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Produkty te wspierają zrównoważony i świadomy styl życia.
Wykonane są z materiałów z recyklingu (które mają niski lub mniejszy wpływ na środowisko)

NASZ WKŁAD W 
OCHRONĘ ŚRODOWISKA

Wiele produktów, oznaczonych znakiem ECO+,  
zostało  wybranych na podstawie poniższych kryteriów  

zrównoważonego rozwoju.

Bez PVC
Skupmy się na:

PVC czy Non-PVC; 
sprawdź jaką tkaninę 
wykończeniową 
kupujesz!

Wykończenia z PVC zawierają 
niebezpieczne substancje chemiczne, które są dodawane 
aby produkt był elastyczny. Te dodatki mogą być toksyczne i 
niebezpieczne dla Twojego zdrowia.

W związku z powyższym zdecydowaliśmy się skupić na 
wykończeniach z PU i TPE, które są bardziej ekologiczną 
i bezpieczną alternatywą dla PVC. Wszystkie produkty 
oznaczone ikoną ECO+ / PVC free posiadają wykończenie z PU 
lub TPE zamiast PVC. Darując komuś plecak nie zawierający 
PVC wspierasz środowisko i zapewniasz bezpieczeństwo 
użytkownikowi. 

Taka sama wytrzymałość i 
jakość co PVC

Bez dodatku szkodliwych 
plastików

Przyjazny dla 
środowiska

Lżejszy materiał

Wykończenie bez dodatku PVC
Cechy:

Może tak być ponieważ:

VOYAGER XD 2020
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ZGODNOŚĆ  
Z NORMAMI

Jesteśmy przekonani, że oferowanie bezpiecznych i zgodnych z normami produktów jest podstawą 
naszej działalności. Zapewnienie bezpieczeństwa produktów rozpoczyna się wraz z wyborem najbardziej 

odpowiedzialnych dostawców, którzy na każdym etapie produkcji dbają o dostarczanie komponentów 
zgodnych z surowymi standardami społecznymi, zasadami bezpieczeństwa i normami jakości.

Bezpieczeństwo produktu / kontrola wewnętrzna

Aby zapewnić dodatkowe bezpieczeństwo i wysoką jakość produktów, bierzemy za nie pełną odpowiedzialność, podejmując 
dodatkowe wysiłki w celu zagwarantowania możliwie najlepszych produktów. Przykłady naszych dodatkowych działań są 
następujące:

 Wysokie standardy dla produktów
końcowych, punkty kontrolne i wytyczne
dla całego naszego asortymentu.

 Opakowania ze zdjęciami produktu w
pełnym kolorze i ze zbliżeniami.

 Wewnętrzna kontrola jakości dla każdego
zamówienia. Nigdy jej nie pomijamy.

 Nasi inżynierowie testują każdą partię 
towaru, aby upewnić się, że jest ona zgodna z 
normami i z wcześniejszymi partiami.

 Produkt i opakowanie z odpowiednimi
logotypami zgodności z przepisami
i szczegółowymi informacjami.

 Nie bierzemy standardowych 
raportów z testów z fabryk za 
pewnik. 

 Stosujemy dodatkowe testy 
wewnętrzne na zgodność z ROHS dla 
każdej partii towaru. Zachowujemy 
dokumentację.

 Mamy ponad 30 lat doświadczenia w
wewnętrznej kontroli jakości i jej certyfikacji. 

 Każdy produkt jest testowany 
przez wykwalifikowane agencje 
badawcze i certyfikowany w oparciu 
o normy zgodności (Dyrektywa CE, 
REACH).

VOYAGER XD 2020
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OBWOLUTY I 
PERSONALIZACJA 
INDYWIDUALNA

Świętowanie rocznicy, ukończenia szkoły lub awansu to 
niezapomniane chwile, które wymagają wyjątkowej oprawy. 
Możesz sprawić, że będą niezapomniane poprzez dodanie na 
upominku okazji i imienia osoby świętującej. Spraw, aby dana 
chwila i upominek zostały na długo zapamiętane.

Przykład
Firma Techno Rabbit:

Szczegóły znakowania Szczegóły obwoluty

VOYAGER XD 2020
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* Dostępne wzory papierów ozdobnych mogą się różnić w ciągu roku.

SPERSONALIZUJ Przykład
Firma Greenbird:

Szczegóły znakowania Szczegóły obwoluty

VOYAGER XD 2020
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Zapakuj wszystkie upominki przy użyciu jednego z naszych
starannie wyselekcjonowanych papierów ozdobnych.
Podarowanie ładnie zapakowanego prezentu to prawdziwa
przyjemność, a ponadto, zapakowany prezent  
sprawia, że otrzymująca go osoba ucieszy  
się jeszcze bardziej i na dłużej  
go zapamięta.

Wybierz 1 z 6 wzorów

Stars Jingle BellsSilver Dots Metallic BlueRoyal Eco Silver Swirl

PAPIER OZDOBNY

VOYAGER XD 2020
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Jak widać przygotowanie spersonalizowanego prezentu jest bardzo proste. Oznacz produkt wybierając technikę znakowania najbardziej 
odpowiadającą potrzebom. Weź również pod uwagę, że każdy produkt może być oznakowany unikalnym imieniem. Następnie stwórz 
obwolutę z treścią, którą chcesz zakomunikować. Na koniec możesz dodać jeszcze więcej charakteru, wybierając kolorowy papier do 
pakowania. To będzie moment, którego Ty i obdarowana osoba nigdy nie zapomnicie. 

* Dostępne wzory papierów ozdobnych mogą się różnić w ciągu roku.

PODSUMOWANIE

VOYAGER XD 2020
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Bambus osiąga swój pełny rozmiar w 3-4 miesiące, co jest 
bardzo dobrym wynikiem w porównaniu do standardowych 

drzew, które potrzebują ponad 30 lat na wzrost. 

Pestycydy i chemikalia nie są potrzebne do uprawy 
bambusa. Oznacza to, że hodowla bambusa jest 

naturalna i nie szkodzi środowisku.

Bambus jest bardzo trwały i wytrzymały w związku z 
czym produkty z jego dodatkiem można używać przez 

długi czas.

Uprawa bambusa zmniejsza skażenie środowiska. Bambus 
redukuje do 35% dwutlenku węgla w atmosferze i produkuje 

więcej tlenu niż standardowe drzewa.

Używanie naturalnych włókien, takich jak bambus, redukuje ilość 
plastiku używanego w niemalże każdym produkcie.

CECHY  BAMBUSA

DLACZEGO BAMBUS?
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50
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DŹWIĘK I AUDIO
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P328.341 P328.351

Głośnik  
bezprzewodowy 5W Baia

Głośnik bezprzewodowy 5W, BT 4.2, wodoodporny (IPX5), wykonany z 
wytrzymałej tkaniny, spód wykonany z organicznego korka, akumulator o 
pojemności 1000 mAh umożliwia odtwarzanie muzyki do 8 godzin, zasięg do 10 
m, w trosce o środowisko naturalne opakowanie głośnika nie zawiera plastiku, 
wzór zastrzeżony®

Rozmiar 10,8 x 10,8 x 5,1 cm Wymiar znakowania 40 x 13 mm Technika 
znakowania Tampodruk.

Cena: 167,86 PLN 

Głośnik  
bezprzewodowy 10W Baia

Głośnik bezprzewodowy 10W, BT 4.2, wodoodporny (IPX5), wykonany z 
wytrzymałej tkaniny, spód z organicznego korka, akumulator o pojemności 
1000 mAh umożliwia odtwarzanie muzyki do 6 godzin, zasięg do 10 m, w 
trosce o środowisko naturalne opakowanie głośnika nie zawiera plastiku, wzór 
zastrzeżony®

Rozmiar 16,3 x ø 7,7 cm Wymiar znakowania 10 x 30 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 276,06 PLN 

DŹWIĘK I AUDIO
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P328.009 P328.119

Głośnik bezprzewodowy  
5W Bamboo X

Bambusowy głośnik bezprzewodowy 5W, BT 4.2, wewnątrz komponenty 
wysokiej jakości gwarantujące czysty dźwięk i długotrwałe użytkowanie, 
wykonany został zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju z wykorzystaniem 
trwałych materiałów, wytrzymałego bambusa i tkaniny (30% organicznej 
bawełny, 40% konopi, 30% PET z recyklingu), w pełni naładowany akumulator 
1500 mAh umożliwia odtwarzanie muzyki do 8 godzin, zasięg do 10 m, wzór 
zastrzeżony®

Rozmiar 12 x 5,8 x 5 cm Wymiar znakowania 25 x 40 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 184,95 PLN 

Podwójny głośnik 
bezprzewodowy 10W Bamboo X

Bambusowy głośnik bezprzewodowy 10W, BT 4.2, wysokiej jakości komponenty 
wewnątrz gwarantujące długotrwałe użytkowanie produktu, wysoka jakość 
dźwięku, wykonany został zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju z 
wykorzystaniem trwałych materiałów, wytrzymałego bambusa i tkaniny (30% 
organicznej bawełny, 40% konopi, 30% z PET z recyklingu), w pełni naładowany 
akumulator o pojemności 2200 mAh umożliwia odtwarzanie muzyki do 6 godzin, 
zasięg do 10 m, opakowanie głośnika nie zawiera plastiku, wzór zastrzeżony®

Rozmiar 18,5 x 8,5 x 5,5 cm Wymiar znakowania 35 x 50 mm Technika 
znakowania Tampodruk.

Cena: 292,79 PLN 

VOYAGER XD 2020



P328.589

P329.179

 P328.221  9

Bambusowy 
głośnik bezprzewodowy 3W
Głośnik bezprzewodowy 3W, BT 5.0, wykonany z bambusa i ABS, pasek z PU, 
litowy akumulator o pojemności 500 mAh umożliwia odtwarzanie muzyki do 4 
godzin, zasięg do 10 m

Rozmiar 7,5 x 3,4 x 7 cm Wymiar znakowania 45 x 10 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 102,96 PLN 

Bambusowy 
głośnik bezprzewodowy 3W
Bambusowy głośnik bezprzewodowy 3W, BT 4.1, z nastrojowym podświetleniem, 
w pełni naładowany akumulator litowy o pojemności 300 mAh umożliwia 
odtwarzanie muzyki do 3 godzin, zasięg do 10 m

Rozmiar 4,5 x ø 7,5 cm Wymiar znakowania 25 x 25 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 61,78 PLN 

Bambusowy głośnik bezprzewo- 
dowy 3W, ładowarka bezprzewodowa
Ekologiczny, bambusowy głośnik bezprzewodowy 3W, BT 4.2, ładowarka 
bezprzewodowa 5W, wbudowany akumulator 400 mAh pozwala na odtwarzanie 
muzyki do 3 godzin, podczas używania obu funkcji urządzenie powinno być 
podłączone do zasilania, bezprzewodowe ładowanie jest kompatybilne ze wszystkimi 
urządzeniami posiadającymi możliwość ładowania indukcyjnego, zasięg głośnika do 
10 m, wejście 5V/1A, wyjście bezprzewodowe 5V/1A 5W, kabel micro USB 150 cm w 
komplecie

Rozmiar 7 x ø 6,4 cm Wymiar znakowania 30 x 25 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 135,90 PLN 

DŹWIĘK I AUDIO
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P329.212  P326.630  3  5  7

Bambusowy głośnik 
bezprzewodowy 3W Nevada

Głośnik bezprzewodowy 3W, BT 4.2, wykonany z bambusa, aluminium i 
tkaniny, wbudowany subwoofer poprawiający wydajność basów, akumulator 
o pojemności 400 mAh umożliwia odtwarzanie muzyki do 4 godzin, ponowne 
naładowanie w 1,5 godziny, zasięg do 10 m, kabel micro USB wykonany z TPE bez 
dodatku PVC w komplecie

Rozmiar 15,4 x 6,2 x 3,1 cm Wymiar znakowania 80 x 40 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 161,12 PLN 

Głośnik 
bezprzewodowy 3W Vibe

Głośnik bezprzewodowy 3W, BT 4.1, głośny i czysty dźwięk, obudowa z wysokiej 
jakości aluminium, modny wzór, akumulator o pojemności 300 mAh umożliwia 
słuchanie muzyki do 5 godzin, głośnika można również używać z kablem 
audio jack, zasięg do 10 m, kabel micro USB do ładowania w komplecie, wzór 
zastrzeżony®

Rozmiar 6 x 6 x 6 cm Wymiar znakowania 40 x 50 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 111,20 PLN 
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P328.673 P328.693

Głośnik 
bezprzewodowy 5W Aria

Głośnik bezprzewodowy 5W, BT 5.0, funkcja odbierania połączeń, wykonany z 
luksusowego aluminium i ABS, wykończenie soft touch, akumulator o pojemności 
600 mAh umożliwia odtwarzanie muzyki do 6 godzin, w ozdobnym pudełku, 
wzór zastrzeżony®

Rozmiar 6,9 x 3,9 x 3,5 cm Wymiar znakowania 50 x 15 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 131,17 PLN 

Głośnik 
bezprzewodowy 10W Aria

Głośnik bezprzewodowy BT 5.0 10W, funkcja odbierania połączeń, wykonany z 
luksusowego aluminium i ABS, wykończenie soft touch, pasek z PU, akumulator 
o pojemności 2000 mAh umożliwia odtwarzanie muzyki do 10 godzin, w 
ozdobnym pudełku, wzór zastrzeżony®

Rozmiar 13,8 x 7,2 x 3,5 cm Wymiar znakowania 55 x 30 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 191,19 PLN 

DŹWIĘK I AUDIO
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P326.642 P328.103

Głośnik  
bezprzewodowy Fhab 2x3W

Głośnik bezprzewodowy 2x3W, BT 4.1, obudowa wykończona tkaniną, rączka 
z PU, wbudowany akumulator 2000 mAh umożliwia odtwarzanie muzyki do 8 
godzin, kabel micro USB w komplecie, wzór zastrzeżony®

Rozmiar 17 x 5,9 x 20,9 cm Wymiar znakowania 80 x 35 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 202,67 PLN 

Głośnik  
bezprzewodowy 3W Vogue

Głośnik bezprzewodowy 3W, BT 4.2, funkcja odbierania połączeń, wbudowany 
mikrofon, wykończenie z tkaniny, okrągły kształt, silikonowe paski w dolnej 
części urządzenia poprawiające stabilność i jakość dźwięku, akumulator o 
pojemności 1200 mAh umożliwia odtwarzanie muzyki do 5 godzin, ponowne 
naładowanie w mniej niż 3 godziny, zasięg do 10 m, wzór zastrzeżony®

