Scyzoryk 5 funkcji
wymiar: 59 x 19 x 10 mm
materiał: metal, tworzywo
znakowanie: tampodruk N (9 x 40 mm)
cena: 3,60 pln
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29027
Przybornik turystyczny
wymiar: 99 x 22 mm
materiał: metal
znakowanie: grawerowanie GD (9 x 40 mm)
cena: 11,20 pln

Przybornik turystyczny 
po rozłożeniu staje się 

oddzielnym nożem i widelcem.

Po rozłożeniu 
 
 

29078
Scyzoryk 9 funkcji
wymiar: 89 x 18 x 17 mm
materiał: metal
znakowanie: grawerowanie GD (8 x 40 mm)
cena: 9,70 pln

29087
Scyzoryk 7 funkcji
wymiar: 70 x 21 x 14 mm
materiał: metal, tworzywo
znakowanie: grawerowanie GD (10 x 15 mm)
cena: 7,80 pln

00

03
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29067
Latarka biwakowa LED, 7 diod
wymiar: 130 x 40  mm
materiał: metal
znakowanie: grawerowanie GD
cena: 42,90 pln

Dwa tryby świecenia : 
ciągły i pulsujący 

 

29074
Latarka z narzędziami
wymiar: 140 x 45 mm
materiał: metal, tworzywo
znakowanie: grawerowanie GD (15 x 40 mm)
baterie nie dołączone: AAA x 3 szt.
cena: 31,00 pln

29092
Zestaw latarka i scyzoryk w puszce
wymiar opak.: 125 x 92 x 4 mm
wymiar: 90 x 28 x 15 mm (scyzoryk),  89 x 28 mm (latarka)
materiał: metal
znakowanie: grawerowanie GD (13 x 20 mm) - latarka,  
grawerowanie GD (45 x 13 mm) - scyzoryk
baterie nie dołączone: AAA x 3 szt.
cena: 38,70 pln

4 diody LED, 8 narzędzi, czerwone 
pulsujące światło ostrzegawcze.  
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29072
Latarka
wymiar: 165 x 38 mm
materiał: tworzywo
znakowanie: tampodruk 
N (10 x 35 mm)
baterie nie dołączone: AA x 2 szt.
cena: 5,99 pln

02

03

29064
Latarka dynamo
materiał: tworzywo
wymiar: 100 x 25 x 50 mm
znakowanie: tampodruk N (55 x 30 mm)
cena: 5,60 pln

2 diody LED.
Nie wymaga baterii.

02

03

29007
Latarka LED, 3 diody
wymiar: 115 x 38 x 27 mm
materiał: tworzywo
znakowanie: tampodruk N (20 x 55 mm)
baterie nie dołączone: AAA x 3 szt.
cena: 9,80 pln

Latarka z obrotową główką. 
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29025
Latarka LED, 9 diod
wymiar: 93 x 30 mm
materiał: metal
znakowanie: grawerowanie 
GD (10 x 22 mm)
cena: 38,80 pln

29063
Latarka LED w etui. 17 diod
wymiar: 126 x 42 mm
materiał: metal
znakowanie: grawerowanie GD (10 x 35 mm)
baterie nie dołączone: AAA x 3 szt.
cena: 32,90 pln

29066
Latarka LED z magnesem
wymiar: 133 x 39 mm
materiał: metal
znakowanie: grawerowanie GD (7 x 30 mm)
cena: 42,00 pln

Latarka posiada 17 diod LED
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Latarka posiada dwa rodzaje 
światła: białe ciągłe i czerwone 

pulsacyjne. Wbudowany magnes 
umożliwia doczepienie latarki do 

karoserii samochodu. 

29091
Latarka samochodowa EMERGENCY
wymiar: 140 x 24 mm
materiał: metal
znakowanie: grawerowanie GD (13 x 60 mm)
cena: 36,90 pln

29095
Latarka RAY, 9 LED
wymiar: 88 x  26 mm
materiał: metal
znakowanie: grawerowanie GD (10 x 22 mm) 
baterie nie dołączone: AAA x 3 szt.
cena: 7,20 pln04 03

02
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Narzędzia i Latarki

17056
Brelok z latarką
wymiar: 60 x 24 x 6 mm
materiał: tworzywo, metal
znakowanie: tampodruk N (40 x 12 mm)
cena: 1,82 pln

17518
Brelok LED z żetonem
wymiar: 68 x 30 x 8 mm
materiał: tworzywo
znakowanie: tampodruk N (18 x 40 mm)
cena: 2,40 pln

01 00 04 03 02

02 03

17164
Otwieracz z diodą LED
wymiar: 72 x 38 x 9 mm
materiał: tworzywo, metal
znakowanie: tampodruk N (25 x 20 mm)
cena: 2,70 pln

