X-MAS SPECIAL

X

xmas
FOOD SAFE

500 ml
ECO

ZAWARTOŚĆ:
50G HERBATY
UCHWYT NA KUBEK
DO PICIA

2605

Zestaw upominkowy - mały
Zestaw upominkowy zawieracjący szklankę z podwójnymi ściankami i bambusowym wieczkiem
(350 ml), uchwyt na torebkę herbaty oraz opakowanie herbaty Earl Grey.
21 X 21 X 11,2 cm
S1

Cena: 124,99

PLN

10 x 10 cm

FOOD SAFE

300 ml
ECO

ZAWARTOŚĆ:
50G HERBATY
PODSTAWKI POD KUBEK

2603

Zestaw upominkowy - mały
Zestaw upominkowy zawieracjący kubek z nadrukiem gwiazdki, zestaw filcowych podkładek oraz opakowanie herbaty Earl Grey.
21 X 21 X 11,2 cm
S1
10 x 10 cm

Cena: 85,99

PLN

FOOD SAFE

400 ml + 200 ml
ECO

ZAWARTOŚĆ:
50G HERBATY KOCYK
RPET DZBANEK
I FILIŻANKA

2597

Zestaw upominkowy - duży
Zestaw upominkowy zawierający polarowy kocyk z RPET (120 x 150 cm), porcelanowy zestaw do
herbaty, składający się z filiżanki i czajniczka, oraz opakowanie herbaty Earl Grey.

Cena: 244,99

30 x 30 x 13,2 cm
S1

PLN

15 x 15 cm

FOOD SAFE

VACUUM

500 ml

ZAWARTOŚĆ:
50G HERBATY, KOC,
TERMOS

ECO

24

h warm

36h

2596

cold

Zestaw upominkowy - duży
Zetaw upominkowy zawierający czerwony kocyk z polaru (180 x 120 cm), metalowy termos (500 ml) i opakowanie herbaty Earl Grey.
30 x 30 x 13,2 cm
S1
15 x 15 cm

Cena: 189,99

PLN

X

xmas
FOOD SAFE

SET OF 2

ceramic
2 x 300 ml

2536

Zestaw 2 świątecznych kubków Ankara
Zestaw dwóch ceramicznych kubków z motywem świątecznym,
każdy o pojemności 300 ml. Papierowe opakowanie jest łatwe
do złożenia i posiada wygodny uchwyt do przenoszenia.
18,7 x 8,6 x 11,2 cm
C1

Cena: 51,18

PLN

3 x 2 cm

FOOD SAFE

ceramic
300 ml

2539

Kubek z motywem świątecznym Arktyka
Klasyczny kubek ceramiczny z motywem świątecznym
o pojemności 300 ml. Kubek z wygodnym uchwytem
to doskonały upominek na każdą okazję.
ø 8,5 x 8,3 cm
C1
3 x 2 cm

Cena: 20,42

PLN

FOOD SAFE

FOOD SAFE

ceramic

ceramic

300 ml

300 ml

0556

0584

Kubek porcelanowy z koroną 300 ml

Kubek porcelanowy z gwiazdką 300 ml

Porcelanowy kubek z nadrukowaną koroną. Pojemność
300 ml. Całość zapakowana w pudełko prezentowe.
ø 8,5 × 10,3 cm
ET(N1)

Cena: 12,46

Porcelanowy kubek z nadrukowaną złotą gwiazdą. Pojemność 300 ml.

PLN

5 x 5 cm

ø 8 × 10,5 cm
ET(N1)

Cena: 12,99

PLN

5 x 5 cm

FOOD SAFE

FOOD SAFE

ceramic

ceramic
400 ml + 200 ml

0554

0615

Zestaw do fondue

Porcelanowy zestaw do herbaty

Porcelanowy zestaw do fondue z dwoma widelcami i miejscem
na podgrzewacz. Całość zapakowana w pudełko prezentowe.

Porcelanowy zestaw do herbaty z motywem świątecznym,
składający się z filiżanki o poj. 200 ml i dzbanka o poj. 400 ml.

ø 11,3 × 13,8 cm
C2
6 x 3 cm

Cena: 68,66

PLN

16,5 × 9,5 × 12 cm
ET(N1)
5 x 5 cm

Cena: 68,66

PLN

X

xmas
FOOD SAFE

glass
300 ml

3331

Kubek szklany LIMERICK
Kubek wykonany z bezbarwnego szkła o poj. 300ml.
Logotyp można umieścić bezpośrednio na produkcie
ø 7,9 × 9,5 cm
T4

Cena: 7,65

PLN

17 × 6 cm

FOOD SAFE

FOOD SAFE

ceramic, cork

ceramic

350 ml

300 ml

06

03

2418

1557

Kubek ceramiczny GISTEL

Ceramiczny kubek WHITE ROCK

Kubek ceramiczny o pojemności 350 ml
z podstawką ze zmielonego korka.

Kubek wykonany z ceramiki w kolorze białym z czarną
obwódką o pojemności 300 ml. Idealny do sublimacji.

ø 8,6 × 11,3 cm
C1
4 × 4 cm

Cena: 32,57

PLN

ø 9,9 × 9,5 cm
SU
7 × 25 cm

Cena: 17,62

PLN

FOOD SAFE

FOOD SAFE

stainless steel

bamboo, glass
ECO
friendly

2359

0187

Tacka z filiżanką i łyżeczką FORMOSA

Dziadek do orzechów FALKENBERG

Bambusowa taca z bambusową łyżeczką, kubkiem wykonanym
ze szkła borokrzemowego i miejscem na cukier lub czekoladę.

Nietypowy dziadek do orzechów w kształcie
renifera, wykonany z aluminium.

16,4 × 8,1 × 8,4 cm
L3

Cena: 36,86

PLN

3,5 × 2 cm

18 × 4,8 × 15,5 cm
L3

Cena: 93,90

5 x 1 cm

FOOD SAFE

FOOD SAFE

glass, bamboo

glass, bamboo

350 ml

500 ml

1537

1536

Filiżanka z pokrywką GERTHE

Szklanka z pokrywką ZAKOPANE

Filiżanka o podwójnych ściankach z pokrywką
wykonaną z bambusa. Pojemność 350ml.

Szklanka o podwójnych ściankach z pokrywką
wykonaną z bambusa. Pojemność 500ml.

ø 9,1 × 11 cm
C1
4 × 4 cm

PLN

Cena: 57,49

PLN

ø 8,7 × 15 cm
C1
4 × 4 cm

Cena: 50,61

PLN

X

xmas
plush

M1

M2

M3

M4

0328

Świąteczna poduszka RUDOLSTADT
Świąteczna poduszka dostępna w czterech wzorach do wyboru.
30 × 30 × 9 cm
TT2

Cena: 38,36

PLN

5 x 5 cm

BLANKET: 180 X 120 CM

flecce

0869

Koc z motywem świątecznym
Miękki koc z polaru z motywem świątecznym o wymiarach 180 x 120 cm. Gramatura: 170 g/m2. Logotyp można umieścić bezpośrednio na produkcie.
31 × 30 × 7,5 cm
HF

Cena: 34,09

PLN

Cena: 49,95

PLN

6 x 4 cm

4 PAIR OF SHOES

felt

3269

Zestaw świątecznych kapci SKOPJE
Zestaw świątecznych, ciepłych kapci wykonanych z filcu w rozmiarach 38/39, 40/41, 42/43, i 44/45
26,5 × 11 × 51 cm
TT3
10 x 5 cm

plastic

glass, cardboard

0188

0170

Świąteczna świeczka ALPINE

Bombka choinkowa HALMSTAD
Plastikowa bombka choinkowa z motywem bożonarodzeniowym,
zapakowana w świąteczne opakowanie.

Cena: 9,82

7,7 × 7,7 × 10 cm
ET(N1)

PLN

4 x 2 cm

Świąteczna świeczka z podstawką w kszatłcie gwiazdki,
zapakowana w opakowanie prezentowe, na którym
można umiescić etykietę z logotypem.
8 × 8 × 2,5 cm
ET(N1)

Cena: 5,63

PLN

4x2

4 TOWELS

rubber, knitted cover

microfiber, metal

500 ml

07

1189

05

0538

Zestaw 4 ręczników w pudełku

Termofor KALIBO

Zestaw 4 ręczników (25,5 x 24,5 cm) z mikrofibry umieszczonych
w metalowym pudełku z motywem świątecznym. Logotyp
można umieścić na etykiecie i przykleić na opakowaniu.

Termofor z motywem świątecznym o pojemności 550 ml.
15 × 26 × 5 cm
TT3
8 x 8 cm

Cena: 33,95

PLN

10,7 × 10,7 × 10,5 cm
DC1
5x2 cm

Cena: 26,40

PLN

X

xmas
4 COLOURS

wood, rubber

plastic

ECO

0620

8279

Ołówek z gumką

Zakreślacz - Mikołaj - 4 kolory

Drewniany ołówek z gumkami do mazania w zabawnych
kształtach. Ołówek nie jest zatemperowany.

Zestaw 4 zakreślaczy w kształcie ludzika z precyzyjnie ściętą
końcówką kreślącą, która pozwala rysować linie od 2 do 5 mm.

19,3 × ø 0,7 cm
T1

Cena: 1,37

PLN

4 x 0,5 cm

9,4 × 10,2 × 1,7 cm
T3

190 BLANK PAGES

rubber

pu

0874

0035

Świąteczna naklejka (pojedyncza) TORONTO
Samoprzylepna naklejka 3D z motywem świątecznym,
wykonana z silikonu. Mix wzorów (wybór przypadkowy).

ET(N1)
3 x 3 cm

PLN

3 x 3 cm

6 STICKER

2,5 × 0,8 × 3,8 cm

Cena: 11,88

Cena: 1,62

PLN

Notes A6 z motywem świątecznym TAMPERE
Notes o formacie A6 z okładką z motywem świątecznym,
190 czystymi stronami, zakładką i gumką do zamykania.
Logotyp można umieścić bezpośrednio na produkcie.
10,7 × 10,7 × 10,5 cm
DC2
4 x 1 cm

Cena: 7,35

PLN

24 TOOLS

aluminium, paper

0621

Zestaw narzędzi - kalendarz adwentowy LEIRVIK
Kalendarz adwentowy zawierający zawierający narzędzia (dwie pary szczypców, wkrętaki w różnych rozmiarach oraz szpiczasta pinceta).

Cena: 76,81

42,5 × 4,5 × 30,5 cm
S1

PLN

11 x 8 cm

SOLAR

plastic

plastic

M2
1187

8527

Taśma do pakowania prezentów INGERSOLL
Ozdobna taśma klejąca do pakowania świątecznych prezentów.
Zakończona nożykiem, które ułatwia odcięcie taśmy.
5,5 × 10 × 6,5 cm
ET(N1)
4 x 1,8 cm

Cena: 1,59

PLN

M1

Figurka świąteczna - Santa Claus
Ruszająca się figurka świąteczna, wyposażona w zasilanie słoneczne.
Kiedy promienie słoneczne padają na solar w podstawie, zabawka
zaczyna się poruszać. Logotyp można umieścić na podstawie zabawki.
5,1 × 6 × 10,9 cm
T3
3 x 0,7 cm

Cena: 7,60

PLN

X

xmas
felt, cardboard

3359

Zestaw gwiazdek filcowych KARLSTAD
Zestaw podkładek wykonanych filcu. Zawiera 4 duże, 4 średnie i 74 gwiazdki.