Rozmiar 10,9 x ø 7,4 cm Wymiar znakowania 25 x 15 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 159,12 PLN 
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P326.842 P328.072

Głośnik bezprzewodowy 6W  
Vogue, power bank 4000 mAh

Głośnik bezprzewodowy 6W, BT 5.0, power bank 4000 mAh, materiałowe 
wykończenie, funkcja odbierania połączeń, wbudowany akumulator o 
pojemności 4000 mAh umożliwia odtwarzanie muzyki do 10 godzin lub 
dwukrotne naładowanie telefonu (zależy od pojemności baterii w telefonie), 
zasięg głośnika do 10 m, wejście 5V/1A, wyjście 5V/1A, wzór zastrzeżony®

Rozmiar 11 x 20 x 7 cm Wymiar znakowania 45 x 15 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 270,44 PLN 

Głośnik bezprzewodowy 6W,  
ładowarka bezprzewodowa  
5W Vogue

Głośnik bezprzewodowy 6W, BT 3.0, ładowarka bezprzewodowa 5W, materiałowe 
wykończenie, funkcja odbierania połączeń, tryb głośnomówiący, akumulator o 
pojemności 4000 mAh umożliwia odtwarzanie muzyki do 10 godzin lub dwukrotne 
naładowanie telefonu (w zależności od pojemności baterii w telefonie), wbudowany 
port USB do ładowania telefonów starszej generacji za pomocą kabla, bezprzewodowe 
ładowanie jest kompatybilne ze wszystkimi urządzeniami posiadającymi możliwość 
ładowania indukcyjnego, podczas używania obu funkcji urządzenie powinno być 
podłączone do zasilania, wejście 5V/1A, wyjście 5V/1A, zasięg do 10 m, kabel micro USB 
150 cm w komplecie, wzór zastrzeżony®

Rozmiar 22,1 x 11 x 9,6 cm Wymiar znakowania 50 x 50 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 316,24 PLN 

DŹWIĘK I AUDIO
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P329.262 P326.781

Basowy  
głośnik bezprzewodowy 5W 

Głośnik bezprzewodowy 5W, BT 5.0, posiada wbudowany subwoofer 
poprawiający jakość basów, wykonany ze stali nierdzewnej wysokiej jakości, 
akumulator 650 mAh umożliwia odtwarzanie muzyki do 5 godzin, zasięg do 10 
m, kabel micro USB wykonany z TPE bez dodatku PVC w komplecie

Rozmiar 4,9 x ø 6,7 cm Wymiar znakowania 20 x 20 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 141,78 PLN 

Basowy  
głośnik bezprzewodowy 3W

Głośnik bezprzewodowy 3W, sterownik wzmacniający wydajność basów w dolnej 
części głośnika, wykonany ze stali nierdzewnej wysokiej jakości, akumulator 500 
mAh umożliwia odtwarzanie muzyki do 5 godzin, zasięg do 10 m

Rozmiar 3,9 x ø 4,8 cm Wymiar znakowania 15 x 25 mm Technika znakowania 
Grawer laserowy. 

Cena: 124,55 PLN 
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 P329.241  2  3  P326.491  2  3  5  7

Głośnik  
bezprzewodowy 3W Jersey

Głośnik bezprzewodowy 3W, BT 5.0, wykonany z ABS, akumulator o pojemności 
360 mAh umożliwia odtwarzanie muzyki do 3 godzin, ponowne naładowanie w 
1 godzinę, zasięg do 10 m, kabel micro USB wykonany z TPE bez dodatku PVC w 
komplecie

Rozmiar 5 x 5 x 3,2 cm Wymiar znakowania 25 x 15 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 73,01 PLN 

Głośnik  
bezprzewodowy 3W

Głośnik bezprzewodowy 3W, wykonany z aluminium, metalowy grill, gumowe 
paski na spodzie poprawiają przyczepność i jakość dźwięku, specjalna 
konstrukcja głośnika zapewnia rozchodzenie się dźwięku we wszystkich 
kierunkach, w pełni naładowany akumulator o pojemności 350 mAh pozwala na 
odtwarzanie muzyki do 3 godzin, zasięg do 10 m, kabel micro USB do ładowania 
oraz kabel audio w komplecie, kompatybilny ze wszystkimi telefonami

Rozmiar 6,3 x 5 x 5 cm Wymiar znakowania 25 x 15 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 50,54 PLN 

DŹWIĘK I AUDIO
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P328.012

 P326.851  3

 P326.241  3  5

Głośnik bezprzewodowy  
2W, brelok do kluczy
Głośnik bezprzewodowy 2W, BT 4.1, brelok do kluczy, wykonany z lekkiego ABS, 
wbudowany akumulator o pojemności 200 mAh pozwala na odtwarzanie muzyki 
do 1,5 godziny, ponowne naładowanie w mniej niż godzinę, zasięg do 10 m, kabel 
micro USB w komplecie
 
Rozmiar 2,7 x ø 5,1 cm Wymiar znakowania 30 x 5 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 46,18 PLN 

Głośnik 
bezprzewodowy BBM 3W
Głośnik bezprzewodowy 3W z nastrojowym podświetleniem, funkcja odbierania 
połączeń, obudowa wykonana z aluminium, wbudowany akumulator 300 mAh 
umożliwia odtwarzanie muzyki do 4 godzin, zasięg do 10 m

Rozmiar 7,1 x ø 4,2 cm Wymiar znakowania 20 x 15 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 70,02 PLN 

Geometryczny 
głośnik bezprzewodowy 3W
Głośnik bezprzewodowy 3W, BT 2.1, geometryczna obudowa z ABS, miejsce 
na znakowanie w górnej części, na spodzie silikonowy pasek poprawiający 
stabilność i jakość dźwięku, wbudowany akumulator o pojemności 300 mAh 
umożliwia odtwarzanie muzyki do 4 godzin, ponowne naładowanie w 1 godzinę, 
zasięg do 10 m, wzór zastrzeżony®

Rozmiar 7,2 x 3,5 cm Wymiar znakowania 20 x 10 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 76,38 PLN 
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P329.252  P328.161  3

Głośnik  
bezprzewodowy 3W Cosmo

Głośnik bezprzewodowy 3W, BT 5.0, wykonany z ABS, metalowy grill, funkcja 
odbierania połączeń, wbudowany mikrofon, akumulator o pojemności 300 mAh 
umożliwia odtwarzanie muzyki do 3 godzin, ponowne naładowanie w 1 godzinę, 
zasięg do 10 m

Rozmiar 5,9 x ø 6,5 cm Wymiar znakowania 59 x 59 mm Technika znakowania 
Druk full-color. 

Cena: 97,59 PLN 

Głośnik  
bezprzewodowy 3W DJ

Głośnik bezprzewodowy 3W, BT 4.2, wykonany z ABS, możliwość znakowania 
na maskownicy, wbudowany akumulator o pojemności 400 mAh umożliwia 
odtwarzanie muzyki do 2-3 godzin, zasięg do 10 m

Rozmiar 11 x 4,5 x 5 cm Wymiar znakowania 104 x 44 mm Technika znakowania 
Druk full-color. 

Cena: 65,52 PLN 

DŹWIĘK I AUDIO
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Głośnik bezprzewodowy 
3W Light Up Logo
Głośnik bezprzewodowy 3W, BT 4.2, akumulator o pojemności 400 mAh 
umożliwia odtwarzanie muzyki do 4 godzin, ponowne naładowanie w 1 godzinę, 
zasięg do 10 m, grawer na powierzchni ABS ukazuje podświetlaną powierzchnię

Rozmiar 6 x 6 x 7,2 cm Wymiar znakowania 20 x 20 mm Technika znakowania 
Grawer laserowy. 

Cena: 80,50 PLN 

Głośnik bezprzewodowy 3W Light  
Up Logo, power bank 2200 mAh
Głośnik bezprzewodowy 3W, BT 4.2, power bank 2200 mAh, funkcja odbierania 
połączeń, wbudowany mikrofon, litowy akumulator klasy A pozwala na 
odtwarzanie muzyki do 8 godzin na jednym naładowaniu, ponowne naładowanie 
w 2 godziny, wejście 5V/1A, wyjście 5V/1A, zasięg głośnika do 10 m, grawer 
ukazuje podświetlaną powierzchnię

Rozmiar 12 x ø 4,3 cm Wymiar znakowania 15 x 35 mm Technika znakowania 
Grawer laserowy. 

Cena: 147,89 PLN 

Głośnik bezprzewodowy 
3W Light Up Logo
Głośnik bezprzewodowy 3W, BT 4.2, wykonany z ABS z materiałowym 
wykończeniem, funkcja odbierania połączeń, wbudowany mikrofon, wbudowany 
akumulator o pojemności 300 mAh umożliwia odtwarzanie muzyki do 3 godzin, 
ponowne naładowanie w 1 godzinę, zasięg do 10 m, grawer ukazuje podświetlaną 
powierzchnię

Rozmiar 7,7 x 7,7 x 9,5 cm Wymiar znakowania 30 x 30 mm Technika 
znakowania Grawer laserowy. 

Cena: 145,39 PLN 
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Ekologiczny 
głośnik bezprzewodowy 3W

Głośnik bezprzewodowy 3W, BT 5.0, wykonany z mieszanki naturalnych 
włókien pszenicznych (35%) i ABS, niewielki rozmiar, funkcja odbierania 
połączeń, wbudowany mikrofon, akumulator o pojemności 500 mAh umożliwia 
odtwarzanie muzyki do 4 godzin, zasięg do 10 m

Rozmiar 9 x 4 x 6,8 cm Wymiar znakowania 30 x 50 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 80,99 PLN 

Głośnik bezprzewodowy 3W

Głośnik bezprzewodowy 3W, BT 5.0, obudowa wykonana z miękkiego w dotyku 
ABS i tkaniny, gumowe paski w dolnej części urządzenia poprawiające stabilność 
i jakość dźwięku, w pełni naładowany akumulator o pojemności 300 mAh 
umożliwia odtwarzanie muzyki do 3 godzin, głośnika można używać również za 
pomocą kabla audio, kompatybilny ze wszystkimi rodzajami telefonów, kable 
audio i micro USB do ładowania w komplecie, zasięg do 10 m

Rozmiar 11,5 x 8,5 x 3,5 cm Wymiar znakowania 15 x 40 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 68,64 PLN 

DŹWIĘK I AUDIO
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Wodoodporny głośnik 
bezprzewodowy 3W
Wodoodporny IPX4 głośnik bezprzewodowy 3W pod prysznic z przyssawką, 
wbudowany mikrofon, funkcja odbierania połączeń, wbudowany akumulator o 
pojemności 300 mAh

Rozmiar 5,7 x 7,8 x 7,8 cm Wymiar znakowania 30 x 6 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 93,60 PLN 

Głośnik bezprzewodowy 
3W Outdoor, lampka
Głośnik bezprzewodowy 3W, BT 4.1, zmieniająca kolor lampka, odporny na 
zachlapania (IP4), wbudowany akumulator o pojemności 400 mAh umożliwia 
odtwarzanie muzyki do 4 godzin, ponowne naładowanie w 1 godzinę, zasięg 
do 10 m, kabel micro USB oraz silikonowy pasek do zawieszenia głośnika w 
komplecie

Rozmiar 6,1 x ø 5,5 cm Wymiar znakowania 20 x 25 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 78,87 PLN 

Głośnik bezprzewodowy 3W, 
zmieniające kolor światło LED
Głośnik bezprzewodowy 3W, BT 2.1, światło LED zmieniające kolor po dotknięciu 
górnej części obudowy, posiada radio, funkcję odbierania połączeń, czytnik kart 
TF, można używać również za pomocą kabla AUX, akumulator o pojemności 1500 
mAh umożliwia odtwarzanie muzyki do 5 godzin, zasięg do 10 m, posiada haczyk 
do powieszenia

Rozmiar 9,7 x 9,9 x 11,5 cm Wymiar znakowania 35 x 75 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 126,05 PLN 
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Wodoodporny  
głośnik bezprzewodowy  
3W Soundboom

Głośnik bezprzewodowy 3W, BT 5.0, wykonany z wodoodpornego (IPX4) 
poliestru wysokiej jakości, wbudowany akumulator o pojemności 300 mAh 
umożliwia odtwarzanie muzyki do 3 godzin, zasięg do 10 m

Rozmiar 7,3 x 7,3 x 9,4 cm Wymiar znakowania 12 x 38 mm Technika 
znakowania Doming. 

Cena: 120,81 PLN 

Wodoodporny  
głośnik bezprzewodowy  
6W Soundboom

Głośnik bezprzewodowy 6W, BT 4.2 wykonany z wodoodpornego (IPX4) 
poliestru wysokiej jakości, wbudowany akumulator o pojemności 1200 mAh 
umożliwia odtwarzanie muzyki do 6 godzin, zasięg do 10 m

Rozmiar 19 x 8 x 8 cm Wymiar znakowania 38 x 12 mm Technika znakowania 
Doming. 