04

0301



29005
Latarka brelok
materiał: tworzywo
wymiar: 76 x 25 x 18 mm
znakowanie: tampodruk 
N (15 x 40 mm)
cena: 5,20 pln

Obrotowa główka. 
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17517
Latarka z otwieraczem do butelek
wymiar: 70 x ś 17 mm
materiał: metal
znakowanie: grawerowanie GD (7 x 24 mm)
cena: 6,80 pln

03

02

04

Funkcjonalność połączona 
z estetyką wykonania oraz trwałością. 
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Porcelana Goebel

42092
Kieliszek do szampana
materiał: szkło kryształowe
wymiar: wys. 24 cm
cena: 84,99 pln

42104
Filiżanka 100 ml
materiał: porcelana
wymiar: wys. 7,5 cm
cena: 84,99 pln

42103
Filiżanka 100 ml
materiał: porcelana
wymiar: wys. 7,5 cm
cena: 84,99 pln

42091
Kieliszek do szampana
materiał: szkło kryształowe
wymiar: wys. 24 cm
cena: 84,99 pln
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42102
Kubek 300 ml
materiał: porcelana
wymiar: wys. 12 cm
cena: 84,99 pln

42123
Kubek 300 ml
materiał: porcelana
wymiar: wys. 12 cm
cena: 84,99 pln

42101
Kubek 300 ml
materiał: porcelana
wymiar: wys. 12 cm
cena: 84,99 pln

42124
Kubek 300 ml
materiał: porcelana
wymiar: wys. 12 cm
cena: 84,99 pln

Michael Parkes kreuje niezwykły i tajemniczy świat, w którym obrazy metafizyczne i elementy duchowe połączone są  
w jedną spójną rzeczywistość, której tajemniczą atmosferę często udaje się odczytać dopiero przy pomocy mitologii i filozofii 

wschodniej. Michael Parkes jest wiodącym na świecie przedstawicielem magicznego realizmu i od ponad 30 lat aktywnym  
i cenionym twórcą, którego dzieła kolekcjonowane są w ważnych kolekcjach prywatnych i muzeach całego świata.
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Porcelana Goebel

42095
Kieliszek do wina
materiał: szkło kryształowe
wymiar: wys. 25,5 cm
cena: 118,60 pln

42096
Kieliszek do wina
materiał: szkło kryształowe
wymiar: wys. 25,5 cm
cena: 118,60 pln

42094
Kieliszek do wina
materiał: szkło kryształowe
wymiar: wys. 25,5 cm
cena: 118,60 pln

42093
Kieliszek do wina
materiał: szkło kryształowe
wymiar: wys. 25,5 cm
cena: 118,60 pln



42007

42006

211

42078 42077

Kieliszek do szampana
materiał: szkło kryształowe
wymiar: wys. 24 cm
cena: 100,80 pln

42011420104200942008
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Porcelana Goebel

42012
Filiżanka 250 ml
materiał: porcelana
wymiar: wys. 10 cm
cena: 169,80 pln

42015
Filiżanka 250 ml
materiał: porcelana
wymiar: wys. 10 cm
cena: 169,80 pln

42013
Filiżanka 250 ml
materiał: porcelana
wymiar: wys. 10 cm
cena: 169,80 pln

42014
Filiżanka 250 ml
materiał: porcelana
wymiar: wys. 10 cm
cena: 169,80 pln
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42069 
Filiżanka 90 ml
materiał: porcelana
wymiar: wys. 6,5 cm
cena: 106,26 pln

42068 
Filiżanka 90 ml
materiał: porcelana
wymiar: wys. 6,5 cm
cena: 106,26 pln

42067 
Filiżanka 90 ml
materiał: porcelana
wymiar: wys. 6,5 cm
cena: 106,26 pln

42066 
Filiżanka 90 ml
materiał: porcelana
wymiar: wys. 6,5 cm
cena: 106,26 pln
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Porcelana Goebel

42019 
Kubek 450 ml
materiał: porcelana 
wymiar: wys. 14 cm
cena: 127,40 pln

42016 
Kubek 450 ml
materiał: porcelana 
wymiar: wys. 14 cm
cena: 127,40 pln

42017 
Kubek 450 ml
materiał: porcelana 
wymiar: wys. 14 cm
cena: 127,40 pln

42018 
Kubek 450 ml
materiał: porcelana 
wymiar: wys. 14 cm
cena: 127,40 pln
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Przycisk do papieru
materiał: szkło kryształowe
wymiar: ś 10 cm
cena: 127,40 pln

42075

42074 42073

42072 42076

Wszystkie powierzchnie szklane  

pokryte są prawdziwym złotem o wysokim karacie.
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Porcelana Goebel