Cena: 6,58

30 × 30 cm
L3

PLN

4 x 3 cm

felt
ECO

05

8988

07

Torba świąteczna
Świąteczna filcowa torba z zawieszką w kształcie choinki, która może być miłym podarunkiem lub służyć do zapakowania innych prezentów.
27 × 13 × 21 cm
TT2

Cena: 18,03

PLN

15 x 10 cm

non-woven

0873

Worek sportowy z motywem świątecznym ELF
Worek sportowy - plecak z motywem świątecznym, wykonany z tkaniny typu non woven. Logotyp można umieścić bezpośrednio na produkcie.
37 × 0,3 × 40 cm
S1
19 x 19 cm

Cena: 4,98

PLN

paper

paper

ECO

ECO

0569

0570

Torba na prezenty, mała BASEL

Torba na prezenty, duża ROMBAS

Świąteczna, papierowa torba na prezenty z dwoma
uchwytami, z motywem śnieżynek.

Świąteczna, papierowa torba na prezenty z dwoma
uchwytami, z motywem śnieżynek.

18 × 8 × 23 cm
ET(N1)

Cena: 3,33

PLN

25,9 × 12 × 32 cm
ET(N1)

5 x 5 cm

Cena: 4,61

PLN

5 x 5 cm

paper

paper

ECO

ECO

FE

MA
FE

MA

3531

3532

Torebka prezentowa na wino LOKEREN

Torebka prezentowa LOMMEL

Torebka na prezent z ciekawym wzorem. Format torebki
doskonale nadaje się do zapakowania butelki wina.
12 × 9 × 35 cm
S1
8 x 5 cm

Cena: 2,79

Torebka na prezent z ciekawym wzorem i uchwytami ze wstążki.

PLN

18 × 9 × 22,8 cm
S1
8 x 5 cm

Cena: 2,79

PLN

X

xmas
FOR 15.6” LAPTOPS

REFLECTING

WATERPROOF

1200D nylon

2535

Plecak na laptopa Modica
Wodoodporny plecak na laptopa wykonany z nylonu
1200D, kompatybilny z torbą podróżną. Plecak z
odblaskowymi elementami, różnymi kieszeniami i paskiem
bezpieczeństwa z przodu. Duża pojemność, sprawia, że
jest pakowny i pomieści laptopa o rozmiarze 15,6.
32 x 14 x 44 cm
S1

Cena: 213,52

PLN

15 x 10 cm

FOR 15,6” LAPTOPS

600D snow-polyester

600D snow-polyester

0889

1483

Plecak TRAVELER

Plecak na laptopa DUDLEY

Plecak uszyty z poliestru, posiada dużą komorę główną oraz
kieszeń z przodu zamykane na zamki oraz miękko wyścielane
szelki. Logotyp można umieścić bezpośrednio na produkcie.

Wysokiej jakości plecak na laptopa z dużą
wewnętrzną kieszenią z przegródkami.
28 × 11,5 × 45 cm
TT2
15 × 10 cm

Cena: 69,00

PLN

31 × 12 × 38 cm
TT2
15 × 10 cm

Cena: 36,78

PLN

cotton

cotton

ECO

ECO

2547

2164

Torba bawełniana ARRECIFE
Klasyczne zakupy! Naturalnej barwy bawełniana torba z
krótkimi uchwytami. Torby bawełniane są dobrej jakości i
dzięki temu można je używać przez długi czas. Można je
bezpiecznie prać. Przód jest idealnym miejscem na umieszczenie
Twojego logo. Długość ucha: 35cm. Gramatura 140 g/m².
38 × 0,3 × 41 cm
ST2

Cena: 4,39

PLN

26 x 27 cm

Torba bawełniana MANACOR
Naturalnej barwy bawełniana torba z długimi uchytami. Torby
bawełniane są dobrej jakości i dzięki temu można je używać przez długi
czas. Można je bezpiecznie prać. Przód jest idealnym miejscem na
umieszczenie Twojego logo. Długość ucha: 75cm. Gramatura 140 g/m².
37 × 0,2 × 41 cm
ST2

Cena: 4,55

PLN

26 x 27 cm

recycled cotton

recycled cotton

ECO

ECO

03

04

03

04

05

06

05

06

2543
2358

Torba bawełniana z recyklingu Addison

Torba bawełniana CHELMSFORD

Torba bawełniana z długimi uchwytami z certyfikatem Oeko-Tex®
STANDARD 100, wykonana z bawełny pochodzącej z recyklingu.
Torba posiada wygodne uchwyty do noszenia i dodatkowe
sznurki do noszenia. Torba z bawełny o gramaturze 140g/m².

Torba bawełniana długimi uchwytami pochodząca z recyklingu.
Posiada certyfikat OEKO TEX Standard 100. Gramatura 140 g/m².
38 × 0,3 × 41 cm
ST2
26 x 27 cm

Cena: 6,19

PLN

37,5 x 0,3 x 42 cm
ST2
26 x 27 cm

Cena: 8,46

PLN

X

xmas
BLUETOOTH

25 W, battery 1200 mAh
abs

MICRO-USB

USB

AUX AUX

0942

Głośnik Bluetooth MUSIC MAN
Głośnik Bluetooth z miejscem na telefon lub tablet. Logotyp można umieścić bezpośrednio na produkcie.

Cena: 135,86

18 × 12 × 10,2
L3

PLN

4 × 1,5 cm

USB ADAPTER

EU POWER PLUG

pu, plastic

2516

Zestaw podróżny Chiny
Zestaw podróżny składający się z jednej ładowarki z adapterem USB i wtyczką sieciową UE, praktycznie zapakowany w eleganckie etui.
10,5 x 5,5 x 4,7 cm
T3

Cena: 51,18

PLN

Cena: 60,41

PLN

5 x 2 cm

BLUETOOTH

3 W, battery 300 mAh
bamboo
ECO

MICRO-USB

USB

0901

Głośnik Bluetooth drewniany FLEEDWOOD
Głośnik Bluetooth wykonany z drewna bambusowego. Logotyp można umieścić bezpośrednio na produkcie.
5 × ø 5,8 cm
L2
3,5 × 3 cm

SOLAR FUNCTION

battery 8.000mAh
bamboo
ECO

MICRO-USB

USB

2563

Powerbank Bamboo Bakersfield
Bambusowy powerbank o pojemności 8.000 mAh z baterią słoneczną i z kablem do ładowania.
Zapewnia możliwość korzystania nawet bez gniazdka elektrycznego.
14,2 x 7,1 x 2 cm
L2

Cena: 119,54

PLN

Cena: 90,14

PLN

Cena: 102,45

PLN

2 x 1 cm

180 MINUTES WORK

60 MINUTES CHARGE

BLUETOOTH

battery 35mAh
silicon, plastic

MICRO-USB

USB

1462

Słuchawki Bluetooth WARSAW
Słuchawki douszne Bluetooth z kablem ładującym USB oraz stacją ładującą, która jednocześnie
pełni funkcje etui. Czas pracy: 2-3h, czas ładowania: 1h, bateria 35mAh.
9 × 4 × 3 cm
DC1
5 × 1,5 cm

180 MINUTES WORK

60 MINUTES CHARGE

BLUETOOTH

battery 300mAh
wood

2579

Słuchawki Bluetooth Barcelona
Ergonomiczne słuchawki douszne Bluetooth 5.0 ze wskaźnikiem ładowania w stacji ładującej USB, która służy również jako
opakowanie. Zasięg radia do 10 metrów, czas ładowania ok. 1 godziny, czas pracy 2-3 godziny, bateria 300 mAh.
7,5 x 4,7 x 3,2 cm
L2
3 x 2 cm

X

xmas
LEAKPROOF

VACUUM

FOOD SAFE

stainless steel
500 ml

TOP

PRICE

24

h warm

36h

cold

LEAKPROOF

5403

1000 ml

Termos ze stali nierdzewnej o pojemności 0,5 l z
kubkiem. Logotyp umieszczamy w postaci graweru
laserowego. Pakowany w pojedynczy kartonik.

Cena: 29,13

L3

FOOD SAFE

stainless steel

Termos ze stali nierdzewnej
CLEVELAND 500 ml

ø 7,4 × 24,7 cm

VACUUM

PLN

TOP

PRICE
24

4 × 4 cm

LEAKPROOF

VACUUM

FOOD SAFE

h warm

36h

cold

stainless steel
500 ml

24

h warm

TOP

PRICE

03

36h

04

cold

05

5420

5401

Termos ze stali nierdzewnej
ALBUQUERQUE 500 ml
Stylowy termos wykonany ze stali nierdzewnej w kolorowej obudowie,
o pojemności 0,5 l. Idealny na prezent. Logotyp wykonujemy metodą
graweru laserowego. Termos pakowany w pojedynczy kartonik.
ø 7 × 24 cm
L3
5 × 5 cm

Cena: 29,13

PLN

Termos ze stali nierdzewnej
VIRGINIA BEACH 1000 ml
Duży termos o pojemności 1l ze stali nierdzewnej z kubkiem. Idealny
na prezent. Logotyp umieszczamy w postaci graweru laserowego.
ø 8,5 × 31 cm
L3
4 × 4 cm

Cena: 54,05

PLN

FOOD SAFE

stainless steel
300 ml

2559

Kubek do picia Alessandria
Kubek termiczny wykonany ze stali nierdzewnej. Kubek
do picia w ciekawym kształcie i modnym designie.
Praktyczny gadżet na ciepłe i zimne napoje.
ø 8,5 x 10,6 cm
L3

Cena: 31,53PLN

4,5 x 3 cm

LEAKPROOF

FOOD SAFE

LEAKPROOF

BPA FREE

stainless steel

stainless steel

500 ml

250 ml

FOOD SAFE

03

12

1h

warm

1,5

h cold

h warm

18h

cold

0482

1544

Kubek termiczny COMO 500 ml

Kubek ze stali nierdzewnej ROMA

Kubek termiczny wykonany ze stali nierdzewnej z podwójnymi
ściankami o pojemności 500 ml. Pakowany w karton.

Kubek wykonany ze stali nierdzewnej
z plastikową zakrętką. Pojemność 250ml.

18,5 × ø 8 cm
L3
4 × 4 cm

Cena: 77,25

PLN

ø 6,8 × 13,6 cm
L3
4 × 4 cm

Cena: 23,55

PLN

X

xmas
VACUUM

FOOD SAFE

stainless steel
550 ml

8h

12h

warm

cold

1568

Kubek z motywem drewna COSTA RICA
Kubek o podwójnych ściankach wykonany ze stali
nierdzewnej. Posiada pokrywkę z ustnikiem. Wykończenie
imitujące drewno. Pojemność 550ml.

Cena: 57,49

ø 6,6 × 25,8 cm
L3

PLN

4×4

VACUUM

FOOD SAFE

VACUUM

LEAKPROOF

stainless steel

stainless steel

380 ml

500 ml

4h

warm

6h cold
24

h warm

36h

1566

Butelka z motywem drewna TAMPA

Kubek o podwójnych ściankach wykonany ze stali
nierdzewnej. Posiada pokrywkę z ustnikiem. Wykończenie
imitujące drewno. Pojemność 380ml.