Cena: 164,74 PLN 

DŹWIĘK I AUDIO
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Głośnik  
bezprzewodowy 3W Party

Głośnik bezprzewodowy 3W, BT 5.0, z nastrojowym oświetleniem LED 
migającym w rytm muzyki, wykonany z ABS, akumulator o pojemności 450 mAh 
pozwala na odtwarzanie muzyki do 2-3 godzin, zasięg do 10 m

Rozmiar 7,6 x 7,6 x 7,6 cm Wymiar znakowania 45 x 30 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 93,60 PLN 

Wodoodporny 
głośnik bezprzewodowy 6W

Wodoodporny głośnik bezprzewodowy 6W (IPX4), BT 5.0, wykonany z ABS i 
metalu, wbudowany akumulator o pojemności 1200 mAh umożliwia odtwarzanie 
muzyki do 4 godzin, ponowne naładowanie w 2 godziny, kabel micro USB 
wykonany z TPE bez dodatku PVC w komplecie

Rozmiar 20,7 x 5,9 x 6,1 cm Wymiar znakowania 50 x 20 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 162,49 PLN 
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Wodoodporny 
głośnik bezprzewodowy 5W
Głośnik bezprzewodowy 5W, wodoodporny (IPX6), wbudowany akumulator o 
pojemności 1200 mAh umożliwia odtwarzanie muzyki do 8 godzin, ponowne 
naładowanie w 5 godzin, głośnik ładowany bezprzewodowo po umieszczeniu 
na stacji ładującej, stacja ładująca posiada wyjście USB do ładowania za pomocą 
kabla, wejście stacji ładującej 5V/1A, wyjście USB 5V/1A, kabel micro USB 120 cm 
wykonany z TPE bez dodatku PVC w komplecie

Rozmiar 15 x ø 12 cm Wymiar znakowania 20 x 8 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 232,51 PLN 

Wodoodporny 
głośnik bezprzewodowy 6W

DŹWIĘK I AUDIO
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Głośnik bezprzewodowy 3W

Głośnik bezprzewodowy 3W, BT 5.0, wykonany z ABS i tkaniny, hartowane 
szkło z tyłu, posiada miejsce na nadruk full colour, wbudowany akumulator o 
pojemności 500 mAh umożliwia odtwarzanie muzyki do 5 godzin, ponowne 
naładowanie w 1,5 godziny, zasięg do 10 m, kabel micro USB wykonany z TPE bez 
dodatku PVC w komplecie

Rozmiar 9 x 6 x 2 cm Wymiar znakowania 87 x 57 mm Technika znakowania 
Druk full-color. 

Cena: 96,97 PLN 

Głośnik  
bezprzewodowy 5W Funk

Głośnik bezprzewodowy 5W, BT 4.2, funkcja odbierania połączeń, wbudowany 
mikrofon, akumulator o pojemności 800 mAh umożliwia odtwarzanie muzyki do 
4-5 godzin, zasięg do 10 m

Rozmiar 9,3 x 9,3 x 11,8 cm Wymiar znakowania 50 x 50 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 109,20 PLN 

DRUK FULL-COLOR
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Głośnik  
bezprzewodowy 5W Sub

Głośnik bezprzewodowy 5W, BT 5.0, obudowa wykonana z ABS, materiałowa 
maskownica, wbudowany głośnik niskotonowy gwarantuje głęboki bas, w pełni 
naładowany akumulator o pojemności 1200 mAh umożliwia odtwarzanie do 4 
godzin, zasięg do 10 m

Rozmiar 11 x 5,5 x 11 cm Wymiar znakowania 50 x 12 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 146,64 PLN 

Głośnik  
bezprzewodowy stereo 3W Flow

Głośnik bezprzewodowy 3W stereo, wbudowany akumulator o pojemności 1200 
mAh umożliwia odtwarzanie muzyki do 10 godzin, funkcja odbierania połączeń, 6 
przycisków w górnej części obudowy: on/off, zwiększanie/zmniejszanie poziomu 
głośności, odbieranie połączeń, regulacja basów, 2 paski na spodzie poprawiają 
przyczepność i jakość dźwięku, wejście AUX do odtwarzania za pomocą kabla 
(nie dołączony)

Rozmiar 5,5 x 5,5 x 18 cm Wymiar znakowania 35 x 35 mm Technika 
znakowania Grawer laserowy. 

Cena: 131,04 PLN 

DŹWIĘK I AUDIO
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Żarówka LED, 
głośnik bezprzewodowy 3W
Żarówka LED E27, głośnik bezprzewodowy 3W, BT 4.0 + EDR zmieniające kolor 
światło LED, wystarczy umieścić w lampie i połączyć z telefonem aby rozpocząć 
słuchanie muzyki, darmowa aplikacja do zmiany koloru światła kompatybilna z 
Android 4.3 i wyższe oraz iOS 5.0 i wyższe

Rozmiar 7 x 7 x 11,8 cm Wymiar znakowania 20 x 8 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 225,39 PLN 
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Głośnik bezprzewodowy 3W, 
power bank 4400 mAh, lampka

Głośnik bezprzewodowy 3W, power bank 4400 mAh, wejście 2A, wyjście 5V/2A, 
lampka kempingowa LED z jasnym światłem 200-250 lm, latarka z 4 trybami 
świecenia (standardowy, silny, słabszy i migający), wbudowany akumulator 
umożliwia odtwarzanie muzyki do 18 godzin na jednym naładowaniu, kabel 
micro USB i karabińczyk w komplecie

Rozmiar 17,5 x ø 4,5 cm Wymiar znakowania 55 x 7 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 271,69 PLN 

Głośnik bezprzewodowy 3W

Głośnik bezprzewodowy 3W, BT 4.2, wbudowane lampki LED zapewniające 
nastrojowe oświetlenie z możliwością wyłączenia, funkcja odbierania połączeń, 
wbudowany mikrofon, wykończenie z tkaniny, w pełni naładowany akumulator 
1200 mAh umożliwia odtwarzanie muzyki do 4 godzin, zasięg do 10 m

Rozmiar 9,8 x 9,8 x 16,5 cm Wymiar znakowania 30 x 15 mm Technika 
znakowania Tampodruk.

Cena: 168,73 PLN 

DŹWIĘK I AUDIO
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Głośnik bezprzewodowy 
3W z przyssawką Notos

Głośnik bezprzewodowy 3W, BT 4.1 z przyssawką, otwarcie po przekręceniu, 
funkcja odbierania połączeń, wbudowany mikrofon, wykończenie z aluminium, 
wbudowany akumulator 500 mAh umożliwia odtwarzanie muzyki do 4 godzin, 
kabel micro USB w komplecie, wzór zastrzeżony®

Rozmiar 9,3 x 9,7 x 5,1 cm Wymiar znakowania 20 x 8 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 124,80 PLN 

Lampka 32 LED, głośnik bezpr- 
zewodowy 2,5W, ładowarka USB

Lampka 32 LED z czujnikiem dotykowym, głośnik bezprzewodowy 2,5W, BT 4.2, 
port USB do ładowania 5V/2.1A, 3 tryby oświetlenia (światło naturalne, białe i 
żółte), zasięg głośnika do 10 m, adapter UE oraz kabel 1,5 m w komplecie

Rozmiar 10,5 x 29 x 64 cm Wymiar znakowania 40 x 10 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 298,40 PLN 
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Zestaw głośników  
bezprzewodowych  
2x3W, ładowane indukcyjnie

Zestaw głośników bezprzewodowych 2x3W, BT 4.2, z możliwością połączenia 
w celu uzyskania efektu stereo, akumulatory o pojemności 300 mAh pozwalają 
na odtwarzanie muzyki do 2 godzin, wykonane z ABS, głośniki ładowane 
bezprzewodowo po umieszczeniu na stacji ładującej, zasięg do 10 m, stacja 
ładująca oraz kabel micro USB 120 cm w komplecie

Rozmiar 11,5 x 5,4 x 6,3 cm Wymiar znakowania 15 x 30 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 162,37 PLN 

Głośnik  
bezprzewodowy 3W,  
ładowarka bezprzewodowa 5W

Zestaw podarunkowy, głośnik bezprzewodowy 3W, BT 4.2, ładowarka 
bezprzewodowa 5W, wykonane z ABS, wbudowany akumulator głośnika o 
pojemności 300 mAh pozwala na odtwarzanie muzyki do 2,5 godzin, ponowne 
naładowanie w 1 godzinę, głośnik można naładować za pomocą dołączonej 
ładowarki bezprzewodowej, bezprzewodowe ładowanie jest kompatybilne ze 
wszystkimi urządzeniami posiadającymi możliwość ładowania indukcyjnego, 
zasięg głośnika do 10 m, wejście ładowarki 5V/1.5A, wyjście 5V/1A, kabel micro 
USB 150 cm w komplecie

Rozmiar 5,8 x ø 7 cm Wymiar znakowania 20 x 25 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 116,06 PLN 

DŹWIĘK I AUDIO
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Ekologiczny głośnik 
bezprzewodowy 5W
Ekologiczny głośnik bezprzewodowy 5W, BT 5.0, ładowarka bezprzewodowa 5W, 
wykonany z naturalnych włókien słomy pszenicznej, wbudowany akumulator 
o pojemności 1200 mAh umożliwia odtwarzanie muzyki do 4 godzin, podczas 
używania obu funkcji urządzenie powinno być podłączone do zasilania, 
bezprzewodowe ładowanie jest kompatybilne ze wszystkimi urządzeniami 
posiadającymi możliwość ładowania indukcyjnego, zasięg do 10 m, wejście AUX, 
wejście USB typu C, kabel USB typu C 150 cm komplecie

Rozmiar 16 x 7,8 x 5,8 cm Wymiar znakowania 25 x 8 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 165,85 PLN 
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Głośnik  
bezprzewodowy 2x3W,  
ładowarka bezprzewodowa 5W

Głośnik bezprzewodowy 2x3W, ładowarka bezprzewodowa 5W, budzik, 
wbudowany akumulator 2000 mAh pozwala na odtwarzanie muzyki do 
6 godzin, bezprzewodowe ładowanie jest kompatybilne ze wszystkimi 
urządzeniami posiadającymi możliwość ładowania indukcyjnego, wejście 5V/1A, 
wyjście bezprzewodowe 5V/1A 5W, kabel USB 150 cm w komplecie

Rozmiar 12 x 12 x 3,4 cm Wymiar znakowania 80 x 20 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 201,93 PLN 

Domowy głośnik  
bezprzewodowy 5W,  
ładowarka bezprzewodowa 5W

Głośnik bezprzewodowy 5W 3 w 1, BT 5.0, ładowarka bezprzewodowa 
5W, podstawka na telefon wykończona nanoplastikiem wysokiej jakości 
zabezpieczającym przed zsuwaniem się, wbudowany akumulator 2000 mAh 
umożliwia odtwarzanie muzyki do 7 godzin, podczas używania obu funkcji 
urządzenie musi być podłączone do zasilania, bezprzewodowe ładowanie jest 
kompatybilne ze wszystkimi urządzeniami posiadającymi możliwość ładowania 
indukcyjnego, wejście 5V/2A, wyjście bezprzewodowe 5V/1A 5W, kabel micro 
USB 150 cm w komplecie

Rozmiar 10,8 x ø 9 cm Wymiar znakowania 30 x 15 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 206,67 PLN 
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Głośnik bezprzewodowy  
3W, ładowarka  
bezprzewodowa 5W

Głośnik bezprzewodowy 3W, BT 4.2, ładowarka bezprzewodowa 5W, 
wbudowany akumulator 400 mAh pozwala na odtwarzanie muzyki do 3 
godzin, podczas korzystania z obu funkcji urządzenie powinno być podłączone 
do zasilania, bezprzewodowe ładowanie jest kompatybilne ze wszystkimi 
urządzeniami posiadającymi możliwość ładowania indukcyjnego, zasięg głośnika 
do 10 m, wejście 5V/1A, wyjście bezprzewodowe 5V/1A 5W, kabel micro USB 150 
cm w komplecie, wzór zastrzeżony®

Rozmiar 7 x ø 6,4 cm Wymiar znakowania 25 x 30 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 118,56 PLN 

Głośnik bezprzewodowy 3W, 
ładowarka bezprzewodowa 5W

Głośnik bezprzewodowy 3W, BT 4.1, ładowarka bezprzewodowa 5W, 
akumulator o pojemności 400 mAh umożliwia odtwarzanie muzyki do 3 godzin, 
podczas używania obu funkcji urządzenie musi być podłączone do zasilania, 
bezprzewodowe ładowanie jest kompatybilne ze wszystkimi urządzeniami 
posiadającymi możliwość ładowania indukcyjnego, zasięg głośnika do 10 m, 
wejście 5V/1A, wyjście bezprzewodowe 5V/1A 5W, kabel micro USB 150 cm w 
komplecie

Rozmiar 4 x ø 8 cm Wymiar znakowania 50 x 25 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 117,31 PLN 
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Bezprzewodowy  
głośnik 6W i ładowarka 
bezprzewodowa 5W Vibe

Głośnik bezprzewodowy 6W, BT 4.1, ładowarka bezprzewodowa 5W, wykonany z 
aluminium, funkcja odbierania połączeń, wbudowany mikrofon, wysokiej jakości 
dźwięk z głębokim basem, wykonany z wysokiej jakości aluminium, w przypadku 
korzystania wyłącznie z funkcji głośnika akumulator o pojemności 4400 mAh 
umożliwia odtwarzanie muzyki do 8 godzin, podczas używania obu funkcji 
urządzenie powinno być podłączone do zasilania, bezprzewodowe ładowanie jest 
kompatybilne ze wszystkimi urządzeniami posiadającymi możliwość ładowania 
indukcyjnego, kabel micro USB 150 cm w komplecie

Rozmiar 13 x 7 x 7 cm Wymiar znakowania 60 x 20 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 305,14 PLN 
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Słuchawki 
nauszne z systemem ANC

Bezprzewodowe słuchawki nauszne BT 4.2 z systemem ANC (aktywna redukcja 
szumów) eliminującym dźwięki z otoczenia, funkcja odbierania połączeń, 
wbudowany mikrofon, wygodne poduszki, wykonane z ABS, w pełni naładowany 
akumulator 400 mAh umożliwia odtwarzanie muzyki do 14 godzin, ponowne 
naładowanie w 1,5 godziny, zasięg do 10 m, stopień ANC: 23 dB, etui na zamek 
błyskawiczny w komplecie

Rozmiar 19,4 x 17,7 x 8,7 cm Wymiar znakowania 30 x 50 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 558,86 PLN 

Bezprzewodowe 
słuchawki nauszne V2

Słuchawki bezprzewodowe stereo 3W, nauszne, składane na płasko, wbudowane 
głośniki wysokiej jakości o dużej czułości 105 dB, aluminiowe nauszniki 
słuchawek, poduszki wykonane z PU umożliwiają wygodne słuchanie nawet 
przez kilka godzin, akumulator o pojemności 350 mAh umożliwia odtwarzanie 
muzyki do 8 godzin, szybkie ładowanie w 1,5 godziny, zasięg do 10 m, pokrowiec 
Swiss Peak w komplecie

Rozmiar 19,3 x 19,3 x 3,5 cm Wymiar znakowania 40 x 40 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 318,37 PLN 
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Bezprzewodowe 
słuchawki nauszne Vogue

Składane słuchawki bezprzewodowe BT 4.0, nauszne, funkcja odbierania 
połączeń, opaska na głowę i nauszniki wykończone materiałem, zakrywające 
uszy poduszki wykonane z PU umożliwiają wygodne słuchanie nawet przez kilka 
godzin, akumulator o pojemności 200 mAh umożliwia słuchanie muzyki do 6 
godzin, zasięg do 10 m, kabel micro USB w komplecie, wzór zastrzeżony®