42021
Świecznik
materiał: szkło kryształowe 
wymiar: wys. 7 cm
cena: 71,99 pln

42024
Świecznik
materiał: szkło kryształowe 
wymiar: wys. 7 cm
cena: 71,99 pln

42023
Świecznik
materiał: szkło kryształowe 
wymiar: wys. 7 cm
cena: 71,99 pln

42022
Świecznik
materiał: szkło kryształowe 
wymiar: wys. 7 cm
cena: 71,99 pln
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42005
Świecznik
materiał: szkło kryształowe 
wymiar: wys. 9 cm
cena: 127,40 pln
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Porcelana Goebel

Od 1997 roku pod marką „Rosina Wachtmeister” Goebel prezentuje szeroką paletę produktów, dzięki którym 
radosny i bajeczny świat Rosina Wachtmeister może zagościć w naszym domu.  

Wesołe i kolorowe kotki, filiżanki i talerze oraz inne artykuły dekoracyjne opatrzone są podpisem autorki.

42113
Kubek 300 ml
materiał: porcelana
wymiar:  wys. 11 cm
cena: 71,99 pln

42115
Kubek 300 ml
materiał: porcelana
wymiar:  wys. 11 cm
cena: 71,99 pln

42114
Kubek 300 ml
materiał: porcelana
wymiar:  wys. 11 cm
cena: 71,99 pln
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Od 1997 roku pod marką „Rosina Wachtmeister” Goebel prezentuje szeroką paletę produktów, dzięki którym 
radosny i bajeczny świat Rosina Wachtmeister może zagościć w naszym domu.  

Wesołe i kolorowe kotki, filiżanki i talerze oraz inne artykuły dekoracyjne opatrzone są podpisem autorki.

42122
Zestaw Deserowy 
materiał: porcelana
wymiar: 18.5 x 18.5 cm (talerzyk), 
wys. 5.5 cm (filiżanka)
cena: 169,80 pln

42121
Zestaw Deserowy 
materiał: porcelana
wymiar: 18.5 x 18.5 cm (talerzyk), 
wys. 5.5 cm (filiżanka)
cena: 169,80 pln

Filiżanka 100 ml
materiał: porcelana
wymiar:  wys. 7 cm
cena: 84,99 pln

42118 42117

4211942120
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Porcelana Goebel

42088
Kula śnieżna 
z pozytywką
materiał: szkło, porcelana
wymiar: wys. 15 cm
cena: 191,40 pln

42089
Kula śnieżna 
z pozytywką
materiał: szkło, porcelana
wymiar: wys. 15 cm
cena: 191,40 pln42052

Kula śnieżna z pozytywką
materiał: szkło, porcelana
wymiar: wys. 15 cm
cena: 191,40 pln

42082
Komplet szklanek 
do Latte 400 ml
materiał: szkło, tworzywo
wymiar:  wys. 13,5 cm
cena: 127,40 pln

42079
Komplet szklanek 
do Latte 400 ml
materiał: szkło, tworzywo
wymiar:  wys. 13,5 cm
cena: 127,40 pln

W zestawie: 2 szklanki, 
2 łyżeczki z tworzywa.

W zestawie: 2 szklanki, 
2 łyżeczki z tworzywa.
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Kubek 350 ml
materiał: porcelana
wymiar:  wys. 11 cm
cena: 84,99 pln

Filiżanka 100 ml
materiał: porcelana
wymiar:  wys. 7 cm
cena: 84,99 pln

42105

42112

42107

42111

42106

42110

42108

42109

Artysta pop artu Romero Britto zaliczany jest do grona czołowych artystów sztuki
współczesnej. Jego prace to krzykliwa kolorystyka graffiti i wyraziste wielowymiarowe
kubistyczne motywy. Przez wielu jest nazywany kontynuatorem ikony pop kultury – AndyWarhola.