L3
4 × 4 cm

Cena: 48,90

cold

1582

Kubek z motywem drewna BRIGHTON

ø 7,7 × 11,5 cm

FOOD SAFE

Metalowa butelka o podwójnych ściankach wykonana ze stali
nierdzewnej. Wykończenie imitujące drewno. Pojemność 500ml.

PLN

ø 8,7 × 18,3 cm
L3
4 × 4 cm

Cena: 57,49

PLN

LEAKPROOF

FOOD SAFE

stainless steel, bamboo
400 ml
ECO

12

h warm

18h

cold

1564

Kubek metalowy BAMBOOGARDEN
Metalowy kubek o podwójnych ściankach. Wykonany ze stali
nierdzewnej, obudowa wykonana jest z bambusa. Pojemność 400ml.
ø 7,8 × 17,6 cm
L3

Cena: 60,41

PLN

4 x 4 cm

LEAKPROOF

FOOD SAFE

FOOD SAFE

cork

stainless steel, plastic

350 ml

300 ml

ECO
friendly

1h

warm

1,5

h cold

2158

2330

Kubek ANDENNE

Kubek EUPEN

Szczelny kubek do picia o pojemności 350 ml
z powłoką korkową i zamykanym ustnikiem.

Kubek o podwójnych ściankach, wykonany
z metalu, pojemność 450 ml.

ø 9 × 12 cm
L3
4 × 4 cm

Cena: 13,75

PLN

ø 8,6 × 11 cm
T4
3,5 × 3,5 cm

Cena: 18,54

PLN

X

xmas
FOOD SAFE

FOOD SAFE

glass, bamboo

bamboo fibre, bamboo

300 ml

ECO
friendly

ECO
friendly

2279

2167

Miseczka BOUILLION

Lunchbox BARLETTA

Szklana miska o pojemności 300 ml wykonana ze szkła
bromokrzemowego z bezpiecznym zamknięciem
w postaci bambusowej pokrywki. Idealna na deser.
ø 13,1 × 5,6 cm
L3

Cena: 33,08

Pudełko śniadaniowe wykonane z włókna bambusowego z
bambusowymi sztućcami, pokrywką i elastycznym paskiem.

PLN

6 x3 cm

16,5 × 11,2 × 5,4 cm
L3

Cena: 24,66

PLN

5 x 3 cm

FOOD SAFE

FOOD SAFE

plastic, bamboo

stainless steel, bamboo

ECO
friendly

ECO
friendly

2422

Dwupoziomowy lunchbox
z włókna roślinnego

2313

Lunchbox DIEST

2-poziomowy pojemnik na lunch wykonany ze
słomy pszenicznej z 2 oddzielnymi przegrodami,
elastycznym paskiem, separatorem i sztućcami.
18,4 × 10,5 × 9,6 cm
L3
6 × 4 cm

Cena: 38,58

Pudełko śniadaniowe ze stali nierdzewnej z bambusowym wieczkiem,
bambusowymi sztućcami i silikonowym paskiem do zamknięcia.

PLN

18 × 13 × 7,2 cm
L3
6 × 4 cm

Cena: 58,35

PLN

FOOD SAFE

stainless steel

2529

Dwupoziomowy Lunch Box Porto Alegre
Dwupoziomy, metalowy lunch box, szczelnie zmaykany.
Praktyczny gadżet reklamowy do kuchni. Pojemnik
w którym przechowasz i zabierzesz ze sobą jedzenie.
17,5 x 12 x 8,3 cm
L3

Cena: 85,36

PLN

5 x 3 cm

FOOD SAFE

stainless steel

2526

Lunchbox Sint-Truiden
Metalowy lunch box ze szczleną pokrywką. Doskonały gadżet
na przechowywania jedzenia. Lunch box, który utrzymuję
temperaturę, dzięki czemu zabierzesz ze sobą posiłek na wynos.
17,2 x 12 x 5,6 cm
L3
5 x 3 cm

Cena: 65,71

PLN

X

xmas
FOOD SAFE

bamboo, cotton

ECO

2585

Bambusowy zestaw sztućców Bonneville
Przyjazne dla środowiska sztućce bambusowe, składające się z widelca, noża i łyżki i łyżkę w bawełnianej torbie. Idealny
zestaw do przenoszenia dlatego szczególnie nadaje się na kemping lub inne zajęcia na świeżym powietrzu
6,5 x 1,5 x 21,5 cm
TT1

Cena: 8,46

PLN

Cena: 2,48

PLN

5 x 1 cm

FOOD SAFE

wood
ECO

2525

Łyżka kucharska Alvorada
Przyjazna dla środowiska drewniana łyżka do gotowania, trwała i uniwersalna, niezbędna w każdej kuchni!
30,2 x 4,1 x 0,9 cm
L1
6 x 0,6 cm

FOOD SAFE

600D polyester, stainless steel, wood

2584

Zestaw do grillowania Belfast
Zestaw do grillowania zapakowany w poręcznym, czarnym etui. Gadżet reklamowy, który składa się z: noża, łopatki, widelca, deski z bambusa
oraz rekawicy. Wielofunkcyjny zestaw sprawi, że podczas grilla w ogrodzie będziesz miał wszystkie niezbędne akcesoria pod ręką!
36,3 x 15,2 x 3,3 cm
TT3
8 x 12 cm

Cena: 93,90

PLN

SET FOR TWO

FOOD SAFE

willow

0858

Kosz piknikowy RIVA DEL GARDA
Kosz piknikowy z komorą chłodzącą, wyposażenie wykonane z ceramiki, plastiku i stali nierdzewnej. Pakowany w folijkę.
37,5 × 19 × 26 cm
ET(Z)

Cena: 343,64

PLN

6 x 3,5 cm

SET FOR FOUR

FOOD SAFE

polyester

6607

Plecak piknikowy VIRGINIA
Zrelaksuj się na łonie natury! Plecak piknikowy z wyposażeniem na 4 osoby. Zawiera komory chłodzące na jedzenie oraz butelki, plastikowy
zestaw naczyń i sztućców, małą deskę, korkociąg, pojemniczki na pieprz i sól oraz nóż. Logotyp umieszczamy na przedniej kieszeni plecaka.
47 × 19 × 44 cm
TT3
10 × 5 cm

Cena: 257,71

PLN

X

xmas
FOOD SAFE

stainless steel

3561

Zestaw noży do steków LONDON
Doskonałe steki można przygotować tylko używając odpowiednich noży. W tym zestawie znajdują się 4 wysokiej
jakości noże ze stali nierdzewnej, a dodatkowym plusem kompletu jest ciekawe pudełko.
14,9 × 25,4 × 2,2 cm
S1

Cena: 141,70

PLN

Cena: 74,76

PLN

Cena: 68,89

PLN

3,5 × 2

FOOD SAFE

stainless steel, cardboard, slate

0835

Deska do serów LE BOURGET
Deska do sera z kamienia łupkowego, zawiera nóż i widelec do sera. Pakowana w kartonik.
32 × 31,5 × 2,2 cm
S1
15 × 10

FOOD SAFE

stainless steel, wood

0833

Zestaw sztućców do mięs SYDNEY
Robiący wrażenie zestaw do mięsa składający się z dużego noża do mięsa, widelca do mięsa i ostrzałki.
Całość zapakowana w eleganckie drewniane pudełko, na którym można umieścić logotyp.
37 × 14,8 × 3,9 cm
T4
5×3

FOOD SAFE

bamboo

2456

Nóż kelnerski MIASS
Nóż kelnerski wykonany z metalu, w bambusowej obudowie z korkociągiem, nożem do folii i otwieraczem do butelek.
11 × 1,2 × 2,5 cm
L2

Cena: 9,02

PLN

5 × 1 cm

FOOD SAFE

bamboo

1947

Zestaw do wina GROSSETO
Zestaw do wina umieczony w drewnianym pudełku, zawiera korek do butelki, nóż kelnerski, termometr, nalewak z korkiem i kołnież zapobiegający kapaniu.
22,8 × 12,9 × 4,9 cm
L3

Cena: 69,59

PLN

Cena: 94,44

PLN

5 × 3 cm

FOOD SAFE

wood

4007

Skrzynka na wino JESOLO
Skrzynka z akcesoriami do wina (okapnik, zatyczka do butelek, nóż kelnerski, dekanter). Twoje logo umieścimy
na pokrywie, najlepiej w złotym kolorze. Każda skrzynka pakowana jest w pudełko.
36 × 11,1 × 12,2 cm
S2
6 × 4 cm

X

xmas
nbr

2424

Taśmy do treningu ROSARIO
Taśmy treningowe wykonane z gumy. Zestaw 3 różnobarwnych
taśm zapakowanych w półprzezroczyste etui.
13 × 6,9 × 2,4 cm
DC1

Cena: 32,38

PLN

6 × 3 cm

polystyrol

tpe, nbr

2471

Przyrząd do ćwiczeń mięśni
brzucha i pleców Rochefort

2467

Przyrząd do ćwiczeń RESISTENCIA

Przyrząd do ćwiczeń fitnessowych, z miękko
wyściełanymi uchwytami. Kształtuje i wzmacnia
mięśnie. Idealnie sprawdzi się w domowej siłowni.
25,5 × 4,7 × 52 cm
L3
4 × 1,5 cm

Cena: 23,84

Przyrząd do ćwiczeń fitnessowych, które nie obciąża
stawów. Świetnie sprawdzi się w domowej siłowni.

PLN

39 × 3 × 13,5 cm
L3
5 × 1 cm

Cena: 9,98

PLN

eva

11

24

2511

Mata do jogi San Bernardo
Mata do jogi wykonana z tworzywa EVA z elastyczną gumką do
zamykania. Nadaje się do użytku wewnątrz i na zewnątrz, może być
również używany jako mata sportowa, pilates, gimnastyka lub fitness.
60 x 175 x 0,5 cm
L3

Cena: 51,18

PLN

6 x 3 cm

BATTERY INCLUDED

polyester

rubber, plastic

04

05

06

0847

0884

Opaska fitness CLIFTON

Ręcznik sportowy SPORTY

Opaska fitness z silikonu i plastiku, zawiera 1 baterię coin cell.
Informacja: licznik kroków (do 99 999), licznik kalorii i km/
mil, niskie zużycie energii, 5-cyfrowy wyświetlacz LCD.

Ręcznik sportowy (79 x 29 cm) z szybkoschnącego materiału,
umieszczony w plastikowej butelce. Zakrętka butelki ma otwierany
uchwyt umożliwiający przypięcie butelki np. do paska od spodni.

5,5 × 7,5 × 3 cm
T4
3,5 × 0,8 cm

Cena: 17,19

PLN

ø 6,3 × 16,5 cm
T3
3 × 3 cm

Cena: 12,63

PLN

X

xmas
BIG BLUE REFILL

bamboo

ECO

0640

Zestaw piśmienny drewniany PORT-AU-PRINCE
Zestaw piśmienny wykonany z drewna z dużymi, plastikowymi wkładami piszącymi na niebiesko.
Na produktach z materiałów naturalnych odcień graweru może być różny.