Rozmiar 20,3 x 18,3 x 7,2 cm Wymiar znakowania 25 x 15 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 230,39 PLN 

Bezprzewodowe 
słuchawki nauszne Aria

Słuchawki bezprzewodowe BT 4.2, nauszne, funkcja odbierania połączeń, 
wbudowany mikrofon, wykonane z luksusowego aluminium i PU, akumulator o 
pojemności 250 mAh umożliwia odtwarzanie muzyki do 8 godzin, składane na 
płasko, pokrowiec w komplecie, w ozdobnym pudełku

Rozmiar 19 x 18 x 4,5 cm Wymiar znakowania 30 x 30 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 277,30 PLN 

DŹWIĘK I AUDIO
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Bezprzewodowe  
słuchawki nauszne,  
głośnik bezprzewodowy 6W

Bezprzewodowe słuchawki nauszne BT 3.0, głośnik bezprzewodowy 6W, 
składane, wykonane z ABS, po przekręceniu nauszników uruchamia się funkcja 
głośnika bezprzewodowego, funkcja odbierania połączeń, wbudowany mikrofon, 
wbudowany akumulator 300 mAh umożliwia odtwarzanie muzyki do 4 godzin, 
zasięg do 10 m, kabel micro USB w komplecie

Rozmiar 18,5 x 18,5 x 7,5 cm Wymiar znakowania 40 x 40 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 211,91 PLN 

Bezprzewodowe  
słuchawki nauszne

Składane słuchawki bezprzewodowe BT 4.0 + EDR, nauszne, lekka i cienka 
konstrukcja, panel zmiany głośności oraz przełączania utworów w nauszniku, 
pokrowiec w komplecie

Rozmiar 5 x 18 x 15 cm Wymiar znakowania 35 x 40 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 200,43 PLN 
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Bambusowe, bezprzewodowe 
słuchawki nauszne Dakota
Słuchawki bezprzewodowe nauszne, BT 5.0, składane, bambusowe detale, 
wygodne i dopasowane poduszki, funkcja odbierania połączeń, wbudowany 
mikrofon, wbudowany akumulator o pojemności 300 mAh umożliwia 
odtwarzanie muzyki do 22 godzin, ponowne naładowanie w 2 godziny, zasięg do 
10 m, kabel micro USB wykonany z TPE bez dodatku PVC w komplecie

Rozmiar 19,1 x 17,2 x 7,8 cm Wymiar znakowania 35 x 35 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 219,78 PLN 

DŹWIĘK I AUDIO
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Bezprzewodowe 
słuchawki nauszne Stereo

Bezprzewodowe słuchawki nauszne stereo, BT 4.0 + EDR, funkcja odbierania 
połączeń, wbudowany mikrofon, zintegrowany panel regulacji do zmiany utworu 
lub poziomu głośności, posiadają miękkie poduszki

Rozmiar 15,5 x 5,5 x 17 cm Wymiar znakowania 20 x 35 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 248,98 PLN 

Bezprzewodowe 
słuchawki nauszne, składane

Składane słuchawki bezprzewodowe BT 4.0 + EDR, nauszne, wykonane z ABS, 
gumowe wykończenie, słuchawek można również używać z podłączonym 
kablem, pokrowiec EVA w komplecie

Rozmiar 17 x 8 x 19 cm Wymiar znakowania 80 x 40 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 252,97 PLN 
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Bambusowe, bezprzewodowe  
słuchawki nauszne

Ekologiczne, bambusowe słuchawki bezprzewodowe BT 5.0, nauszne, składane, 
funkcja odbierania połączeń, wbudowany mikrofon, nauszniki słuchawek 
wykonane z bambusa, opaska na głowę wykonana z rPET, w pełni naładowany 
akumulator o pojemności 200 mAh umożliwia odtwarzanie muzyki do 4 godzin, 
ponowne naładowanie w 2 godziny, zasięg do 10 m

Rozmiar 17 x 7 x 18 cm Wymiar znakowania 35 x 35 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 160,99 PLN 

Bezprzewodowe 
słuchawki nauszne Elite

Wygodne i trwałe słuchawki bezprzewodowe BT 5.0, nauszne, wykonane z ABS, 
opaska na głowę z PU, funkcja odbierania połączeń, wbudowany mikrofon, 
składane, akumulator litowy o pojemności 200 mAh umożliwia odtwarzanie 
muzyki do 5 godzin, ponowne naładowanie w 2 godziny, zasięg do 10 m

Rozmiar 17,5 x 4,5 x 18,5 cm Wymiar znakowania 30 x 40 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 130,66 PLN 

DŹWIĘK I AUDIO
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Bezprzewodowe  
słuchawki nauszne

Bezprzewodowe słuchawki nauszne BT 4.2, funkcja odbierania połączeń, 
wbudowany mikrofon, nauszniki wykonane z ABS, poduszki z PU, akumulator 
o pojemności 200 mAh umożliwia odtwarzanie muzyki do 4 godzin, zasięg do 
10 m

Rozmiar 18 x 7,6 x 18 cm Wymiar znakowania 30 x 50 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 101,09 PLN 

Bezprzewodowe  
słuchawki nauszne

Bezprzewodowe słuchawki nauszne, BT 4.2, składane, funkcja odbierania 
połączeń, wbudowany mikrofon, funkcja głośnomówiąca, wygodne poduszki 
i opaska, obracane nauszniki, wbudowany akumulator o pojemności 250 
mAh umożliwi odtwarzanie muzyki do 4 godzin, zasięg do 10 m, pokrowiec w 
komplecie

Rozmiar 20,3 x 17,5 x 7,2 cm Wymiar znakowania 25 x 25 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 146,64 PLN 
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Bezprzewodowe słuchawki  
nauszne Light Up Logo

Słuchawki bezprzewodowe BT 4.2, nauszne, funkcja odbierania połączeń, 
wbudowany mikrofon, w pełni naładowany akumulator o pojemności 400 mAh 
umożliwia słuchanie muzyki do 4 godzin, ponowne naładowanie w 2 godziny, 
zasięg do 10 m, grawer ukazuje podświetlaną powierzchnię

Rozmiar 18,5 x 16,5 x 6,5 cm Wymiar znakowania 26 x 26 mm Technika 
znakowania Grawer laserowy. 

Cena: 127,92 PLN 

Bezprzewodowe słuchawki 
nauszne, składane

Bezprzewodowe słuchawki nauszne BT 2.1 + EDR, składane, funkcja odbierania 
połączeń, wbudowany mikrofon, przyciski play/pause oraz do regulacji głośności, 
wykonane z ABS, wygodne poduszki z PU, regulowany panel na głowę z 
poliestru, wbudowany akumulator umożliwia odtwarzanie muzyki do 4 godzin, 
zasięg do 10 m, kabel micro USB oraz audio jack 100 cm w komplecie

Rozmiar 14,5 x 7 x 17,5 cm Wymiar znakowania 20 x 40 mm Technika 
znakowania Tampodruk.

Cena: 111,70 PLN 

DŹWIĘK I AUDIO
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Bezprzewodowe 
słuchawki nauszne Fusion

Słuchawki bezprzewodowe BT 4.1, nauszne, wykonane z ABS, poduszki z 
PU, regulowany rozmiar opaski na głowę, w pełni naładowany akumulator o 
pojemności 200 mAh umożliwia słuchanie muzyki do 4 godzin, zasięg do 10 m, 
kabel micro USB do ładowania w komplecie

Rozmiar 19 x 16,5 x 6,5 cm Wymiar znakowania 30 x 30 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 81,12 PLN 

Słuchawki nauszne, składane

Składane słuchawki nauszne, wykonane z ABS, kabel z końcówką mini jack 3,5 
mm w komplecie, w ozdobnym pudełku

Rozmiar 5,9 x 15,5 x 19 x ø 5,5 cm Wymiar znakowania 25 x 25 mm Technika 
znakowania Tampodruk.

Cena: 35,07 PLN 
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Bezprzewodowe 
słuchawki nauszne JAM

Bezprzewodowe słuchawki nauszne BT 5.0, wykonane z lekkiego ABS, opaska 
na głowę z miękkiego PU, funkcja odbierania połączeń, wbudowany mikrofon, 
w pełni naładowany akumulator litowy o pojemności 200 mAh umożliwia 
odtwarzanie muzyki do 5 godzin, ponowne naładowanie w 1,5 godziny, zasięg 
do 10 m

Rozmiar 19 x 7,8 x 18,5 cm Wymiar znakowania 20 x 25 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 97,10 PLN 

DŹWIĘK I AUDIO

VOYAGER XD 2020



P326.762P328.131

Bezprzewodowe słuchawki  
douszne z systemem ANC

Bezprzewodowe słuchawki douszne BT 4.2 z systemem ANC (aktywna redukcja 
szumów), stopień ANC: 25 dB, odporna na pot opaska zapewniająca optymalne 
rozłożenie ciężaru i wygodę, funkcja odbierania połączeń, wbudowany mikrofon, 
wbudowany akumulator o pojemności 250 mAh umożliwia odtwarzanie muzyki 
do 8 godzin w trybie ANC lub do 10 godzin w trybie normalnym, ponowne 
naładowanie w 1 godzinę, zasięg do 10 m, etui na zamek w komplecie

Rozmiar 17 x 12,5 x 1,6 cm Wymiar znakowania 40 x 10 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 445,04 PLN 

Basowe słuchawki douszne

Basowe słuchawki douszne BT 4.2 z opaską na szyję, magnetyczne końcówki, 
wykonane z wysokiej jakości tworzywa ABS, w pełni naładowany akumulator o 
pojemności 80 mAh umożliwia odtwarzanie muzyki do 6 godzin, luksusowe etui 
podróżne w komplecie

Rozmiar 14 x 1,2 x 16,5 cm Wymiar znakowania 50 x 6 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 159,12 PLN 
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Bezprzewodowe  
słuchawki douszne
Bezprzewodowe słuchawki douszne BT 4.0 + EDR, wykonane z ABS, odporny 
na pot kabel TPE, wbudowany akumulator umożliwia odtwarzanie muzyki do 
4 godzin, ponowne naładowanie w 1 godzinę, pokrowiec Swiss Peak, ozdobne 
pudełko oraz 2 dodatkowe nasadki w różnych rozmiarach w komplecie

Rozmiar 2,3 x 65 cm Wymiar znakowania 70 x 30 mm Technika znakowania 
Transfer. 

Cena: 177,59 PLN 

DŹWIĘK I AUDIO
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Bezprzewodowe słuchawki  
nauszne, światło LED

Bezprzewodowe słuchawki nauszne BT 4.2 + EDR z czerwonym światłem LED 
zwiększającym bezpieczeństwo i widoczność w nocy, wbudowany akumulator 
o pojemności 180 mAh umożliwia odtwarzanie muzyki od 2 do 4 godzin 
(w zależności od wykorzystania światła LED), zasięg do 10 m, pokrowiec w 
komplecie

Rozmiar 13 x 15,4 x 1,5 cm Wymiar znakowania 30 x 4 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 124,18 PLN 

Bambusowe bezprzewodowe  
słuchawki douszne

Ekologiczne słuchawki bezprzewodowe BT 5.0, douszne, wykonane z bambusa, 
magnetyczne końcówki, wbudowany akumulator 55 mAh umożliwia odtwarzanie 
muzyki do 3 godzin, ponowne naładowanie w 1 godzinę, zasięg do 10 m, nakładki 
w 3 rozmiarach i ekologiczne etui w komplecie

Rozmiar 75 x 13 x 0,8 cm Wymiar znakowania 50 x 70 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 75,37 PLN 
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Bezprzewodowe  
słuchawki douszne

Bezprzewodowe słuchawki douszne BT 4.1 + EDR, magnetyczne końcówki 
umożliwiają noszenie słuchawek wokół szyi, wbudowany akumulator o 
pojemności 55 mAh umożliwia odtwarzanie muzyki do 3 godzin, zasięg do 
10 m, pokrowiec EVA, kabel micro USB oraz 2 dodatkowe nasadki w różnych 
rozmiarach w komplecie

Rozmiar 65 x 1 x 0,5 cm Wymiar znakowania 40 x 40 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 57,16 PLN 

Bezprzewodowe  
słuchawki douszne

Słuchawki bezprzewodowe BT 4.0 + EDR z kablem 60 cm, douszne, funkcja 
odbierania połączeń, wbudowany mikrofon oraz przyciski głośności, kabel 
wykonany z TPE, w pełni naładowany akumulator 55 mAh umożliwia słuchanie 
muzyki do 3 godzin, zasięg do 10 m, pokrowiec EVA na zamek błyskawiczny w 
komplecie

Rozmiar 1,2 x 70 x ø 1,1 cm Wymiar znakowania 40 x 40 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 53,53 PLN 

DŹWIĘK I AUDIO
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Bezprzewodowe 
douszne słuchawki sportowe

Bezprzewodowe słuchawki douszne, BT 4.0 + EDR, kabel 60 cm z TPE, funkcja 
odbierania połączeń, wbudowany mikrofon, przyciski do regulacji głośności, w 
pełni naładowany akumulator o pojemności 55 mAh umożliwia odtwarzanie 
muzyki do 3 godzin, zasięg do 10 m, kabel micro USB oraz pokrowiec na zamek 
z EVA w komplecie

Rozmiar 73 x 1 x 3,5 cm Wymiar znakowania 45 x 4 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 58,90 PLN 

Bezprzewodowe  
słuchawki douszne

Bezprzewodowe słuchawki douszne BT 4.0 z klipem, przyciski głośności oraz 
play/pause, wbudowany akumulator 60 mAh umożliwia odtwarzanie muzyki 
do 3,5 godzin, zasięg do 10 m, transparentne opakowanie z wkładką EVA w 
komplecie

Rozmiar 1,5 x 6,5 x 7,2 cm Wymiar znakowania 25 x 15 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 42,06 PLN 
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Bezprzewodowe  
słuchawki douszne

Bezprzewodowe słuchawki douszne BT 4.2, funkcja odbierania połączeń, 
wbudowany mikrofon, w pełni naładowany akumulator o pojemności 55 mAh 
umożliwia odtwarzanie muzyki do 3 godzin, ponowne ładowanie w 1,5 godziny, 
zasięg do 10 m, grawer ukazuje podświetlaną powierzchnię

Rozmiar 83 x 1,3 x 1 cm Wymiar znakowania 10 x 8 mm Technika znakowania 
Grawer laserowy. 