222

A

Alkomat

Apteczki

B

Bidony

Breloki 

Breloki marynistyczne

Breloki na żeton

Britto

C

Centymetr krawiecki

Ciśnieniomierz

Czajniczki do herbaty

Czyścik do obuwia

Czyściki

D

Długopisy ekologiczne

Długopisy metalowe

Długopisy plastikowe

Długopisy świecące

Długopisy zapachowe

Domino

Dunlop

E

Etui na karty pamięci

Etui na krawaty

Etui na piersiówki

Etui piśmiennicze

Etui wodoodporne

F

Filiżanki

Fondue

Frisbee

G

Gazetownik

Grillowe zestawy

Gry

Gwizdki

H

Hamaki

I

Identyfikator do bagażu

J

Jo-jo

K

Kalipso

Kalkulatory

Kamizelki odblaskowe

Karteczki samoprzylepne

Karty do gry

Kieliszki

Kije do Nordic Walking

Klip do wiadomości

Kłódka turystyczna

Koce polarowe

Kompasy

Komplety piśmiennicze

Kosmetyczki

Kosze piknikowe

Kości do gry

Kółko i krzyżyk

Kredki

Krokomierz

Kubki ceramiczne

Kubki porcelanowe

Kubki stalowe

Kubki termiczne

Kule śnieżne

L

Latarki 

Linijki

Lunety

Lusterko

Ł

Łapka klekotka

Łapki kuchenne

M

Makijaż

Manicure

Maskotki

Mata na szybę

Miary

Michael Parkes

Miseczki na przekąski

N

Narzędzia do roweru

Narzędzia w zestawach

Narzędzia wielofunkcyjne

Notesy

Noże do listów z brelokiem

Noże kuchenne

Nożyki do cięcia tapet

Nóż w etui

O

Odblaski

Ołówki

Opaski odblaskowe

Otwieracze do butelek

P

Paletki z piłeczką

Pamięci USB

Parasole

Parker

Piersiówki

Piłki nożne

Piłki plażowe

Piórniki

Plecaki

Plecaki na laptop

Plecaki piknikowe

Podgrzewacz na USB

Podkładki pod kubek

Poduszka podróżna

Pojemniki kuchenne

Ponczo przeciwdeszczowe

Popielniczka

Portfele skórzane

Przybornik do szycia

Przybornik na biurko

Przyciski do papieru

Pudełko do smyczy

R

Ramki do zdjęć

Rosina Wachtmeister

Rozgałęziacze USB
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S

Scyzoryki

Shaker

Skakanka

Skipassy

Skrobaczki do szyb 

Skrzynki do wina

Słuchawki

Smycze do telefonu

SPA

Stacje pogody

Stojak na telefon komórkowy

Swarovski

Szachy

Szklanki do latte

Szkło powiększające

Ś

Świeczniki 

T

Talerz do sera

Teczki konferencyjne

Teczki z kalkulatorem

Temperówki

Termometr na butelkę

Termosy

Torby ekologiczne

Torby konferencyjne

Torby na laptop

Torby na wino

Torby skórzane

Torby termiczne

Touch peny

U

Uchwyt na butelkę

Układanki logiczne

W

Wieszaki na torebkę

Wizytowniki

Worko-plecak odblaskowy

Wskaźniki laserowe

Z

Zakładki do książek

Zakreślacze

Zapalniczka

Zegary biurkowe

Zegary ścienne

Zestaw do spaghetti

Zestaw pierwszej pomocy

Zestawy do czyszczenia obuwia

Zestawy do grilla

Zestawy do wina

Zszywacz
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Zegar....

wymiar: 300 x 42 mm 

materiał: metal, tworzywo 

znakowanie: grawerowanie....

Rodzaje znakowania:Kody kolorów:
Grawerowanie laserem
symbol: GM, GD, GR, MD 
 
Tampodruk
symbol: N 
 
Sitodruk 
symbol: S

Termotransfer 
symbol: R 
 
Nadruk wypalany w piecu 
symbol: W 
 
Tłoczenie
symbol: T 
 
Haft
symbol: H 
 
Blaszka
symbol: ... + B

Legenda:
03055

baterie nie dołączone: AA x 1szt. 

cena: 65,80 pln

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

21

22

23

24

srebrny

biały

czarny

niebieski

czerwony

zielony

granatowy

pomarańczowy

błękitny

brązowy

fioletowy

bordowy

żółty

zielony jasny

popielaty (szary)

grafitowy

oliwkowy

beżowy

zielony butelkowy

przezroczysty

różowy

turkusowy

szampański (jasnozłoty)

złoty

03055
Zegar ścienny
wymiar: 300 x 42 mm
materiał: metal, tworzywo
znakowanie: grawerowanie GD (30 x 70 mm)
baterie nie dołączone: AA x 1szt. 
cena: 65,80 pln

Zegar z termometrem, 
wilgotnościomierzem i prognozą pogody.

kod produktu

 

nazwa polska

 

wymiar produktu lub opakowania w kolejności:

wysokość x szerokość x głębokość (jednostka miary)

 

podstawowe materiały z którego

wykonany jest produkt

 

skrót metody znakowania oraz wielkość

powierzchni znakowania podana w milimetrach

informacja o bateriach, które są wymagane  

aby produkt działał, a nie są do niego dołączone

cena jednostkowa netto 

nowość w ofercie

 

 

sugerowane miejsce i wielkość znakowania, 

kolor znakowania jest poglądowy

 

 

dodatkowa informacja o produkcie