Cena: 7,65

17 × 4 × 2,2 cm
L1

PLN

5 × 0,6 cm

BIG BLUE REFILL

BLUE REFILL

wood

wood

ECO

ECO

to

uch pen

2528 –

2192

Długopis drewniany Posadas

Drewniany długopis BILZEN

Długopis Posadas wykonany z drewna z niebieskim
wkładem. Drewniany długopis posiada srebrne
elementyi mechanizm z przyciskiem.

Drewniany długopis z dużym wkładem piszącym na niebiesko,
srebrnymi elementami i funkcją dotykową touch-pen.
14,7 × ø 1 cm
L1
5 × 0,6 cm

Cena: 11,77

PLN

14,2 x ø 1 cm
L1
4 x 0,6 cm

Cena: 3,76

PLN

BLUE REFILL

BIG BLUE REFILL

recycled paper

rpet

ECO

ECO

03

04

05

09

06

0397

Przeźroczysty długopis Glasgow

Długopis ekologiczny BRISTOL
Długopis wykonany z tektury pochodzącej z recyklingu. Posiada
wkład piszący na niebiesko. Logotyp można umieścić pod klipem.
14,3 × ø 1 cm
T1

2554

Cena: 0,95

PLN

4,0 × 0,6 cm

Przyjazny dla środowiska, przeźroczysty długopis
Glasgow wykonany z RPET. Długopis składa się z: wkład,
prosty klips, mechanizm naciskowy i logo RPET.
14,7 x ø 1 cm
T1

BLUE REFILL

rpet

recycled paper, corn

ECO

ECO

2552

24

66

03 04 05 09 13

Przeźroczysty długopis Alken

2565

Klasyczny długopis z wymiennym wkładem wykonany z
półprzezroczystego plastiku pochodzącego z recyklingu.
Mechanizm wysuwania wkładu (kolor niebieski) typu klik.
Metalowe detale nadają mu ponadczasowy wygląd.

Długopis Amsterdam

DC0
5 x 0,5 cm

PLN

4 x 0,6 cm

BIG BLUE REFILL

14,6 x ø 1,2 cm

Cena: 1,97

Cena: 1,54

Piszący na niebiesko długopis wykonany z papieru z recyklingu,
jego kolorowe elementy wykonane są z kukurydzy.

PLN

14,5 x ø 0,9 cm
T1
4 x 0,6 cm

Cena: 1,11

PLN

X

xmas
plastic

10

08

11

24

29

0746

Zakreślacz pachnący XXL COLORADO
Plastikowy, pachnący zakreślacz XXL. Zapakowany w torebkę foliową.możliwości znakowania:- 4 kolory: 50 x 12
mm - grupa T3- 1 kolor: 90 x 12 mm - grupa T3- 1 kolor 120 x 70 mm - grupa T4 - nadruk DOOKOŁA

Cena: 6,10

22,6 × ø 2,2 cm
T3

PLN

5 × 1,2 cm

BLUE REFILL

cardboard

metal

ECO

13

to

uch pen

03

3378

0929

Długopis metalowy touch pen NEW ORLEANS

Pudełko na długopis VALLADOLID

Jeśli szukasz porządnego długopisu za małe pieniądze, ten
metalowy długopis to idealna propozycja dla Ciebie. Wkład
pisze na niebiesko. Touch pen znajduje się nad klipem.

Pudełko prezentowe na długopis lub pióro. Logotyp
można umieścić bezpośrednio na produkcie.
17 x 4 x 2,5 cm
T3
5 x 2 cm

Cena: 1,98

03 04 05 06 08 09 10 11

PLN

13,8 × ø 0,8 cm
L1
4 × 0,4 cm

Cena: 2,32

PLN

F5603600AJ3

Koc BRISA
Lekki koc podróżny Schwarzwolf jest idealny na wycieczki samolotem,
samochodem, autobusem i pociągiem. Wykonany jest z mikrofibry, która
łatwo odprowadza pot i zapewnia ciepło i wygodę. Zapakowany jest
w praktyczną nylonową torbę.
170 x 140 cm
HF; TT1
6 x 4 cm; 8 x 4 cm

F4912200AJ3

Termos CIBUS
Ten termos do żywności Schwarzwolf o pojemności 550 ml pozwala
zabrać ze sobą ulubioną zupę lub owsiankę na wycieczkę lub nawet do
pracy i utrzymywać ją w cieple lub chłodzie przez długi czas. Uzupełnieniem termosu jest składana łyżka w zakrętce.

9,5 cm x 16,5 cm
L3
5 x 5 cm

X

xmas
us
b output

F3517900A3

Plecak MAREB
Plecak z zabezpieczeniami przed kradzieżą. Wejście do głównej części
plecaka skierowane jest w stronę torby, co utrudnia dostęp komuś
innemu. Plecak posiada również blokadę do zabezpieczenia zamków
błyskawicznych oraz ukrytą kieszeń na kartę płatniczą lub klucze.
W wewnętrznej części wyściełane miejsce na laptopa 15 „i tablet 10”.
W zestawie znajduje się również wyjście USB z kablem USB. Z tyłu
znajduje się pasek do przypięcia do walizki. Przednia powierzchnia jest
wyposażona w odblaskowe akcesoria. Pojemność plecaka to 20,5 l.
30 x 15 x 46 cm
TT2

wind

pr
oof

const

F0107500AJ3

Parasol CRUX
Wiatroodporny składny parasol 21 z 8 panelami zapewni Ci ochronę
przed złą pogodą podczas podróży. Dla Twojego bezpieczeństwa jest
wyposażony w odblaskowe obramowanie. Pokrowiec na parasol zawiera
praktyczny karabińczyk do mocowania do plecaka.

Po złożeniu: 29 cm, po rozłożeniu: 95 cm x 58 cm
S2; TT2
20 x 15 cm; 15 x 10 cm

uc
ti on

10 x 15 cm

r

F3501000AJ303

Plecak KANDER
Plecak turystyczny Schwarzwolf odpowiedni na kilkudniowe podróże.
Wyposażony w system ochronny pleców oraz watowane szelki, dzięki
czemu plecak można wygodnie dopasować. Posiada dużą kieszeń główną
z przegrodą na laptopa oraz dodatkowe kieszenie takie jak: boczna kieszeń
z zamkiem i kieszeń z siateczki na drugim boku. Pas piersiowy wyposażony
jest w gwizdek ratunkowy. W zestawie również wodoodporna osłona na
plecak dostępna w dolnej kieszeni. Pojemność 40 l.

i
g mater

al

st

ro
n

F5304700AJ3

Torba na pasek MOBILA
Łatwa w składaniu torba na pasku.Dzięki kompaktowym rozmiarom zawsze
mieści się w bagażu. Torba oferuje trzy zapinane na zamek przegródki:
kieszeń główna, wewnętrzna i zewnętrzna. Posiada również pętelkę z
karabińczykiem na klucze. Uszyta jest z przyjemnego w dotyku, miękkiego
materiału. Jest niewidoczna pod ubraniem i nie przyciąga złodziei. Dzięki
regulowanemu paskowi możesz nosić ją w talii lub na ramieniu.

50 x 33 x 18 cm

22 x 12 cm

TT3

S1

8 x 3 cm

8 x 4 cm

X

xmas
800 ml

600 ml

BP
A free
F4900500AJ303
F4900200AJ307

Butelka KIBO 800 ml
Sportowa butelka Schwarzwolf o gumowej powierzchni. Nie zawiera BPA.
Odpowiednia do zimnych i ciepłych napojów od 10ºC do 90ºC. Na dolnej
części butelki znajduje się silikonowy pasek z logo Schwarzwolf. Pakowana
w pudełko Schwarzwolf.

Wielofunkcyjna butelka próżniowa Schwarzwolf 4w1. Zawiera kubek termiczny ze stali nierdzewnej z plastikową pokrywką, który dzięki specjalnej
plastikowej nakładce może zostać zamieniony w butelkę. W zestawie znajduje się także zaparzacz, którego można używać zarówno z kubkiem, jak i
z butelką. Pojemność kubka: 400 ml, pojemność butelki z nakładką: 600
ml. Całość zapakowana w czarne pudełko upominkowe Schwarzwolf.

7,3 cm × 27 cm

7,2 x 17,3 cm, 7,2 x 31,3 cm

T4; DC2

L3

3 x 3 cm, 2 x 8 cm

3,5 x 4 cm

360 ml

03

Butelka próżniowa DOMINIKA

06

F5100101AJ303 / F5100100AJ306

Kubek termiczny LIARD
Kubek termiczny Schwarzwolf wykonany ze stali nierdzewnej. Kubek ma
pojemność 360 ml. Dzięki temu, że utrzymuje temperaturę zimnych i gorących napojów, będzie bardzo przydatny w podróży czy w drodze do pracy.
Zapakowany w pudełko upominkowe Schwarzwolf.

8 x 3,1 cm
DC1; T1
6 x 2,5 cm

500 ml

F4900200SA303

Termos VULKAN
Termos ze stali nierdzewnej z gumowaną powłoką. Termos umieszczony
w neoprenowym etui z paskiem do noszenia. Grawerowane logo Schwarzwolf na spodzie. Pojemność: 500ml.
8 x 25 cm
L3
4 x 4 cm

237 ml

237 ml

F5000200AJ303
F5000100AJ303

Piersiówka OLYMPOS Schwarzwolf
Klasyczna piersiówka o pojemności 237 ml. Wykonana ze stali nierdzewnej
i pakowana w pudełko prezentowe Schwarzwolf.

Piersiówka MADONIE
Piersiówka o pojemności 0,237 l marki Schwarzwolf. Piersiówka
o prostym kształcie, z czterema kieliszkami w zestawie. Zapakowana
w opakowanie Schwarzwolf.

13 x 9,5 x 2,2 cm

14,6 × 9,5 × 2,2 cm

L3

L3

6 x 3 cm

4 x 4 cm

X

xmas

04

05

07

09
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F2400500AJ303

F2400300AJ307

Multinarzędzie Schwarzwolf ARMADOR NEW

Multinarzędzie Schwarzwolf PONY NEW

Eleganckie multinarzędzie 15 w 1, umieszczone w czarnym, neoprenowym pokrowcu. Całość zapakowana w kartonik.

Multinarzędzie Schwarzwolf z 13 przyborami, umieszczone w neoprenowym, czarnym pokrowcu.

10 x 4,5 cm

6,8 cm

L3

TT1; L2

4 x 0,5 cm

2 x 2,3 cm, 2 x 0,5 cm

04

05

07

09

10

F2400400AJ307
F6000300AJ307

Narzędzie wielofunkcyjne BURUNDI
Wielofunkcyjny przyrząd z 10 narzędziami, w tym z karabińczykiem, otwieraczem do butelek, śrubokrętem Phillips oraz kluczami w kilku rozmiarach.

Multinarzędzie Schwarzwolf ARMADOR NEW
Eleganckie multinarzędzie 15 w 1, umieszczone w czarnym, neoprenowym pokrowcu. Całość zapakowana w kartonik. Materiał: narzędzia ze
stali nierdzewnej, aluminiowy uchwyt.