Cena: 64,40 PLN 

Bezprzewodowe  
słuchawki douszne

Bezprzewodowe słuchawki douszne BT 4.0 + EDR, funkcja odbierania połączeń, 
wbudowany mikrofon, wbudowany akumulator o pojemności 55 mAh umożliwia 
odtwarzanie muzyki do 3 godzin, zasięg do 10 m, kabel micro USB oraz nasadki 
w 3 różnych rozmiarach (małe, średnie i duże) w komplecie

Rozmiar 60 x 1,3 x 0,8 cm Wymiar znakowania 25 x 5 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 38,69 PLN 

DŹWIĘK I AUDIO
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Bezprzewodowe 
słuchawki douszne TWS 

Bezprzewodowe słuchawki douszne TWS (True Wireless Stereo), BT 5.0, 
wykonane z ABS, funkcja odbierania połączeń, muzyka oraz rozmowy 
telefoniczne stereo, etui 500 mAh pełniące funkcję stacji ładującej w komplecie, 
akumulator słuchawek 50 mAh umożliwia odtwarzanie muzyki do 3 godzin, 
ponowne naładowanie za pomocą etui w 2 godziny, zasięg do 10 metrów, różne 
rozmiary nakładek dousznych w komplecie

Rozmiar 7 x 3,2 x 3,3 cm Wymiar znakowania 40 x 15 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 174,10 PLN 

Bezprzewodowe 
słuchawki douszne TWS

Bezprzewodowe słuchawki douszne TWS (True Wireless Stereo), BT 4.2, ładowarka 
bezprzewodowa 5W, słuchawki wykonane z ABS, odtwarzanie muzyki w stereo, funkcja 
odbierania połączeń (mono), etui pełniące funkcję stacji ładującej oraz ładowarka 
bezprzewodowa 5W w komplecie, ładowarka może służyć również do ładowania 
telefonu, bezprzewodowe ładowanie jest kompatybilne ze wszystkimi urządzeniami 
posiadającymi możliwość ładowania indukcyjnego, słuchawki posiadają wbudowany 
akumulator o pojemności 50 mAh umożliwiający odtwarzanie muzyki do 3 godzin, 
ponowne naładowanie za pomocą etui w 2 godziny, zasięg do 10 m, wejście 5V/1A, 
wyjście bezprzewodowe 5V/1A, kabel micro USB 150 cm oraz różne rozmiary nakładek 
dousznych w komplecie

Rozmiar 6 x 6 x 3,1 cm Wymiar znakowania 45 x 45 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 198,19 PLN 
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Bezprzewodowe 
słuchawki douszne Liberty
Bezprzewodowe słuchawki duszne, BT 5.0, wykonane z ABS, wbudowany 
mikrofon, etui z akumulatorem 400 mAh pełniące funkcję stacji ładującej w 
komplecie, akumulator słuchawek o pojemności 40 mAh umożliwia odtwarzanie 
muzyki na średnim poziomie głośności do 2 godzin, ponowne naładowanie za 
pomocą etui w 1 godzinę, zasięg do 10 m, 3 rozmiary nakładek dousznych w 
komplecie

Rozmiar 5,9 x 2,6 x 7,2 cm Wymiar znakowania 30 x 30 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 92,22 PLN 

Bezprzewodowe słuchawki  
douszne TWS Light Up Logo
Bezprzewodowe słuchawki douszne TWS (True Wireless Stereo), BT 5.0, funkcja 
odbierania połączeń, muzyka oraz rozmowy telefoniczne stereo, etui z wbudowanym 
akumulatorem 300 mAh pełniące funkcję stacji ładującej w komplecie, grawer na 
stacji ładującej ukazuje podświetlaną powierzchnię, akumulator słuchawek umożliwia 
odtwarzanie muzyki do 3 godzin, ponowne naładowanie za pomocą etui w 1,5 godziny, 
zasięg do 10 metrów, 3 rozmiary nakładek dousznych w komplecie, kabel micro USB 
wykonany z TPE bez dodatku PVC w komplecie

Rozmiar 8,3 x 8,3 x 5,3 x ø 3 cm Wymiar znakowania 20 x 10 mm Technika 
znakowania Grawer CO₂. 

Cena: 169,98 PLN 

Bezprzewodowe 
słuchawki douszne
Bezprzewodowe słuchawki douszne, BT 4.2 + EDR, funkcja odbierania połączeń, 
wbudowany mikrofon, funkcja Auto Pairing do łatwego łączenia słuchawek, 
etui służące do ładowania w komplecie, w pełni naładowany akumulator o 
pojemności 55 mAh umożliwia słuchanie muzyki do 2 godzin, zasięg do 10 m

Rozmiar 2,7 x ø 8,3 cm Wymiar znakowania 10 x 5 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 236,99 PLN 

DŹWIĘK I AUDIO
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TECHNOLOGIA MOBILNA

Produkty z hartowanym szkłem
Głośnik z hartowanym szkłem

Sprawdź wszystkie produkty z hartowanym szkłem na następnej stronie.

Prawdziwe hartowane szkło

Dla wydruków najwyższej jakości

Trwałe i wytrzymałe szkło

DRUK FULL-COLOR

VOYAGER XD 2020
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Power bank 5000 mAh

Power bank 5000 mAh, 4 diody wskazujące poziom naładowania, wykonany z 
ABS, hartowane szkło z przodu, posiada miejsce na nadruk full colour, 2 wyjścia 
USB do ładowania 2 urządzeń jednocześnie, wbudowany akumulator litowo-
polimerowy klasy A o dużej trwałości, wejście micro USB 5V/2A, 2 wyjścia USB 
5V/2A, kabel micro USB wykonany z TPE bez dodatku PVC w komplecie

Rozmiar 14 x 6,9 x 1 cm Wymiar znakowania 136 x 65 mm Technika znakowania 
Druk full-color. 

Cena: 107,20 PLN 

Bezprzewodowy 
power bank 5000 mAh

Bezprzewodowy power bank 5000 mAh, ładowarka bezprzewodowa 5W, diody 
wskazujące poziom naładowania, wykonany z ABS, hartowane szkło z przodu, 
posiada miejsce na nadruk full colour, 2 wyjścia USB i wyjście USB typu C do 
ładowania za pomocą kabla, wbudowany akumulator litowo-polimerowy klasy 
A o dużej trwałości, bezprzewodowe ładowanie jest kompatybilne ze wszystkimi 
urządzeniami posiadającymi możliwość ładowania indukcyjnego, wejście USB 
typu C 5V/2A, wejście micro USB 5V/2A, wyjście USB 5V/2A, wyjście USB typu C 
5V/2A, kabel micro USB wykonany z TPE bez dodatku PVC w komplecie

Rozmiar 9 x 6,3 x 2,2 cm Wymiar znakowania 88 x 61 mm Technika znakowania 
Druk full-color. 

Cena: 143,52 PLN 

DRUK FULL-COLOR

VOYAGER XD 2020



P329.221P308.711

Ładowarka bezprzewodowa 5W

Ładowarka bezprzewodowa 5W, wykonana z ABS i hartowanego szkła, posiada 
miejsce na nadruk full colour, bezprzewodowe ładowanie jest kompatybilne ze 
wszystkimi urządzeniami posiadającymi możliwość ładowania indukcyjnego, 
wejście micro USB 5V/1A, wyjście bezprzewodowe 5V/1A 5W, kabel micro USB 
120 cm wykonany z TPE bez dodatku PVC w komplecie

Rozmiar 1 x ø 7,5 cm Wymiar znakowania 65 x 65 mm Technika znakowania 
Druk full-color. 

Cena: 59,66 PLN 

Głośnik bezprzewodowy 3W

Głośnik bezprzewodowy 3W, BT 5.0, wykonany z ABS i tkaniny, hartowane 
szkło z tyłu, posiada miejsce na nadruk full colour, wbudowany akumulator o 
pojemności 500 mAh umożliwia odtwarzanie muzyki do 5 godzin, ponowne 
naładowanie w 1,5 godziny, zasięg do 10 m, kabel micro USB wykonany z TPE bez 
dodatku PVC w komplecie

Rozmiar 9 x 6 x 2 cm Wymiar znakowania 87 x 57 mm Technika znakowania 
Druk full-color. 

Cena: 96,97 PLN 
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P324.591

P308.591

Ładowarka bezprzewodowa 
10W Encore, stojak na telefon
Ładowarka bezprzewodowa szybkiego ładowania 10W, regulowany stojak na telefon 
umożliwia dopasowanie powierzchni ładowania do telefonów różnych rozmiarów, dzięki 
dużej mocy szybkość ładowania bezprzewodowego jest dwukrotnie większa niż w 
większości ładowarek bezprzewodowych dostępnych na rynku, transparentna obudowa, 
bezprzewodowe ładowanie jest kompatybilne ze wszystkimi urządzeniami posiadającymi 
możliwość ładowania indukcyjnego, wejście 5V/2A, wyjście bezprzewodowe 9V/1.1 10W, 
kabel micro USB 150 cm w komplecie, wzór zastrzeżony®

Rozmiar 7 x 7,5 x 9,1 cm Wymiar znakowania 40 x 6 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 133,91 PLN 

Bezprzewodowy 
power bank 8000 mAh Encore
Bezprzewodowy power bank 8000 mAh, ładowarka bezprzewodowa 5W, wskaźniki 
poziomu naładowania, transparentna obudowa wykonana z ABS, w pełni naładowany 
wbudowany akumulator litowo-polimerowy klasy A pozwala naładować telefon do 
4 razy, możliwość ładowania kablem i bezprzewodowo, bezprzewodowe ładowanie 
jest kompatybilne ze wszystkimi urządzeniami posiadającymi możliwość ładowania 
indukcyjnego, wejście micro USB 5V/2A, wyjście 5V/2A, wyjście bezprzewodowe 5V/1A 
5W, kabel micro USB w komplecie, wzór zastrzeżony®

Rozmiar 12,7 x 7,2 x 1,9 cm Wymiar znakowania 40 x 20 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 186,82 PLN 

Ładowarka bezprzewodowa 10W 
Encore, organizer na biurko
Ładowarka bezprzewodowa szybkiego ładowania 10W, organizer na biurko, dzięki 
dużej mocy szybkość ładowania bezprzewodowego jest dwukrotnie większa niż w 
większości ładowarek bezprzewodowych dostępnych na rynku, transparentna obudowa, 
bezprzewodowe ładowanie jest kompatybilne ze wszystkimi urządzeniami posiadającymi 
możliwość ładowania indukcyjnego, wejście 5V/2A, wyjście bezprzewodowe 9V/1.1A 
10W, kabel micro USB 150 cm w komplecie, wzór zastrzeżony®

Rozmiar 28,5 x 11 x 1,2 cm Wymiar znakowania 80 x 40 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 141,02 PLN 

VOYAGER XD 2020



P328.591P308.701

Ładowarka  
bezprzewodowa 10W Encore

Ładowarka bezprzewodowa szybkiego ładowania 10W, transparentna obudowa 
ukazująca komponenty klasy A+, wewnątrz wysokiej jakości cewka, niebieskie 
światło LED, dzięki dużej mocy szybkość ładowania bezprzewodowego jest 
dwukrotnie większa niż w większości ładowarek bezprzewodowych dostępnych 
na rynku, bezprzewodowe ładowanie jest kompatybilne ze wszystkimi 
urządzeniami posiadającymi możliwość ładowania indukcyjnego, wejście 5V/2A, 
wyjście bezprzewodowe 9V/1.1 10W, kabel USB typu C 150 cm w komplecie, wzór 
zastrzeżony®

Rozmiar 1,1 x ø 10 cm Wymiar znakowania 30 x 15 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 140,40 PLN 

Głośnik  
bezprzewodowy 5W Encore

Głośnik bezprzewodowy 5W, BT 5.0, funkcja odbierania połączeń, wbudowany 
mikrofon, transparentna obudowa, akumulator o pojemności 1200 mAh 
umożliwia odtwarzanie muzyki do 5 godzin na jednym naładowaniu, zasięg do 10 
m, kabel micro USB w komplecie, wzór zastrzeżony®

Rozmiar 12 x ø 8 cm Wymiar znakowania 25 x 30 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 121,68 PLN 

TECHNOLOGIA MOBILNA
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Bezprzewodowy 
power bank 8000 mAh Aria

Bezprzewodowy power bank 8000 mAh, ładowarka bezprzewodowa 5W Aria, 
wykonany z luksusowego aluminium i ABS, wykończenie soft touch, pasek z PU, 
możliwość ładowania kablem i bezprzewodowo, bezprzewodowe ładowanie jest 
kompatybilne ze wszystkimi urządzeniami posiadającymi możliwość ładowania 
indukcyjnego, wejście 5V/2A, wyjście 5V/2A, wyjście bezprzewodowe 5V/1A, w 
ozdobnym pudełku, wzór zastrzeżony®

Rozmiar 14 x 7,1 x 1,5 cm Wymiar znakowania 50 x 15 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 196,94 PLN 

Ładowarka bezprzewodowa 
5W Aria, zegar cyfrowy

Ładowarka bezprzewodowa 5W, wbudowany zegar cyfrowy, wykonana 
z luksusowego aluminium, detale z PU, bezprzewodowe ładowanie jest 
kompatybilne ze wszystkimi urządzeniami posiadającymi możliwość ładowania 
indukcyjnego, wejście 5V/2A, wyjście bezprzewodowe 5V/1A, kabel micro USB 
150 cm w komplecie, w ozdobnym pudełku, wzór zastrzeżony®

Rozmiar 8,1 x 8,1 x 4,4 cm Wymiar znakowania 50 x 20 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 132,42 PLN 
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P328.681

P328.673

Bezprzewodowy
power bank 8000 mAh Aria

Bezprzewodowe
słuchawki nauszne Aria

Głośnik
bezprzewodowy 5W Aria
Strona 15

Strona 62

Strona 39
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Głośnik
bezprzewodowy 10W Aria

Bezprzewodowe
słuchawki nauszne Aria

Ładowarka 
bezprzewodowa
5W Aria, zegar cyfrowy

Strona 15

Strona 62

Strona 39
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Ładowarka 
bezprzewodowa 5W