7,5 x 0,7 x 3,5 cm

10 x 4,5 cm

L2

TT1; L2

2,5 x 0,5 cm

2,5 x 5 cm, 4 x 0,5 cm

04

F1900200SA301

Nóż do grzybów PILZ
Nóż do zbierania grzybów marki Schwarzwolf, wykonany ze stali nierdzewnej i drewna, wyposażony w pędzelek do czyszczenia grzybów.

05

07

09

10

F1901000SA3

Nóż kieszonkowy Schwarzwolf MATRIX
Nóż kieszonkowy wykonany ze stali nierdzewnej z aluminiową rękojeścią
i klipsem.

11 cm

11,5 x 3,1 x 1,6 cm

L3; TT1

L3

2,5 x 0,7 cm; 0,7 x 0,7 cm; 2 x 1 cm; 5 x 2,5 cm

3 x 0,5 cm; 2 x 0,5 cm; 4,5 x 1 cm

F1900900SA303

F1900300SA303

Nóż składany Schwarzwolf STYX

Nóż YERGER

Składany nóż Schwarzwolf z plastikową rękojeścią, klipsem oraz blokadą
bezpieczeństwa.

Kieszonkowy nóż ze sprzączką z włókna węglowego i metalu.

11,4 x 3,6 x 1,2 cm

11,2 x 3 x 1,8 cm

L3

L3

3,5 x 0,4 cm

3 x 0,7 cm

X

l

dio

tn
e
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de COB

F2300600AJ303

Latarka LED Schwarzwolf TRONADOR
Latarka na głowę marki Schwarzwolf z diodą COB. Posiada trzy tryby świecenia: słabe światło, mocne światło oraz miganie. W zestawie
z gumką na głowę z logo Schwarzwolf. Pakowane w oryginalne pudełko
Schwarzwolf. Jasność 120 lumenów. Baterie 3xAAA w zestawie.

F2300700AJ303

Latarka ANTELAO
Latarka marki Schwarzwolf z paskiem na nadgarstek. Pakowana w oryginalne pudełko Schwarzwolf. Jasność: 260 lumenów. Baterie 3 x AAA
w zestawie.

6,5 x 4 x 4,5 cm

13,5 x 3,5 cm; 16 cm

T3

L3

2 x 1 cm

1,5 x 0,8 cm

F2300700SA305

Latarka kempingowa LUCA
Latarka kempingowa z trzema trybami świecenia. Mocne światło, słabe
światło i tryb migania. Instrukcja w zestawie. Luminacja: 60 lumenów.
Baterie 3x AA w zestawie.
8,5 x 13,5 cm; 8,5 x 5 cm
DC2
3,5 x 1,5 cm
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F3500700AJ303

Plecak Schwarzwolf ORIZABA

F5300401AJ304

Ręcznik sportowy LANAO
Ręcznik sportowy Schwarzowolf wykonany z szybkoschnącego materiału:
poliester 55%, poliamid 45%. Pakowany w etui z siateczki.

Praktyczny plecak odpowiedni podczas podróżowania jak i codziennego
użytkowania. Posiada watowany system pleców, regulowane szelki, praktyczną kieszeń z zabezpieczeniem na laptop, dwie kieszenie na butelki,
taśmy kompresyjne, kieszeń wewnętrzną z przegródkami na drobiazgi, karabińczyk oraz kieszeń na buty. Materiał: 300D nylon, dobby nylon, 210D
poliester. Pojemność 27 l.

100 x 30 cm

49 x 29 x 18 cm

HF; TT2

TT3

5 x 5 cm, 8 x 10 cm

10 x 7 cm

F3500200AJ303
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Worek sportowy Schwarzwolf NUNAVUT
Praktyczny worek sportowy marki Schwarzwolf wykonany z poliestru i ripstop 420D. Worek posiada kieszeń zapinaną na zamek z boku. Pojemność
8l, waga: 105g.
33 x 45 cm
TT2
15 x 15 cm

X

xmas

13603
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Scyzoryk SPARTAN Victorinox
Markowy scyzoryk to narzędzie o wielu funkcjach. Posiada duże ostrze,
małe ostrze, korkociąg, otwieracz do puszek z małym śrubokrętem 3 mm
(także do wkrętów gwiazdkowych), otwieracz do kapsli z śrubokrętem
6mm, ostrzem do zdejmowania izolacji, szpikulec, szydło, kółko, pęsetę
i wykałaczkę.
9,1 x 1,5 x 2,65 cm

03

04

05

06

5,8 x 0,9 x 1,8 cm
3 x 0,7 cm, 1,5 x 0,35 cm

11 x 3 cm
L3
1,5 x 1 cm

11

12

14

14

Scyzoryk sprzedawany w oryginalnym skórzano-plastikowym etui. Scyzoryk to multinarzędzie, które zawiera ostrze, kółko, pęsetę, wykałaczkę,
nożyczki, pilniczek do paznokci ze śrubokrętem.

DC1; T3; L3

Multinarzędzie SwissCard Classic zawiera: Nóż (również do otwierania
listów), pilnik do paznokci ze śrubokrętem, nożyczki, pęsetę, wykałaczkę,
długopis, szpilkę, miarkę z podziałką centymetrową oraz miarkę z podziałką calową.

10

Scyzoryk CLASSIC SD Victorinox

4,5 x 1,1 cm, 2,5 x 0,6 cm

SWISSCARD CLASSIC

10

6223

DC1; T3; L2

07100T65

08

24

29

EG8286

EG8287

Głośnik bluetooth BS71

Głośnik bluetooth BS70

Głośnik BS71 jest tak mobilny, jak ty. Dzięki wodoodpornej certyfikacji
IPX8 i wytrzymałej silikonowej obudowie możesz go zabrać ze sobą dosłownie wszędzie. Łączność Bluetooth 4.2 pozwala cieszyć się bezprzewodową swobodą muzyki w szerokim promieniu 10 metrów. Urządzenie
zapewnia do 6 godzin odtwarzania na jednym ładowaniu. Głośnik posiada
okrągły pierścień LED z 4 naprzemiennymi kolorami, które migają do rytmu.
Zestaw zawiera jeden uchwyt rowerowy, jedno mocowanie przyssawkowe
i jeden karabińczyk.

Głośnik BS70 jest tak mobilny, jak ty. Dzięki wodoodpornej certyfikacji IPX8
i wytrzymałej silikonowej obudowie możesz go zabrać ze sobą dosłownie
wszędzie. Łączność Bluetooth 4.2 pozwala cieszyć się bezprzewodową
swobodą muzyki w szerokim promieniu 10 metrów. Urządzenie zapewnia
do 8 godzin odtwarzania na jednym ładowaniu dzięki zasilaniu akumulatorem o pojemności 2500 mAh. Podwójne głośniki 5W z radiatorami basowymi wytwarzają dynamiczny dźwięk mimo kompaktowych rozmiarów
głośnika.

9,3 x 5,2 cm

18 x 6,8 x 5,5 cm

L3

L3

1,6 x 0,4 cm

1,8 x 0,5 cm

03
04
06

EG8288
EG8315

Słuchawki bezprzewodowe BP82

Słuchawki bezprzewodowe BP75

Technologia BT V5 zapewnia lepszą łączność bezprzewodową, zapewniając
lepsze wrażenia słuchowe w porównaniu z BT V4 - co oznacza stabilniejszy
sygnał, większy zasięg i czystszy dźwięk. Ponadto zestaw automatycznie
paruje się z urządzeniem po wyjęciu z etui (po początkowej, ale prostej
konfiguracji parowania) w celu natychmiastowej gotowości do użycia.

Słuchawki bezprzewodowe od marki Silicon Power to wygodne urządzenie
do odtwarzania muzyki na co dzień. Markowy gadżet w postaci bezprzewodowych słuchawek to doskonały pomysł na upominek! Ciesz się z jakości
odtwarzania przez wiele godzin!
Wkładki douszne = 2,19 cm x 1,51 cm x 2,51 cm; Etui = 6 cm x 4,7 cm x 2,85 cm

8,1 x 3,6 x 3,2 cm

DC1

ET (N1)

12 cm2

6 x 6 cm

X

xmas

EG8140

Pendrive BLAZE B30 3.1
Superszybki i stylowy pendrive Silicon Power B30. Gwarancja dożywotnia.
Obsługuje systemy Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 , Mac OS 10.3.x,
Linux 2.6.x Interface: USB 3.1 (kompatybilny z 3.0, 2.0)

EG 8168

Pendrive MOBILE C31 3.0 128GB
Pendrive obrotowy 360 stopni od Silicon Power, łączy ze sobą klasykę –
wtyczkę USB 3.0 i nowoczesność – wtyczkę Type C do łączenia z tabletami
i telefonami komórkowymi. Pendrive jest odporny na kurz, wstrząsy i wodę.

5,37 x 1,8 x 1,03 cm

18 x 6,8 x 5,5 cm

L2

L3

2,8 x 1,3 cm

1,8 x 0,5 cm

EG8150

Pendrive z wejściem USB typu C MOBILE C80
3.0 64GB
Elegancka nowość marki Silicon Power! Znakomity, opływowy i ergonomiczny kształt. USB 3.0 / USB 2.0 / USB 1.1 / USB-C Pendrive obrotowy
360° - nie ma ryzyka zgubienia zatyczki. Wykorzystuje technologię COB
(Chip on Board). Obsługiwane systemy OS: PC- Windows 8 / 7 / Vista / XP
/ 2000, Mac OS 10.3.x, Linux 2.6.x / oraz dla urządzeń mobilnych Android
4.1.X* / Windows phone 8.
8,1 x 3,6 x 3,2 cm
ET (N1)
6 x 6 cm

10 000 mAh

10 000 mAh

03

EG8299

Power Bank 10000 mAh

07

EG8316

Power Bank QP77 10000 mAh
Power bank QP77 to szybkie i bezpieczne ładowanie Twoich urządzeń! Power bank od marki Silicon Power ładuje do 2,5 razy szybciej dzięki wsparciu
czterech różnych szybkich systemów ładowania. Przycisk wskaźnika LED
pokazuje poziom naładowania baterii po jednym dotknięciu. Dzięki 3 wyjściom możesz jednocześnie ładować do 3 urządzeń.

Ładuj do 2,5 razy szybciej dzięki mocy 18W (PD) przez USB Typu C i QC
3.0 przez USB Typu A. Co więcej, ładuj sam powerbank w zaledwie 3,5
godziny. Wszystko dzięki dwukierunkowemu portowi USB Typu C, który
pozwala na szybkie ładowanie po podłączeniu zasilacza z funkcją szybkiego ładowania PD. Powerbank QP75 wyposażony jest w dwa wbudowane
kable: USB Typ-C na USB Typ-A i Micro-USB na USB Typ-A. Dzięki kablom
podłączonym do powerbanka nie musisz się martwić, że zapomnisz zabrać
ze sobą odpowiedni. 2 złącza USB Typu-C, 1 złącze USB Typu-A i 1 złącze
Micro-USB w jednym powerbanku, które umożliwiają działanie wszystkich
twoich urządzeń.

14,4 x 6,8 x 1,65 cm

14,7 x 7,4 x 1,5 cm

DC1; DC1

DC1

4,5 x 9 cm

4 x 8 cm

5 000 mAh

1 TB

03

EG8212
97

EG8292

Power Bank GD27 5000 mAh
Powerbank GD27 charakteryzuje się przemyślanym wzornictwem w postaci gładkiej metalowej powierzchni z półmatowym wykończeniem. Posiada 2
wejścia USB typu A, które pozwalają na jednoczesne ładowanie do 2 urządzeń. Wystarczy jedno naciśnięcie przycisku, aby mieć pewność, ile energii
pozostało. Maksymalnie 4 diody LED zapewniają wyraźne wskazanie poziomu naładowania baterii.

Przenośny dysk ARMOR A30 1TB 1 TB
Zewnętrzny dysk twardy marki Silicon Power o pojemności 1TB. Urządzenie w sportowym stylu, odporny na wstrząsy dzięki sylikonowej obudowie.
Praktyczny i wygodny, mocowanie kabla na obudowie. Dysk został dokładnie przetestowany zgodnie z wojskowymi normami US MIL-STD-810G
(test odporności na upadki w transporcie), dając użytkownikowi pełną gwarancję, że jego sprzęt przetrwa nawet w najcięższych warunkach. Armor
A30 korzysta z super szybkiego interfejsu USB 3.1 który umożliwia ultra
błyskawiczny transfer danych i pozwala użytkownikowi na maksymalną
oszczędność czasu.

10,3 x 6,4 x 1,26 cm

13,4 x 8,7 x 1,8 cm

L2

DC1

8 x 3 cm

4 x 5,5 cm

X

xmas
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EG8132

EG8291

Pendrive Silicon Power 3.0 BLAZE B05 8 GB

Pendrive B03 3.2
Nowoczesny pendrive Silicon Power Ultima B03 w nietypowej, stylowej
i plastikowej obudowie.

Elegancki i nowoczesny pendrive marki Silicon Power 3.0. Dostępny w kilku pojemnościach, kompatybilny z USB. Pendrive obsługuję różne systemy
operacyjne.

5,39 x 2,00 x 1,00 cm

5,39 x 2,00 x 1,00 cm

T3; DC1

T3; DC1

3 x 1,2 cm

3 x 1,2 cm

10 000 mAh

EG8297

03

04

09
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Power Bank QP60 10 000 mAh
Powerbank QP60 został zaprojektowany dla wygody. Dzięki 3 wyjściom
możesz jednocześnie ładować do 3 urządzeń za pomocą 2 portów USB
Typu A i 1 portu USB Typu C. Zaletą jest nie tylko szybkie ładowanie power
banka, ale dzięki podwójnemu wejściu można ładować go za pośrednictwem Micro USB lub USB Typu C. Urządzenie zawiera ochronną siateczkę
z zamknięciem na sznurek, która zapewnia bezpieczeństwo power banka
podczas podróży.

EG8120

Pendrive B20 USB 3.0
Elegancki i nowoczesny pendrive marki Silicon Power B20 3.0 32G. Pendrive obsługuję różne systemy operacyjne.

13,7 x 6,7 x 1,37 cm

5,50 x 2,00 x 0,86 cm

L2

DC1

5 x 5 cm

3 x 1,5 cm

03

06

EG8278

Ładowarka bezprzewodowa Io QI210
Super cienka i lekka ładowarka do telefonów iPhone, jak i Android, z wielokolorowym wskaźnikiem LED stanu naładowania. Ładowarka jest kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami mobilnymi z funkcją Qi.
12,6 x 6,5 x 0,69 cm
DC1
4,5 x 2 cm

EG8199

Ładowarka samochodowa CC102P
Ładowarka samochodowa wyposażona w 2 porty USB (wejście: 12V-24V,
wyjście: 5V-2.1A, 10.5W (max.). Umożliwia szybkie i bezpieczne ładowanie
dwóch urządzeń jednocześnie. Może być używana do ładowania szerokiej
gamy urządzeń elektronicznych, takich jak smartfony, tablety, systemy
GPS, power banki, przenośne wentylatory i tak dalej. Posiada miękkie
światło LED pozwalające na odnalezienie go po ciemku. Ładowarka jest
wyposażona we wszechstronny system zabezpieczeń, w tym ochronę
przed zwarciem, przepięciem i przegrzaniem.
4,9 x 2,6 x 2,6 cm
T2
1,3 x 0,8 cm

03

04

05

07
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EG0404

Głośnik Bluetooth JBL GO2
JBL Go 2 to bogato wyposażony, wodoodporny głośnik Bluetooth o klasie wodoszczelności IPX7 - urządzenie można zanurzyć w wodzie na 30 minut na głębokość 1 metra. Dzięki wbudowanemu akumulatorowi litowo-jonowemu zapewnia nawet 5 godzin strumieniowego przesyłania muzyki przez łącze Bluetooth lub
AUX. JBL posiada wbudowany zestaw głośnomówiący umożliwiający nawiązywanie połączeń.
7,1 x 8,6 x 3,2 cm
DC1; DC2
7,5 x 5,7 cm

250 ml

350 ml

002

BP
A free

005

BP
A free

007

006

003

004

001

007

1009314

Kubek Aladdin Cafe Thermavac Leak-Lock
Funkcjonalny kubek termiczny marki Aladdin idealny pod ekspres na kawę.
Kubek stworzony z myślą o miłośnikach kawy. Produkt sprawia, że napoje
są ciepłe i zimne przez wiele godzin.

006

004

Kubek Mocca Thermavac Leak-Lock to kompaktowy i poręczny produkt od
Aladdina. Kubek termiczny pomieści napoje średniej wielkości i utrzyma je
gorące i zimne przez wiele godzin.
7,2 x 17,3 cm, 7,2 x 31,3 cm
L3

4 x 3 cm

3,5 x 4 cm

BP
A free

007

004

002

006

005

003

1006646

Kubek Aladdin Java Thermavac Leak-Lock
Kubek java Thermavac Leak-Lock to idealny kubek na herbatę i dla miłośników kawy. Produkt o ciekawym designie i kompaktowej budowie posiada
wysoką wydajność, a dzięki izolacji próżniowej pozwala utrzymać gorąco
i zimno napojów przez wiele godzin.
0,8 x 0,8 x 19,0 cm
L3
4 x 3 cm

005

Kubek Aladdin Mocca Thermavac Leak-Lock

L3

001

001

1009363

0,8 x 0,8 x 13,5 cm

470 ml

002

X

xmas
550 ml

BP
A free

002

003

001

004

006

1009425

Butelka Aladdin Chilled Thermavac™ stainless steel water bottle
Butelki Chilled Thermavac Colour to funkcjonalne i kolorowe produkty
od Aladdina. Butelki zaprojektowane tak, że posiadają podwójną ścianę
termiczną, która utrzymuję zimną wodę przez pełne 9 godzin pracy, czy
czasu wolnego.
6,50 x 6,50 x 28,0 cm
L3
3 x 2 cm

600 ml

700 ml

BP
A free

1010098

069
009

007

006

008

005

003

001

004

068

071

070

002

Butelka Aladdin Fresco Thermavac Stainless
Steel Water Bottle
Stylowa butelka z izolacją termiczną. Butelka Aladdin utrzymuję temperaturę przez wiele godzin. Produkt posiada zdejmowaną pokrywkę i szyjkę
butelki, dzięki czemu jest łatwa do wypełniania lodem, a także czyszczenia.

1001729

Butelka Aladdin Fresco Twist & go water bottle
Butelka Fresco Twist & go składa się z dwóch odkręcanych części. Nowa
butelka marki Aladdin jest stylowa i dostępna w kilku kolorach. Produkt
jest odkręcany i nie przecieka.

6,50 x 6,50 x 28,0 cm

7,5 x 7,5 x 27,4 cm

T4

T4

3,5 x 3,5 cm

3,5 x 3,5 cm

600 ml

109

110

112

108

1001102

Butelka Aladdin Aveo water bottle

107

Nowa butelka od Aladdina o ciekawym designie! Stylowa butelka na wodę
dostępna w różnych kolorach z wygodnym ustnikiem do picia i uchwytem.
7,94 x 7,31 x 24,46 cm
T4

111

3,5 x 3,5 cm

800 ml

350 ml

BP
A free

007

005

1009424

1009363

Kubek Aladdin Re-Use Substain Cup & Lid Pack of 4

Kubek Aladdin Mocca Thermavac Leak-Lock

Stylowe kubki wielokrotnego użycia z pokrywką w czteropaku marki
Aladdin. Idealny zestaw dla każdego, który możesz użyć ponownie i zabrać
ze sobą wszędzie.

Kubek Mocca Thermavac Leak-Lock to kompaktowy i poręczny produkt od
Aladdina. Kubek termiczny pomieści napoje średniej wielkości i utrzyma je
gorące i zimne przez wiele godzin.

9,07 x 9,0 x 15,5 cm

7,2 x 17,3 cm, 7,2 x 31,3 cm

T4

L3

3,5 x 3,5 cm

3,5 x 4 cm

X

xmas
650 ml

009

008

007

1009697

010

Butelka Stanley IceFlow Flip
Straw Water Bottle
Butelka IceFlow Flip Straw od marki Stanley o pojemności 0,65L to produkt,
który zabierzesz ze sobą codziennie i niezależnie gdzie będziesz. Produkt
utrzymuję zimno napoju do 12 godzin a do 2 godzin lód. Dostępny jest w
kilku wariantach kolorystycznych. Butelka wielokrotnego użytku jest solidnie wykonana, a dzięki izolacji próżniowej, utrzymuje lodowatą wodę przez
wiele godzin. Dodatkowo posiada praktyczną słomkę i obrotowy uchwyt
ułatwiający przenoszenie butelki.
8,1 x 8,1 x 24,1 cm
L3
4 x 4 cm

470 ml

700 ml

1009148-024

1009149-029

1009148-025

1009149-030

1009148-026

1009149-031

1009148-027

1009149-032

Butelka Stanley Quick-Flip Water Bottle
Butelka Quick-Flip o pojemności 0,47L lub 0,7L, została zaprojektowana tak, że posiada przycisk do otwierania ze szczelną pokrywą. Butelka
wielokrotnego użytku ma stalowy zatrzask górny, który mocno się trzyma,
co sprawia, że produkt można spakować do każdej torby czy plecaka, bo
nie przecieknie. Butelka dzięki obrotowej pokrywie jest łatwa w użyciu i
demontażu. Dodatkowo można ją myć ręcznie. Bez problemu schowasz ją
do każdego modelu torby, czy plecaka.
0,47L - 7,6 x 7,6 x 20,3 cm; 0,7L - 7,6 x 7,6 x 27,6 cm
L3
4 x 4 cm

250 ml

350 ml

470 ml

1009849-009

1009848-006

1006439-030

1009849-010

1009848-007

1006439-031

1009849-011

1009848-008

1006439-032

1009849-012

1009848-009

1006439-033

1009849-013

1009848-010

1006439-120

Butelka Stanley The Trigger Action Travel Mug
Butelka a new trigger action size o pojemności 0,25L, 0,35L, 0,47L to kolejna nowość od Stanley’a. Butelka pozwala na łatwe użytkowanie, można
pić z niej napój za pomocą jednej ręki poprzez naciśnięcie jednego guzika.
Butelka wielokrotnego użytku jest idealna w codziennym użytkowaniu, nie
wycieka i nie rozpryskuje napojów.
0,25L - 6,8 x 6,8 x 16,9 cm; 0,35L - 6,8 x 6,8 x 20,9 cm; 0,47L - 6,8 x 6,8 x 22,8 cm
L3
4 x 4 cm

400 ml

028

041

027

1001612

Classic Legendary Bottle
Termos ze stali nierdzewnej. Trzyma ciepło do 20h, zimno - do 20h,
napoje z lodem - do 4 dni. Nie przecieka, nie zawiera BPA, można myć w
zmywarce.
8,9 x 8,9 x 29,8 cm
L3
4 x 4 cm

X

xmas
3500 ml

1002479

Zestaw Stanley The Full Kitchen
Base Camp Cook Set
Zestaw do gotowania turystyczny - Zestaw Base Camp Cook o pojemności
3,5 l wykonany ze stali nierdzewnej to produkt z Adventure Series, który
łączy legendarną już solidną konstrukcję z funkcjonalnościami, które każdą
wyprawę uczynią wygodną.
27,2 x 16,0 x 26,1 cm
L3
5 x 3 cm

700 ml

1001856

Zestaw Stanley The Bowl + Spork
Compact Cook Set
Kompaktowy zestaw do gotowania o pojemności 700 ml składa się z miski
i łyżki. Wykonany ze stali nierdzewnej produkt Adventure Series łączy
legendarną już solidną konstrukcję z funkcjonalnościami, które uprzyjemnią
każdą wyprawę.