Ładowarka bezprzewodowa 5W, wykonana z wysokiej jakości PU i ABS, wyjścia 
USB i USB typu C do ładowania za pomocą kabla, bezprzewodowe ładowanie jest 
kompatybilne ze wszystkimi urządzeniami posiadającymi możliwość ładowania 
indukcyjnego, wejście 5V/2A, wyjście bezprzewodowe 5V/1A 5W, wyjście USB/
USB typu C 5V/1A, nylonowy kabel micro USB 150 cm w komplecie, w ozdobnym 
pudełku

Rozmiar 12,2 x 12,2 x 1,7 cm Wymiar znakowania 80 x 40 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 136,03 PLN 

Ładowarka bezprzewodowa 
5W, organizer na biurko

Ładowarka bezprzewodowa 5W, organizer na biurko, wykonana z wysokiej 
jakości PU i ABS, wyjścia USB i USB typu C do ładowania za pomocą kabla, 
bezprzewodowe ładowanie jest kompatybilne ze wszystkimi urządzeniami 
posiadającymi możliwość ładowania indukcyjnego, wejście 5V/2A, wyjście 
bezprzewodowe 5V/1A 5W, wyjście USB/USB typu C 5V/1A, nylonowy kabel 
micro USB 150 cm w komplecie, w ozdobnym pudełku

Rozmiar 28 x 20,5 x 1,8 cm Wymiar znakowania 80 x 40 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 180,96 PLN 
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Power bank 5000 mAh

Power bank 5000 mAh, 4 diody wskazujące poziom naładowania, wykonany 
z wysokiej jakości aluminium, kieszonkowy rozmiar, w pełni naładowany 
wbudowany akumulator litowo-polimerowy klasy A o dużej gęstości i trwałości 
pozwala naładować telefon do 2 razy, wejście micro USB 5V/2A, wejście USB 
typu C 5V/2A, wyjście USB 5V/2.1A, nylonowy kabel micro USB w komplecie, w 
ozdobnym pudełku

Rozmiar 12,3 x 6,6 x 1 cm Wymiar znakowania 45 x 60 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 141,15 PLN 

Bezprzewodowy 
power bank 10000 mAh

Bezprzewodowy power bank 10000 mAh, ładowarka bezprzewodowa 5W, 4 diody 
wskazujące poziom naładowania, wykonany z wysokiej jakości PU i ABS, w pełni 
naładowany wbudowany akumulator litowo-polimerowy klasy A o dużej gęstości i 
trwałości pozwala naładować telefon do 5 razy, 2 porty USB do ładowania 2 urządzeń 
jednocześnie, możliwość ładowania kablem i bezprzewodowo, bezprzewodowe 
ładowanie jest kompatybilne ze wszystkimi urządzeniami posiadającymi możliwość 
ładowania indukcyjnego, wejście micro USB 5V/2A, wejście typu C 5V/2A, wyjście 
USB 5V/2.1A, wyjście bezprzewodowe 5V/1A 5W, nylonowy kabel micro USB w 
komplecie, w ozdobnym pudełku

Rozmiar 14,5 x 7,3 x 1,7 cm Wymiar znakowania 80 x 40 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 241,49 PLN 
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Ładowarka 
bezprzewodowa 5W Vogue

Ładowarka bezprzewodowa 5W, bezprzewodowe ładowanie jest kompatybilne 
ze wszystkimi urządzeniami posiadającymi możliwość ładowania indukcyjnego, 
wejście 5V/2A, wyjście bezprzewodowe 5V/1A 5W, kabel micro USB 150 cm w 
komplecie, wzór zastrzeżony®

Rozmiar 0,9 x ø 8,2 cm Wymiar znakowania 40 x 10 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 57,79 PLN 

Bezprzewodowy power bank  
5000 mAh Vogue

Bezprzewodowy power bank 5000 mAh, ładowarka bezprzewodowa 5W, 
możliwość ładowania kablem i bezprzewodowo, w pełni naładowane urządzenie 
pozwala naładować telefon do 2 razy, bezprzewodowe ładowanie jest 
kompatybilne ze wszystkimi urządzeniami posiadającymi możliwość ładowania 
indukcyjnego, wejście 5V/1A, wyjście 5V/2.1A, wyjście bezprzewodowe 5V/1A 5W, 
kabel micro USB w komplecie, wzór zastrzeżony®

Rozmiar 13,1 x 7,1 x 1,4 cm Wymiar znakowania 40 x 60 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 146,89 PLN 
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Bezprzewodowe słuchawki
nauszne Vogue
Strona 39

Głośnik 
bezprzewodowy 3W Vogue

Strona 16

Głośnik 
bezprzewodowy 6W,
power bank 4000 mAh 
Vogue
Strona 17

Bezprzewodowy głośnik 6W
i ładowarka bezprzewodowa 
5W Vogue
Strona 17

Ładowarka 
USB Vogue

Strona 112

Ładowarka 
bezprzewodowa 5W Vogue

Strona 68

Bezprzewodowy 
power bank 5000 mAh Vogue

Strona 68
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Power bank 20000 mAh

Power bank 20000 mAh, wykonany z trwałego i ognioodpornego ABS, 
wykończenie UV, wejście/wyjście USB typu C 3.0, 2 porty do ładowania power 
banku (super szybki port USB typu C 2.4 oraz micro USB 2A), wyjście USB 4x 
5V/2A oraz 1x 5V/9V/14.5V/2.4A do ładowania tabletów, telefonów i większych 
urządzeń, kabel micro USB oraz typu C w komplecie

Rozmiar 9 x 3,2 x 10,8 cm Wymiar znakowania 80 x 40 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 453,02 PLN 

Power bank  
10000 mAh, licencja MFi

Power bank 10000 mAh z licencją MFi (Made for iPhone, iPad, iPod), wykonany 
z aluminium, 2 wyjścia USB do ładowania 2 urządzeń jednocześnie, w komplecie 
3 kable (micro USB, USB typu C oraz kabel z licencją MFi), urządzenie posiada 
zintegrowane miejsce na kabel, wejście szybkiego ładowania 5V/2A, wyjście DC 
5V/3.1A

Rozmiar 14 x 7,3 x 1,7 cm Wymiar znakowania 40 x 80 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 283,67 PLN 
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P324.233

 P324.161  2

Power bank 
10000 mAh z dwoma wejściami
Power bank 10000 mAh, 4 diody wskazujące poziom naładowania, wykonany z 
aluminium, wbudowany wytrzymały akumulator litowo-polimerowy, 2 wejścia do 
ładowania (micro USB, iOS), użytkownicy iOS mogą używać tego samego kabla 
(nie dołączony) zarówno do ładowania telefonu, jak i do ładowania power banku, 
nadaje się do ładowania telefonów i tabletów, wyjście DC 5V/2.4A, wejście 
5V/2A, kabel micro USB w komplecie

Rozmiar 13,5 x 7 x 1 cm Wymiar znakowania 80 x 40 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 160,99 PLN 

Power bank 8000 mAh
Power bank 8000 mAh, 2 porty USB do ładowania 2 urządzeń jednocześnie, 
wykonany z aluminium, w pełni naładowane urządzenie może naładować 
telefon 3 - 4 razy lub tablet, wyjście 5V/2.1A, wejście 5V/1A, kabel micro USB w 
komplecie

Rozmiar 1 x 15,3 x 7,6 cm Wymiar znakowania 40 x 80 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 118,18 PLN 

Power bank 10000 mAh, funkcja  
Quick Charge, światło LED
Power bank 10000 mAh z wbudowanym światłem LED i funkcją Quick Charge 
1.5A do szybkiego ładowania, wykonany z ABS, wbudowany akumulator litowy, 
odpowiedni do ładowania tabletów i dużych telefonów, wyjście 5V/2.1A, wejście 
5V/1.5A, kabel micro USB w komplecie

Rozmiar 2,3 x 6,1 x 14,8 cm Wymiar znakowania 80 x 40 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 144,14 PLN 
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Power bank 10000 mAh

Power bank 10000 mAh, wykonany z anodowanego aluminium, wyjście USB 
oraz USB typu C umożliwiające ładowanie urządzeń przy pomocy każdego kabla, 
wyjście 5V/2A, wejście 1A, kabel micro USB w komplecie

Rozmiar 1,4 x 6,9 x 14,1 cm Wymiar znakowania 80 x 40 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 149,14 PLN 

Power bank 10000 mAh

Power bank 10000 mAh, 2 wyjścia USB do ładowania 2 urządzeń jednocześnie, 
4 diody wskazujące poziom naładowania, kieszonkowy rozmiar, wykonany 
z lekkiego ABS, wbudowany akumulator litowo-polimerowy klasy A o dużej 
gęstości i trwałości, w pełni naładowane urządzenie może naładować telefon 
do 5 razy, wejście 5V/2A, wyjście USB 1 5V/2A, wyjście USB 2 5V/1A, kabel micro 
USB w komplecie

Rozmiar 13,6 x 1,5 x ø 6,8 cm Wymiar znakowania 40 x 60 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 102,83 PLN 

DRUK FULL-COLOR
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P324.373

P324.363

Power bank 
10000 mAh, szybkie ładowanie
Power bank 10000 mAh, 2 wyjścia USB do ładowania, w tym jeden port 3.0 
Quick Charge do szybkiego ładowania, cyfrowy wyświetlacz LCD poziomu 
naładowania, wbudowany akumulator litowo-polimerowy, wyjście DC 5V/3A, 
9V/2A, 12V/1.5A, wejście 5V/3A, kabel micro USB w komplecie

Rozmiar 13,8 x 6,8 x 1,5 cm Wymiar znakowania 40 x 80 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 202,31 PLN 

Power bank 
10000 mAh z wyświetlaczem
Power bank 10000 mAh, dwa wyjścia USB (max 2.1A), może ładować 2 
urządzenia jednocześnie, wyświetlacz wskazujący poziom naładowania (25%, 
50%, 75%, 100%), wyjście 5V/2.6A, wejście 5V/2A, kabel micro USB w komplecie

Rozmiar 13,9 x 8 x 2,2 cm Wymiar znakowania 40 x 80 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 132,67 PLN 

Power bank 
20000 mAh z wyświetlaczem
Power bank 20000 mAh, dwa wyjścia USB (max 2.1A), może ładować 2 
urządzenia jednocześnie, wyświetlacz wskazujący poziom naładowania (25%, 
50%, 75%, 100%), wyjście 5V/2.6A, wejście 5V/2A, kabel micro USB w komplecie

Rozmiar 16,1 x 8,2 x 2,2 cm Wymiar znakowania 40 x 80 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 223,89 PLN 
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P324.673

P324.683

Ultra szybki 
power bank 5000 mAh
Power bank 5000 mAh z funkcją szybkiego ładowania, 2 wyjścia do ładowania 
(USB i USB typu C), wykonany z ABS, wejście micro USB 5V/2A, wyjście USB 
5V/2.44A, wejście USB typu C 5V/2A, wyjście USB typu C 5V/3A, kabel micro USB 
w komplecie

Rozmiar 13,4 x 6,8 x 1 cm Wymiar znakowania 40 x 80 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 114,32 PLN 

Ultra szybki 
power bank 10000 mAh z PD
Power bank 10000 mAh z PD, funkcja szybkiego ładowania, 2 wyjścia do 
ładowania w tym USB i USB typu C do ładowania urządzeń iOS oraz MacBook 
(max. 18W), wykonany z ABS, wejście micro USB 5V/2A, wyjście USB 5V/3A, 
9V/2A, 12V/1.5A, wejście USB typu C 5V/2A, 9V/2A, wyjście USB typu C 5V/3A, 
9V/2A, 12V/1.5A, kabel micro USB w komplecie

Rozmiar 13,7 x 6,8 x 1,6 cm Wymiar znakowania 40 x 80 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 174,10 PLN 

Ultra szybki 
power bank 20000 mAh z PD
Power bank 20000 mAh z PD, funkcja szybkiego ładowania, 2 wyjścia do 
ładowania w tym USB i USB typu C do ładowania urządzeń iOS oraz MacBook 
(max. 18W), wykonany z ABS, wejście micro USB 5V/2A, wyjście USB 5V/3A, 
9V/2A, 12V/1.5A, wejście USB typu C 5V/2A, 9V/2A, wyjście USB typu C 5V/3A, 
9V/2A, 12V/1.5A, kabel micro USB w komplecie

Rozmiar 16,2 x 8 x 2,2 cm Wymiar znakowania 40 x 80 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 277,55 PLN 
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P324.781

P322.041

Power bank 
10000 mAh z trzema wejściami
Power bank 10000 mAh z trzema wejściami (micro USB, typu C oraz 
kompatybilne z systemem iOS), wyświetlacz LED poziomu naładowania, 
kieszonkowy rozmiar, wykonany z lekkiego ABS, wbudowany akumulator litowo-
polimerowy klasy A o dużej gęstości i trwałości, w pełni naładowane urządzenie 
może naładować telefon do 5 razy, wejście micro USB i typu C 5V/2A, wejście iOS 
5V/1.5A, wyjście USB 1 5V/2A, wyjście USB 2 5V/1A, kabel micro USB w komplecie

Rozmiar 9,2 x 6,3 x 2,2 cm Wymiar znakowania 40 x 25 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 156,38 PLN 

Power bank 10000 mAh 
ze zintegrowanym kablem 3 w 1
Płaski power bank 10000 mAh, wskaźnik poziomu naładowania (25%, 50%, 
75%, 100%), wykonany z ABS, zintegrowany kabel 3 w 1 jest kompatybilny ze 
wszystkimi urządzeniami dostępnymi na rynku, w pełni naładowany wbudowany 
akumulator litowo-polimerowy klasy A o dużej gęstości i trwałości pozwala 
naładować telefon do 5 razy, wejście 5V/2A, wyjście 5V/2A

Rozmiar 14,5 x 7,6 x 1,5 cm Wymiar znakowania 40 x 80 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 196,81 PLN 

Power bank 8000 mAh 
Power bank 8000 mAh, cyfrowy wyświetlacz poziomu naładowania, wykonany 
z wytrzymałego aluminium, posiada port USB oraz USB typu C, wbudowany 
wysokiej jakości akumulator litowo-polimerowy, wejście i wyjście szybkiego 
ładowania (2A), wejście micro USB do ładowania 5V/2A, wejście typu C 5V/2A, 
wyjście USB 5V/2.1A, wyjście USB typu C 5V/2.1A, kabel micro USB w komplecie