1900 ml

1007934

Termos Stanley Classic Legendary bottle
Termos ze stali nierdzewnej. Trzyma ciepło do 45h, zimno - do 2 dni,
napoje z lodem - do 8 dni. Nie przecieka, nie zawiera BPA, można myć w
zmywarce.

12,5 x 11,6 x 13,9 cm

13,1 x 11,1 x 37,3 cm

L3

L3

5 x 4 cm

4,5 x 4,5 cm

W611640

Torba Wenger MX COMMUTE
Wszechstronna torba, która możesz nosić zarówno jako plecak, jak i torbę
na ramię. Dzięki specjalnej, wyściełanej komorze na laptopa 16“ oraz
wewnętrznemu organizerowi SmartOrg model ten w stylowy sposób
przechowa podstawowe wyposażenie potrzebne w pracy. Kieszeń
QuickAccess zapewnia łatwy dostęp do biletu lub tabletu o przekątnej
ekranu 10.

W611641

Plecak Wenger MC PROFESSIONAL
Plecak wyposażony jest wyściełane komory na laptopa 16” i tablet, dzięki
czemu jest bardzo funkcjonalny. Posiada „chowane” kieszenie, klamrę
bezpieczeństwa S/R, stabilizującą podstawę CaseBase utrzymującą plecak
w pionie. Pasek do mocowania na rączce walizki na kółkach Pass-Thru
ułatwiający podróżowanie z wieloma bagażami.

17 x 44 x 33 cm

7,94 x 7,31 x 24,46 cm

TT3

T4

15 x 8 cm

3,5 x 3,5 cm

W611642

W611643

Plecak Wenger MX LIGHT

Plecak Wenger MX RELOAD

Plecak wyposażony jest wyściełane komory na laptopa 16”” i tablet, dzięki
czemu jest bardzo funkcjonalny. Posiada „chowane” kieszenie, klamrę
bezpieczeństwa S/R, stabilizującą podstawę CaseBase utrzymującą plecak
w pionie. Pasek do mocowania na rączce walizki na kółkach Pass-Thru
ułatwiający podróżowanie z wieloma bagażami.

Plecak wyposażony jest wyściełane komory na laptopa 14”” i tablet, dzięki
czemu jest bardzo funkcjonalny. Posiada „chowane” kieszenie, klamrę
bezpieczeństwa S/R, stabilizującą podstawę CaseBase utrzymującą plecak
w pionie. Pasek do mocowania na rączce walizki na kółkach Pass-Thru
ułatwiający podróżowanie z wieloma bagażami.

20 x 31 x 44 cm

18 x 28 x 42 cm

TT3

TT3

12 x 10 cm

15 x 8 cm

X

xmas

B0300600IP3

B0300600IP3

Pióro kulkowe touch pen, soft touch
CELEBRATION

Długopis metalowy touch pen, soft touch
CELEBRATION
Długopis wykonany z aluminium w modnych, intensywnych kolorach. Posiada przyjemną w dotyku powierzchnię soft touch i czarne detale oraz
funkcję touch pen. Wyposażony w wysokiej jakości niebieski wkład z końcówką 0,7 mm. Zapakowany w eleganckie etui prezentowe z certyfikatem
autentyczności Pierre Cardin.
1 x 14 cm
L1
4 x 0,6 cm
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Pióro kulkowe wykonane z aluminium w modnych, intensywnych kolorach.
Posiada przyjemną w dotyku powierzchnię soft touch i czarne detale oraz
funkcję touch pen. Wyposażone w wysokiej jakości niemiecki wkład Schneider, piszący na niebiesko z końcówką 0,5 mm. Zapakowane w eleganckie
etui prezentowe z certyfikatem autentyczności Pierre Cardin.
1 x 13,5 cm

10

L1
4 x 0,6 cm
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B0401000IP3

Zestaw piśmienny touch pen, soft touch
CELEBRATION
Zestaw piśmienny w modnych, intensywnych kolorach, składający się
z długopisu oraz pióra kulkowego. Obydwa artykuły posiadają przyjemną
w dotyku powierzchnię soft touch i czarne detale oraz funkcję touch pen.
Długopis wyposażony w niebieski wkład (0,7 mm), a pióro kulkowe w niemiecki wkład Schneider piszący na niebiesko (0,5 mm). Całość zapakowana
w eleganckie etui prezentowe z certyfikatem autentyczności Pierre Cardin.

B0100400IP3

Długopis metalowy AURELIE
Elegancki długopis metalowy z białym korpusem i srebrnymi detalami.
Wyposażony w mechanizm obrotowy i wysokiej jakości niebieski wkład
z końcówką 1 mm. W zestawie z wkładem zapasowym piszącym na czarno.
Zapakowany w eleganckie pudełko prezentowe z certyfikatem autentyczności Pierre Cardin.

1 x 13,5 cm

1,2 x 13,5 cm

L2

L2

5 x 0,5 cm

3 x 0,7 cm

B0100300IP3

Długopis metalowy ELODIE
Luksusowy długopis metalowy z charakterystycznym, grawerowanym korpusem i czarnymi elementami. Wyposażony w wysokiej jakości niebieski wkład z końcówką 1 mm. W zestawie z wkładem zapasowym piszącym na czarno. Zapakowany w eleganckie pudełko prezentowe z certyfikatem autentyczności Pierre Cardin.
1,1 x 14,4 cm
L2
2 x 0,4 cm

X

xmas

B0101100IP3

Długopis metalowy touch pen ADELINE
Elegancki długopis z czarnym, matowym korpusem oraz mechanizmem obrotowym. Wyposażony w wysokiej jakości niebieski wkład z końcówką 0,7 mm oraz funkcję touch pen. Zapakowany w papierowe etui z certyfikatem autentyczności Pierre Cardin.
0,6 x 13,5 cm
L2
4 x 0,4 cm

B0300400IP3

Pióro kulkowe CHRISTOPHE
Pióro kulkowe charakteryzujące się klasycznym wzornictwem. Czarna, lakierowana nasadka idealnie nadaje się do grawerowania. Wyposażone w wysokiej jakości niebieski wkład w standardowym rozmiarze. W zestawie z wkładem zapasowym
piszącym na czarno. Zapakowane w eleganckie pudełko prezentowe z certyfikatem autentyczności Pierre Cardin.
1 x 13,7 cm
L2
4 x 0,5 cm

06

B3500300IP3

Notes A6 z piórem kulkowym ARLAS
Elegancki notes o formacie A6 w komplecie z piórem kulkowym. Notes posiada 224 strony (80 g/m2), zakładkę z metalowym elementem
oraz przyjemną w dotyku okładkę wykonaną z PU. Pióro kulkowe zostało wyposażone w niemiecki wkład Schneider piszący na niebiesko
(0,5 mm) oraz funkcję touch pen. Całość zapakowana w eleganckie pudełko prezentowe z certyfikatem autentyczności Pierre Cardin.
9,5 x 14,5 x 2 cm; 1 x 13,5 cm
S1
5 x 3 cm

B4000500IP3
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Notes A5 REPORTER Pierre Cardin
Luksusowy, dwukolorowy notes o formacie A5 z okładką imitującą skórę. Posiada 160 stron w wykropkowane linie,
gramatura 80 g/m2 oraz zakładkę z metalowym elementem. Z tyłu na okładce tłoczone logo Pierre Cardin. Zapakowany
w eleganckie pudełko prezentowe z certyfikatem autentyczności Pierre Cardin.
20,8 x 16,2 x 1,4 cm
S1
8 x 5 cm

X

xmas

B0400400IP3

B5600200IP3

Folder CHARENTE
Elegancki folder wykonany z PU z magnetycznym zapięciem, kieszenią na
tablet (rozmiar 8″), czterema kieszonkami na wizytówki i trzema na notatki oraz miejscem na długopis. W komplecie notatnik w linie (25 stron),
gramatura 80 g/m2. Folder wykończony ozdobnymi przeszyciami, zapakowany w eleganckie pudełko prezentowe z certyfikatem autentyczności
Pierre Cardin.
18 x 23,5 x 1,5 cm

05

S2

07

Klasyczny zestaw piśmienny składający się z długopisu i pióra wiecznego.
Czarne, lakierowane nasadki idealnie nadają się do grawerowania. Obydwa
artykuły posiadają wkłady w standardowych rozmiarach, piszące na niebiesko. Długopis posiada zapasowy, czarny wkład. Całość zapakowana w eleganckie pudełko prezentowe z certyfikatem autentyczności Pierre Cardin.
1 x 13,7 cm; 1 x 13,7 cm
L2
4 x 0,6 cm

5 x 3 cm

B0401200IP3

Zestaw piśmienny długopis i pióro wieczne
CHRISTOPHE

03

06

Zestaw piśmienny długopis i pióro kulkowe
soft touch CLAUDIE
Luksusowy zestaw piśmienny składający się z długopisu i pióra kulkowego
wykonanych z aluminium, z przyjemną w dotyku powierzchnią soft touch
i srebrnymi detalami. Długopis wyposażony w niebieski wkład 0,7 mm,
natomiast pióro w niemiecki wkład Schneider w kolorze niebieskim 0,5
mm. Obydwa elementy posiadają funkcję touch pen. Całość zapakowana
w eleganckie etui prezentowe z certyfikatem autentycznośći Pierre Cardin.

B0400200IP3

Zestaw piśmienny długopis i pióro kulkowe
RENEE
Najwyższej jakości zestaw piśmienny składający się z długopisu (1 mm)
i pióra kulkowego (0,6 mm) pochodzących z kolekcji Renee. Przybory piśmienne wykonane z metalu z chromowanymi elementami, obydwa piszące
na niebiesko. Zestaw zapakowany w eleganckie pudełko prezentowe z certyfikatem autentyczności Pierre Cardin.