Rozmiar 13,7 x 6,6 x 1,4 cm Wymiar znakowania 40 x 80 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 185,58 PLN 
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Kieszonkowy  
power bank 10000 mAh

Kieszonkowy power bank 10000 mAh, wskaźniki poziomu naładowania, 
wykonany z wytrzymałego aluminium, w pełni naładowany wbudowany 
akumulator litowo-polimerowy klasy A o dużej gęstości i trwałości pozwala 
naładować telefon do 5 razy, wejście 5V/2A, wyjście 5V/2A, kabel micro USB w 
komplecie

Rozmiar 9 x 5,9 x 2,2 cm Wymiar znakowania 40 x 70 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 108,71 PLN 

Power bank 10000 mAh

Płaski power bank 5000 mAh, 4 diody wskazujące poziom naładowania, 
kieszonkowy rozmiar, wykonany z wysokiej jakości stopu aluminium, w pełni 
naładowany wbudowany akumulator litowo-polimerowy o dużej gęstości 
pozwala naładować telefon do 2 razy, wejście micro USB 5V/2A, wejście USB 
typu C 5V/2A, wyjście USB 5V/2.1A, kabel micro USB w komplecie

Rozmiar 9,3 x 6,4 x 2,3 cm Wymiar znakowania 35 x 55 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 133,54 PLN 
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Power bank 5000 mAh

Kompaktowy power bank 5000 mAh, 2 wyjścia USB do ładowania 2 urządzeń 
jednocześnie, 4 diody wskazujące poziom naładowania, kieszonkowy rozmiar, 
wykonany z lekkiego ABS, wbudowany akumulator litowo-polimerowy klasy A 
o dużej gęstości i trwałości, w pełni naładowane urządzenie może naładować 
telefon do 3 razy, wejście 5V/2A, wyjście USB 1 5V/2A, wyjście USB 2 5V/1A, kabel 
micro USB w komplecie

Rozmiar 8,8 x 6,2 x 1,3 cm Wymiar znakowania 40 x 65 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 72,88 PLN 
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Ekologiczny  
power bank 5000 mAh

Ekologiczny power bank 5000 mAh, kieszonkowy rozmiar, 4 diody wskazujące 
poziom naładowania, wykonany z mieszanki naturalnych włókien pszenicznych 
(35%) i ABS, wbudowany akumulator litowo-polimerowy klasy A o dużej gęstości 
i trwałości, w pełni naładowane urządzenie może naładować telefon do 3 razy, 2 
wyjścia USB do ładowania 2 urządzeń jednocześnie, wejście 5V/2A, wyjście USB 
1: 5V/2A, wyjście USB 2: 5V/1A, kabel micro USB w komplecie

Rozmiar 9,4 x 6,4 x 1,5 cm Wymiar znakowania 35 x 60 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 82,99 PLN 

Power bank 5000 mAh

Płaski power bank 5000 mAh, 4 diody wskazujące poziom naładowania,
kieszonkowy rozmiar, wykonany z wysokiej jakości stopu aluminium, w pełni
naładowany wbudowany akumulator litowo-polimerowy o dużej gęstości
pozwala naładować telefon do 2 razy, wejście micro USB 5V/2A, wejście USB 
typu C 5V/2A, wyjście USB 5V/2.1A, kabel micro USB w komplecie

Rozmiar 10,1 x 6,2 x 1,1 cm Wymiar znakowania 40 x 80 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 93,11 PLN 
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Power bank 5000 mAh

Płaski power bank 5000 mAh, 4 diody wskazujące poziom naładowania, 
kieszonkowy rozmiar, wykonany z aluminium, wbudowany akumulator litowo-
polimerowy klasy A o dużej gęstości i trwałości, w pełni naładowane urządzenie 
może naładować telefon do 3 razy, wejście 5V/1.5A, wyjście 5V/2.1A, kabel micro 
USB w komplecie

Rozmiar 8,9 x 6,3 x 1,2 cm Wymiar znakowania 40 x 70 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 91,48 PLN 

Power bank 5000 mAh,  
zintegrowany kabel 3 w 1

Power bank 5000 mAh, zintegrowany kabel 3 w 1 z TPE, kompatybilny z 
większością urządzeń dostępnych na rynku, kieszonkowy rozmiar, wykonany 
z ABS, wskaźniki poziomu naładowania, wbudowany akumulator litowo-
polimerowy klasy A o dużej gęstości i trwałości pozwala naładować telefon do 2 
razy, wejście 5V/2A, wyjście 5V/2A

Rozmiar 10,5 x 6,4 x 1,3 cm Wymiar znakowania 40 x 60 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 94,72 PLN 
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Power bank 6000 mAh

Power bank 6000 mAh, wyświetlacz cyfrowy wskazujący poziom naładowania, 
wykonany z aluminium, wbudowany akumulator litowo-polimerowy, wejście i 
wyjście szybkiego ładowania, gniazdo USB i USB typu C, wejście 5V/2.1A, wejście 
micro USB do ładowania, wejście USB typu C 5V/3A, wyjście USB 5V/2.4A, 
wyjście USB typu C 5V/3A, kabel micro USB w komplecie

Rozmiar 12,3 x 6,8 x 1,2 cm Wymiar znakowania 40 x 80 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 158,12 PLN 

Power bank  
5000 mAh, światło LED

Power bank 5000 mAh z wbudowanym światłem LED i akumulatorem litowym, 
wykonany z ABS, wyjście 5V/1A, wejście 5V/1A, kabel micro USB w komplecie

Rozmiar 2,3 x 4,4 x 10,5 cm Wymiar znakowania 80 x 25 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 86,24 PLN 
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Power bank  
4000 mAh Light Up Logo

Płaski i trwały power bank 4000 mAh, trwały akumulator litowo-polimerowy, 
grawer ukazuje podświetlaną powierzchnię, wyjście 5V/2.1A, wejście 5V/1.5A, 
kabel micro USB w komplecie

Rozmiar 12,9 x 6,8 x 1 cm Wymiar znakowania 88 x 49 mm Technika 
znakowania Grawer laserowy. 

Cena: 99,22 PLN 

Power bank 4000 mAh  
z cyfrowym wyświetlaczem

Power bank 4000 mAh, wyświetlacz cyfrowy LED wskazujący poziom 
naładowania, 2 wyjścia USB do ładowania 2 urządzeń jednocześnie, wykonany z 
wytrzymałego aluminium, wbudowany akumulator litowy, wyjście 2.1A pozwala 
ładować szybciej niż większość zwykłych ładowarek, wyjście 5V/2A, wejście 
5V/1A, kabel micro USB w komplecie

Rozmiar 10 x 4,8 x 2,2 cm Wymiar znakowania 25 x 60 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 93,60 PLN 
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P324.330

Power bank 4000 mAh
Power bank 4000 mAh, wykonany z anodyzowanego aluminium, wyjście USB 
oraz USB typu C dzięki czemu urządzenia można ładować dowolnym kablem, 
wyjście 5V/2.1A, wejście 1A, kabel micro USB w komplecie

Rozmiar 1 x 6,8 x 12 cm Wymiar znakowania 80 x 40 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 98,59 PLN 

Power bank 4600 mAh
Power bank 4600 mAh, 4 diody wskazujące poziom naładowania, przycisk on/
off, wbudowany akumulator litowo-polimerowy wysokiej jakości, wyjście 5V/2.1A, 
wejście 5V/1A, kabel micro USB i przezroczyste pudełko w komplecie

Rozmiar 0,8 x 7 x 12,5 cm Wymiar znakowania 80 x 40 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 101,71 PLN 

Portfel, power bank 2200 mAh
Portfel, power bank 2200 mAh Swiss Peak, wykonany z PU, wytłoczone logo 
Swiss Peak, portfel pomieści do 6 kart kredytowych, wejście DC 5V/1A, wyjście 
DC 5V/1A, kabel micro USB w komplecie

Rozmiar 2,4 x 8,1 x 11,2 cm Wymiar znakowania 50 x 40 mm Technika 
znakowania Sitodruk. 

Cena: 111,45 PLN 
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Power bank 4000 mAh
Cienki power bank 4000 mAh, 4 diody wskazujące poziom naładowania, 
wyposażony w przycisk włączania/wyłączania, wykonany z aluminium, 
wbudowany akumulator litowo-polimerowy wysokiej jakości, wyjście 5V/1A, 
wejście 5V/1A, kabel micro USB i ozdobne, transparentne pudełko w komplecie

Rozmiar 1 x 6,8 x 11 cm Wymiar znakowania 80 x 40 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 62,78 PLN 
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Power bank 2200 mAh, 
ładowarka słoneczna
Power bank 2200 mAh ze zintegrowanym panelem słonecznym, możliwość
ładowania za pomocą kabla lub energii słonecznej, 4 diody wskazujące poziom
naładowania, lampka, wyjście 5V/1A, wejście 5V/800mA, kabel micro USB w
komplecie

Rozmiar 2,4 x 3,8 x 9,7 cm Wymiar znakowania 90 x 10 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 93,60 PLN 

Power bank 2500 mAh, 
zintegrowany kabel
Cienki power bank 2500 mAh ze zintegrowanym kablem micro USB, z boku 
wyjście USB do ładowania za pomocą własnego kabla, wykonany z ABS, wyjście 
5V/1A, wejście 5V/1A

Rozmiar 6,3 x 0,8 x 9,6 cm Wymiar znakowania 80 x 40 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 53,04 PLN 

Power bank 2500 mAh
Power bank 2500 mAh, płaski i kompaktowy, wykonany z ABS, wbudowany 
akumulator litowy, wyjście 5V/1A, wejście 5V/800mA, kabel micro USB w 
komplecie

Rozmiar 1,2 x 3,6 x 10,7 cm Wymiar znakowania 80 x 25 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 49,17 PLN 
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Power bank 2200 mAh
Power bank 2200 mAh, posiada schowek do przechowywania kabla micro USB, 
wyjście 5V/1A, wejście 5V/1A, kabel micro USB w komplecie

Rozmiar 2,8 x 3,5 x 11,3 cm Wymiar znakowania 70 x 25 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 46,67 PLN 

Power bank 2200 mAh
Kompaktowy power bank 2200 mAh, obudowa wykonana z ABS, wbudowany 
akumulator litowy, wejście 5V/800mA, wyjście 5V/1A, kabel micro USB w 
komplecie

Rozmiar 10 x ø 2,5 cm Wymiar znakowania 6 x 30 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 27,70 PLN 

Power bank 2200 mAh
Kompaktowy power bank 2200 mAh, obudowa wykonana z lekkiego aluminium, 
wbudowany akumulator litowy, wyjście 5V/1A, kompatybilny ze wszystkimi 
telefonami komórkowymi, kabel micro USB w komplecie

Rozmiar 9,5 x 2,2 x 2,2 cm Wymiar znakowania 65 x 14 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 34,81 PLN 
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Power bank 
1000 mAh, brelok do kluczy

Kompaktowy power bank 1000 mAh, brelok do kluczy, lekka aluminiowa 
obudowa, wbudowany akumulator litowy pozwala na naładowanie telefonu do 
50%, wyjście USB 5V/1A, wejście 5V/1A, kabel micro USB w komplecie

Rozmiar 1,2 x 3,6 x 5,4 cm Wymiar znakowania 50 x 20 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 49,79 PLN 

Power bank 1200 mAh ze 
zintegrowanym kablem 3 w 1

Power bank 1200 mAh ze zintegrowanym kablem 3 w 1 (iOS, micro USB, USB 
typu C), karabińczyk (do użytku promocyjnego), lampka z funkcją migania, 
kieszonkowy rozmiar, wykonany z ABS, kabel z TPE, wbudowany akumulator 
litowo-polimerowy klasy A o dużej trwałości, wejście 5V/1A, wyjście 5V/1A, kabel 
micro USB wykonany z TPE bez dodatku PVC w komplecie

Rozmiar 6,6 x 4,5 x 1,8 cm Wymiar znakowania 40 x 25 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 76,51 PLN 
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Ładowarka słoneczna 
1000 mAh z przyssawką Port
Ładowarka słoneczna 1000 mAh z przyssawką do przyczepienia do okna, port USB, 
wbudowany akumulator litowy, wzór zastrzeżony®

Rozmiar 2,6 x ø 10 cm Wymiar znakowania 70 x 56 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 140,89 PLN 

Ładowarka słoneczna 
Notos, power bank 2200 mAh
Ładowarka słoneczna, power bank 2200 mAh, posiada solidny aluminiowy pierścień 
oraz przyssawkę, otwarcie po przekręceniu, wyjście 5V/1A, wejście 5V/1A, kabel 
micro USB w komplecie, wzór zastrzeżony®

Rozmiar 9,3 x 9,7 x 4,8 cm Wymiar znakowania 40 x 40 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 149,63 PLN 

Ładowarka słoneczna 
4000 mAh Ginkgo
Ładowarka słoneczna 4000 mAh, wbudowany akumulator litowy posiada 
dostateczną ilość energii do naładowania telefonu/tabletu, wyświetlacz LED 
wskazujący poziom naładowania, wykonana z przyjaznych dla środowiska 
materiałów: ReSound i bambusa, wyjście USB, wzór zastrzeżony®

Rozmiar 22 x 19 x 19,2 cm Wymiar znakowania 27 x 27 mm Technika 
znakowania Doming. 