1 x 13,5 cm

1,2 x 14,2 cm, 1,2 x 14 cm

L2

L2

5 x 0,5 cm

2,5 x 0,4 cm

B0500200IP3

B0500300IP3

Ołówek automatyczny, mały AMOUR

Ołówek automatyczny, mały RENEE

Luksusowy ołówek (aluminiowy) o smukłym korpusie z prostym klipsem.
Wyposażony w grafit 0,5 mm. Zapakowany w papierowe etui z certyfikatem autentyczności Pierre Cardin.

Wysokiej jakości metalowy ołówek z chromowanymi elementami pochodzący z kolekcji Renee. Posiada mechanizm obrotowy oraz grafit 0,5 mm.
Ołówek zapakowany w eleganckie pudełko prezentowe z certyfikatem
autentyczności Pierre Cardin.

50 x 33 x 18 cm

22 x 12 cm

TT3

S3

8 x 3 cm

8 x 4 cm

X

xmas

NSL0305

Pióro kulkowe TUNE
Eleganckie pióro kulkowe z kolekcji Cerruti 1881 wykonane z mosiądzu,
piszące na czarno, wkład typu Schmidt. Zapakowane w ozdobne pudełko
prezentowe.

NSN7302

Pióro wieczne SILVER CLIP
Eleganckie pióro wieczne wykonane z mosiądzu. Pióro posiada kolor tuszu
niebieski oraz wkład atramentowy.

13,55 x 1,44 cm

34 x 46 x 14 cm

HS; T3; L2

TT3

5,5 x 0,7 cm

4,5 x 10 cm

NSS4855

Pióro kulkowe MANTLE
Pióro kulkowe wykonane z materiału z mosiądzu. Pióro ma kolor tuszu czarny oraz wkład do rollera.
35 x 44 x 22 cm
TT3
7,5 x 1,6 cm

NSS2564
NS5554 N

Długopis ZOOM
Długopis wykonany z mosiądzu, piszący na niebiesko. Zapakowany
w ozdobne pudełko prezentowe.

Długopis z touchpenem PAD
Długopis Pad Cerruti 1881 wykonany z mosiądzu, piszący na niebiesko
z wkładem typu Parker. Wyposażonym w praktyczny touch pen. Bardzo
przydatny dla osób robiących notatki i korzystających jednocześnie ze
smartfona lub tabletu. Zapakowany w pudełko prezentowe.

13,6 x 1,32 cm

13,93 x 1,26 cm

L3

HS; T3; L2

3,5 x 0,7 cm

3,5 x 0,6 cm

NSH4664

Długopis CONQUEST GUN
Minimalistyczny, markowy długopis z mosiądzu z wkładem piszącym na
niebiesko.
139 x 13,5 x 13,5 cm
T3; L2
4,5 x 0,7 cm

X

xmas

NPRW030
NPBR841D

Zestaw piśmienniczy
Elegancki zestaw Cerruti 1881, w którego skład wchodzi mosiężny długopis i pióro kulkowe. Całość zapakowana w ozdobne pudełko prezentowe.

Zestaw portfel i pióro kulkowe
Ciekawe połączenie gładkich i chropowatych powierzchni. W skład zestawu
wchodzi piszące na czarno mosiężne pióro kulkowe i skórzany portfel, zawierający 7 przegródek na karty i wizytówki oraz 2 przegrody na banknoty.
Całość pakowana w czarne pudełko ozdobne.

17 x 15 cm

11,1 x 9,4 x 1,4 cm

T3

T3; HS; L2

4,5 x 0,7 cm

5 x 3 cm

NTD011A

Teczka na dokumenty HORTON BLACK
Teczka na zamek błyskawiczny „Horton” jest wykonana z bardzo luksusowego materiału ziarnistego. Jego oryginalność wynika z ponadwymiarowego,
ale dyskretnego logo, z wytłoczonym w 1881 r., ozdobionym długą płytą
wygrawerowaną tym logo. Na suwaku znajduje się również logo z 1881
roku. Modny, luksusowy i praktyczny w organizacji wszelkiego rodzaju dokumentów, dostępny jest w 2 formatach: A4 i A5.

NAG012A

Ładowarka bezprzewodowa IRVING BLACK
Szybka ładowarka indukcyjna „Irving” jest funkcjonalnym i luksusowym dodatkiem do nowoczesnego biurka.

37 x 12 x 28 cm

101,5 x 85,6 x 1,6 cm

ET (Z)

TT2

6 x 3,5 cm

4 x 2 cm

X

xmas

CTX036A

Damska torebka GARANCE BLACK
Torba damska Garance wykonana jest z eleganckiego materiału ziarnistego
i dwukolorowego. Ten model składa się z dwóch elementów w jednym.
Wewnętrzna kieszeń może służyć jako kosmetyczka lub mała torba na ramię dzięki odpinanemu paskowi. Torba ta wyróżnia się podwójnym podpisem i dwoma metalowymi suwakami po bokach. Jest to kobiecy, wszechstronny i nowoczesny dodatek. Produkt dostarczany jest w ładnej białej
bawełnianej torbie z napisem Cacharel.
28 x 16,5 x 28 cm
ET (Z)
6 x 3,5 cm

CTB107

Torba podróżna SIENNE
Torba podróżna Cacharel Sienne to świetna torba podróżna, idealna na
długi letni weekend. Torba wykonana jest z imitacji brązowej skóry ziarnistej z elementami „starego złota”. Torba ma bardzo dużą pojemność, mocne
uchwyty i pasek do łatwego przenoszenia. Torba Siena jest dostarczana w
pięknej nylonowej torbie na sznurki.
53,0 x 32,0 x 24,0 cm
T3; S2
6 x 6 cm, 10 x 10 cm

CPBW634P

CPKSR034Q

Zestaw CSN6344P + CTW692P

Zestaw Cacharel PINK

Zestaw upominkowy od firmy Cacharel, w którym znajduje się damska torebka i długopis. Zestaw idealny na prezent.

Zestaw upominkowu od firmy Cacharel to subtelny i damski komplet. Produkty, które się w nim znajdują to: brelok, zegarek i pióro kulkowe.

23 x 18,5 x 2 cm

15,9 x 12,5 x 3,9 cm

T3

L2

4 x 3 cm

1,5 x 0,3 cm

X

xmas

UMD1315

UMN621

Zegarek EZIO BLACK

Zegarek CELSO

Zegarek of firmy Ungaro z czarnym skórzanym paskiem i tarczą. Markowy
produkt jest wodoszczelny, a tarcza szkła jest wykonana ze szkła mineralnego.

Nowoczesny zegarek marki Ungaro. Zegarek posiada białą tarczę, gumowy
pasek i jest wodoszczelny. Zapakowany w ozdobne pudełko prezentowe.

3,9 cm, 24 cm

225 x 45 x 12 cm

T3;L2

T3

1,5 x 2 cm, 2 x 2 cm

2 x 2 cm

UMD817B

Zegarek ALESSO CHROME
Zegarek UNGARO z linii „Alesso” jest elegancki, minimalistyczny i stylowy.
Opaska na nadgarstek i obudowa wykonane są z wysokiej jakości stali nierdzewnej, dzięki czemu jest to bardzo luksusowy przedmiot. Ta wersja jest
w chromowanym wykończeniu, z białą tarczą nadającą mu świeży i klasyczny wygląd. Zegarek posiada również funkcję daty 31 dni i pięknie się prezentuje. Zegarek jest wodoodporny do 50 metrów.
4,3 cm, 24 cm
T3
2 x 2 cm

UTS327

Torebka STORIA
Czarna torba od marki Ungaro. Produkt zapinany na zamek błyskawiczny z
kilkoma przegrodami.

UTT327

Torba na kółkach STORIA
Praktyczna torba na kółkach marki Ungaro wykonana z PU - imitacja skóry.
Wyposażona w czarną, nylonową wyściółkę, jedną przegrodę, zamykana na
zamek błyskawiczny. Zapakowana w nylonowy worek.

34,5 x 12,0 x 38,5 cm

55,0 x 28,5 x 34,0 cm

T3; S2

T3; S2

6 x 6 cm, 8 x 8 cm

6 x 6 cm, 15 x 15 cm

X

xmas
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FSN1962

FSR1544A

Długopis Prestige Chrome Black

Wieczne pióro

Ozdobiony analogicznymi fakturami i ornamentami odziedziczonymi po
zegarkach Festina, długopis Prestige uosabia wyrafinowaną elegancję
z delikatnym zarysem i tonami: mieszanka szczotkowanej czarnej czapki
i błyszczącego, chromowanego korpusu oraz lamówek.

Pióro wieczne Classicals uosabia doskonałą czystość dzięki eleganckiej
i wyważonej obudowie. To ponadczasowe wzornictwo gra na kontraście
pomiędzy kolorem lakieru a wyraźnymi, chromowanymi, metalowymi akcentami dla urzekającej estetyki.

0,8 x 14,2 cm

0,8 x 13, 7 cm

L2

L2

3 x 0,6 cm

4 x 0,6 cm

A
L

P

H

F

FSN1964

Długopis Classicals
Długopis Classicals uosabia wyśmienitą czystość dzięki eleganckiej i wyważonej ramce. To ponadczasowe wzornictwo gra na kontraście pomiędzy
promiennym czarnym lakierem a wyraźnymi metalowymi akcentami chromowanymi dla urzekającej estetyki.
0,8 x 13, 7 cm
L2
4 x 0,6 cm

T

M

U

P

S

FSR1542A
FSC1744

Wieczne pióro Prestige Chrome Black

Długopis kulkowy

Ozdobione analogicznymi fakturami i ornamentami odziedziczonymi po
czasomierzach Festina, pióro wieczne Prestige uosabia wyrafinowaną elegancję z delikatnym zarysem i tonami: mieszanka szczotkowanej czarnej
czapki i błyszczącego, chromowanego korpusu oraz lamówek.

Długopis kulkowy o szczotkowanej fakturze z delikatnymi, chropowatymi,
metalowymi akcentami łączy w sobie sportowy i luksusowy charakter.
1,3 x 13,9 cm

0,8 x 14,2 cm

L2

L2

5 x 0,6 cm

3 x 0,6 cm

FSR1545A

Pióro kulkowe Prestige Chrome Black
Ozdobiony analogicznymi fakturami i ornamentami odziedziczonymi po zegarkach Festina, pióro kulkowe Prestige uosabia wyrafinowaną elegancję
z delikatnym zarysem i tonami: mieszanka szczotkowanej czarnej czapki
i błyszczącego, chromowanego korpusu oraz lamówek.
0,8 x 14,2 cm
L2
3 x 0,6 cm

X

xmas

RSR9274P

Długopis LIEN BORDEAUX
Długopis Lien, grający na kontraście pomiędzy błyszczącym, lakierowanym
korpusem a matowym, burgundowym materiałem teksturowanym na środku pierścienia, jest wyrafinowane i luksusowe. Błyszczące, lekkie, złote wykończenia nadają kobiecy charakter.
13,6 x 1 cm
T4; L2
4 x 0,4 cm

RSC9284B

Długopis Medaillon
Błyszczący i chromowany długopis Medaillon z charakterystyczną, jasnozłotą okrągłą płytką sygnowaną na środku pierścienia jest kobiecy i elegancki.
1 x 13,7 cm
L2
4 x 0,5 cm