Cena: 540,51 PLN 

Ładowarka słoneczna 
2500 mAh Sunflower
Ładowarka słoneczna 2500 mAh, wbudowany akumulator litowy, wyjście USB, wejście 
mini USB, kabel mini USB w komplecie, wzór zastrzeżony®

Rozmiar 23 x 10 x 10 cm Wymiar znakowania 25 x 20 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 193,19 PLN 
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Bezprzewodowy 
power bank 10000 mAh
Bezprzewodowy power bank 10000 mAh, ładowarka bezprzewodowa 5W, 
kieszonkowy rozmiar, wykonany z ABS, 2 wyjścia USB do ładowania za pomocą 
kabla, power bank można naładować za pomocą kabla oraz bezprzewodowo 
umieszczając tylną częścią na ładowarce bezprzewodowej, wbudowany akumulator 
litowo-polimerowy klasy A o dużej gęstości i trwałości, bezprzewodowe ładowanie 
jest kompatybilne ze wszystkimi urządzeniami posiadającymi możliwość ładowania 
indukcyjnego, 2 wyjścia USB 5V/2A, wejście micro USB 5V/2A, wejście USB typu C 
5V/2A, wejście iOS 5V/1A, wyjście bezprzewodowe 5V/1A 5W

Rozmiar 10 x 6,6 x 2,7 cm Wymiar znakowania 30 x 30 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 173,23 PLN 
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Bezprzewodowy 
power bank 5000 mAh

Bezprzewodowy power bank 5000 mAh, ładowarka bezprzewodowa 5W, kieszonkowy 
rozmiar, wykonany z ABS, wyjście USB do ładowania za pomocą kabla, power bank 
można naładować za pomocą kabla oraz bezprzewodowo umieszczając tylną częścią 
na ładowarce bezprzewodowej, wbudowany akumulator litowo-polimerowy klasy A o 
dużej gęstości i trwałości, bezprzewodowe ładowanie jest kompatybilne ze wszystkimi 
urządzeniami posiadającymi możliwość ładowania indukcyjnego, wyjście USB 5V/2A, 
wejście micro USB 5V/2A, wejście USB typu C 5V/2A, wejście iOS 5V/1A, wyjście 
bezprzewodowe 5V/1A 5W

Rozmiar 9,6 x 6,3 x 1,7 cm Wymiar znakowania 30 x 30 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 117,94 PLN 
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Bezprzewodowy 
power bank 10000 mAh z PD

Bezprzewodowy power bank 10000 mAh z PD, ładowarka bezprzewodowa 10W, funkcja 
szybkiego ładowania, wykonany z ABS, 2 wyjścia do ładowania za pomocą kabla w tym USB 
i wyjście szybkiego ładowania PD USB typu C do ładowania również większych urządzeń (do 
18W), diody wskazujące poziom naładowania, wbudowany akumulator litowo-polimerowy 
klasy A o dużej gęstości i trwałości, w pełni naładowane urządzenie może naładować 
telefon do 5 razy, bezprzewodowe ładowanie jest kompatybilne ze wszystkimi urządzeniami 
posiadającymi możliwość ładowania indukcyjnego, wejście micro USB 5V/2A, wejście micro 
USB szybkiego ładowania 9V/2A, wejście typu C 5V/2A, wejście USB typu C szybkiego 
ładowania 9V/2A, wyjście USB typu C 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A 18W max (PD 3.0), wyjście 
USB 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A 18W max (PD 3.0), kabel USB typu C bez dodatku PVC w 
komplecie
Rozmiar 14,4 x 7,1 x 1,7 cm Wymiar znakowania 35 x 35 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 232,13 PLN 

Power bank 10000 mAh, 
bezprzewodowa ładowarka 10W

Bezprzewodowy power bank 10000 mAh z PD, ładowarka bezprzewodowa 10W, 
3 wyjścia (Quick Charge 3.0 do szybkiego ładowania, USB oraz USB typu C PD 
do ultra szybkiego ładowania), port PD pozwala na pełne naładowanie telefonu 
iPhone 8 w czasie krótszym niż jedna godzina, wykonany z wytrzymałego 
aluminium, bezprzewodowe ładowanie jest kompatybilne ze wszystkimi 
urządzeniami posiadającymi możliwość ładowania indukcyjnego, micro USB 
2A max, wejście USB typu C 3A max, wyjście USB typu C/USB 5V/3A, 9V/2A, 
12V/1.5A, wyjście bezprzewodowe 5V/1A, 9V/1.1A, kabel micro USB w komplecie

Rozmiar 1,8 x 13,6 x 7 cm Wymiar znakowania 50 x 25 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 305,76 PLN 
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Bezprzewodowy 
power bank 10000 mAh
Wytrzymały bezprzewodowy power bank 10000 mAh, ładowarka bezprzewodowa 
5W, 2 wyjścia USB do ładowania 2 urządzeń jednocześnie, 4 diody wskazujące poziom 
naładowania, wykonany z aluminium, wbudowany akumulator litowo-polimerowy klasy 
A o dużej gęstości i trwałości, w pełni naładowane urządzenie może naładować telefon 
do 5 razy, bezprzewodowe ładowanie jest kompatybilne ze wszystkimi urządzeniami 
posiadającymi możliwość ładowania indukcyjnego, wejście micro USB 5V/1.5A, wyjście 
5V/2.1A, wyjście bezprzewodowe 5W 5V/1A, kabel micro USB w komplecie

Rozmiar 12,5 x 6,7 x 1,7 cm Wymiar znakowania 45 x 30 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 191,82 PLN 

Bezprzewodowy power bank 
8000 mAh z przyssawką
Bezprzewodowy power bank 8000 mAh, ładowarka bezprzewodowa 5W z silikonową 
przyssawką, wskaźnik poziomu naładowania, wykonany z ABS, dwa wejścia 
(micro USB i USB typu C) do ładowania, możliwość ładowania telefonu kablem 
i bezprzewodowo, bezprzewodowe ładowanie jest kompatybilne ze wszystkimi 
urządzeniami posiadającymi możliwość ładowania indukcyjnego, wejście 2A, wyjście 
5V/2.1A, wyjście bezprzewodowe 5V/1A 5W, kabel micro USB w komplecie

Rozmiar 2 x 7,3 x 13,5 cm Wymiar znakowania 25 x 45 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 179,34 PLN 

Bezprzewodowy 
power bank 10000 mAh
Bezprzewodowy power bank 10000 mAh, ładowarka bezprzewodowa 5W, cyfrowy 
wyświetlacz poziomu naładowania, wejście USB typu C oraz micro USB, bezprzewodowe 
ładowanie jest kompatybilne ze wszystkimi urządzeniami posiadającymi możliwość 
ładowania indukcyjnego, wejście 2A, wyjście 5V/2.1A, wejście USB typu C 5V/3A, wyjście 
USB typu C 5V/3A, wyjście bezprzewodowe 5V/1A 5W, kabel micro USB w komplecie

Rozmiar 15,3 x 7,5 x 1,8 cm Wymiar znakowania 50 x 35 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 225,64 PLN 
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Bezprzewodowy 
power bank 8000 mAh Tela

Bezprzewodowy power bank 8000 mAh, ładowarka bezprzewodowa 5W, luksusowe 
wykończenie z PU, wbudowany akumulator klasy A, możliwość ładowania kablem 
i bezprzewodowo, w pełni naładowane urządzenie może naładować telefon do 4 
razy, bezprzewodowe ładowanie jest kompatybilne ze wszystkimi urządzeniami 
posiadającymi możliwość ładowania indukcyjnego, wyjście USB szybkiego 
ładowania, wejście USB typu C 5V/3A, wejście micro USB 5V/2A, wyjście USB typu 
C 5V/3A, wyjście USB 5V/2A, wyjście bezprzewodowe 5V/1A 5W, kabel micro USB 
w komplecie

Rozmiar 13,8 x 7,2 x 1,5 cm Wymiar znakowania 45 x 40 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 194,44 PLN 

Zestaw podarunkowy 
do ładowania bezprzewodowego

Zestaw podarunkowy do ładowania bezprzewodowego, bezprzewodowy power 
bank 8000 mAh z 2 portami USB (w tym USB typu C) do ładowania za pomocą 
kabla, ładowarka bezprzewodowa 5W, power bank można łatwo naładować 
umieszczając go na ładowarce bezprzewodowej, ładowarka może również być 
używana oddzielnie do ładowania telefonu, bezprzewodowe ładowanie jest 
kompatybilne ze wszystkimi urządzeniami posiadającymi możliwość ładowania 
indukcyjnego, power bank: wejście 5V/2.1A, wyjście 5V/2A, wyjście bezprzewodowe 
5V/1A, ładowarka bezprzewodowa: wejście 5V/2A, wyjście 5V/1A 5W, kabel micro 
USB w komplecie

Rozmiar 13,5 x 7,3 x 1,8 cm Wymiar znakowania 50 x 20 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 228,14 PLN 
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Bezprzewodowy power bank 8000 
mAh Light Up Logo, przyssawki

Bezprzewodowy power bank 8000 mAh z przyssawkami, ładowarka 
bezprzewodowa 5W, wykonany z ABS, 2 porty USB (w tym USB typu C) do 
ładowania za pomocą kabla, akumulator litowo-polimerowy, bezprzewodowe 
ładowanie jest kompatybilne ze wszystkimi urządzeniami posiadającymi możliwość 
ładowania indukcyjnego, wyjście 5V/2.1A, wejście 5V/1.5A, wyjście bezprzewodowe 
5V/1A 5W, grawer na przednim panelu ukazuje podświetlaną powierzchnię, kabel 
micro USB w komplecie, wzór zastrzeżony®

Rozmiar 14 x 7,2 x 1,6 cm Wymiar znakowania 55 x 40 mm Technika znakowania 
Grawer laserowy.

Cena: 183,33 PLN 

Bezprzewodowy power bank 
4000 mAh z przyssawkami

Bezprzewodowy power bank 4000 mAh, ładowarka bezprzewodowa 5W z 
przyssawkami, 2 wyjścia (USB i USB typu C), bezprzewodowe ładowanie jest 
kompatybilne ze wszystkimi urządzeniami posiadającymi możliwość ładowania 
indukcyjnego, wyjście 5V/2A, wejście 5V/2A, wejście USB typu C 5V/2A, wyjście 
USB typu C 5V/2A, wyjście bezprzewodowe 5V/1A 5W, kabel micro USB w 
komplecie, wzór zastrzeżony®

Rozmiar 12,7 x 7,2 x 1,3 cm Wymiar znakowania 60 x 30 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 115,19 PLN 
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Bezprzewodowy power 
bank 5000 mAh Bamboo X

Bezprzewodowy power bank 5000 mAh, ładowarka bezprzewodowa 5W, 3 opcje 
ładowania: ładowanie bezprzewodowe 5W, wejście i wyjście USB typu C (2A) 
oraz wyjście USB (2A) do szybkiego ładowania, obudowa wykonana z bambusa 
i tkaniny (30% organiczna bawełna, 40% konopia, 30% rPET), bezprzewodowe 
ładowanie jest kompatybilne ze wszystkimi urządzeniami posiadającymi 
możliwość ładowania indukcyjnego, wejście micro USB 5V/2A, wyjście 
USB 5V/2A, wejście USB typu C 5V/2A, wyjście USB typu C 5V/2A, wyjście 
bezprzewodowe 5V/1A 5W, kabel micro USB w komplecie, wzór zastrzeżony®

Rozmiar 14,4 x 7,3 x 1,6 cm Wymiar znakowania 55 x 20 mm Technika 
znakowania Grawer CO₂. 

Cena: 228,51 PLN 

Bambusowy, bezprzewodowy 
power bank 4000 mAh

Ekologiczny bezprzewodowy power bank 4000 mAh, ładowarka bezprzewodowa 
5W, 5 diod wskazujących poziom naładowania, wykonany z naturalnego 
bambusa, wbudowany akumulator litowo-polimerowy klasy A o dużej gęstości i 
trwałości, możliwość ładowania kablem i bezprzewodowo, w pełni naładowane 
urządzenie może naładować telefon do 2 razy, bezprzewodowe ładowanie jest 
kompatybilne ze wszystkimi urządzeniami posiadającymi możliwość ładowania 
indukcyjnego, wejście 5V/2A, wyjście USB 5V/2A, wyjście bezprzewodowe 5W 
5V/1A, kabel micro USB w komplecie

Rozmiar 13,2 x 7,2 x 1,5 cm Wymiar znakowania 50 x 35 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 142,40  PLN 
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Bambusowy, bezprzewodowy 
power bank 8000 mAh

Ekologiczny bezprzewodowy power bank 8000 mAh, ładowarka bezprzewodowa 
5W, 4 diody wskazujące poziom naładowania, wykonany z naturalnego bambusa 
i miękkiego w dotyku ABS, w pełni naładowany wbudowany akumulator litowo-
polimerowy klasy A o dużej trwałości pozwala naładować telefon do 4 razy, 
możliwość ładowania kablem i bezprzewodowo, bezprzewodowe ładowanie jest 
kompatybilne ze wszystkimi urządzeniami posiadającymi możliwość ładowania 
indukcyjnego, wejście micro USB 5V/2A, wejście USB typu C 5V/2A, wyjście USB 
5V/2.4A, wyjście bezprzewodowe 5V/1A 5W

Rozmiar 13,1 x 7 x 1,5 cm Wymiar znakowania 50 x 40 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 163,49 PLN 

Bambusowy 
power bank 5000 mAh

Ekologiczny power bank 5000 mAh, kieszonkowy rozmiar, 4 diody wskazujące 
poziom naładowania, wykonany z naturalnego bambusa i ABS, wbudowany 
akumulator litowo-polimerowy klasy A o dużej gęstości i trwałości, w pełni 
naładowane urządzenie może naładować telefon do 3 razy, wejście USB typu C 
5V/2A, wejście micro USB 5V/2A, wyjście 5V/2A

Rozmiar 10,1 x 6,5 x 1,5 cm Wymiar znakowania 40 x 60 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 89,48 PLN 
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Bezprzewodowy 
power bank 4000 mAh
Cienki bezprzewodowy power bank 4000 mAh, ładowarka bezprzewodowa 
5W, 4 diody wskazujące poziom naładowania, wykonany z ABS, wbudowany 
akumulator litowo-polimerowy klasy A o dużej gęstości i trwałości, możliwość 
ładowania kablem i bezprzewodowo, w pełni naładowane urządzenie może 
naładować telefon do 2 razy, bezprzewodowe ładowanie jest kompatybilne ze 
wszystkimi urządzeniami posiadającymi możliwość ładowania indukcyjnego, 
wejście micro USB 5V/2A, wyjście 5V/2A, wyjście bezprzewodowe 5W 5V/1A, 
kabel micro USB w komplecie

Rozmiar 13,9 x 6,9 x 1,3 cm Wymiar znakowania 45 x 40 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 106,46 PLN 
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Bezprzewodowy 
power bank 5000 mAh

Bezprzewodowy power bank 5000 mAh z przyssawkami, ładowarka 
bezprzewodowa 5W, wbudowany akumulator litowo-polimerowy klasy A, 
zintegrowany kabel: 3 w 1 i do ładowania (iOS/Android/USB A), bezprzewodowe 
ładowanie jest kompatybilne ze wszystkimi urządzeniami posiadającymi 
możliwość ładowania indukcyjnego, wejście USB 5V/2A, wejście typu C 5V/2A, 
wyjście USB 5V/2.1A, wyjście bezprzewodowe 5V/1A, kabel micro USB w 
komplecie

Rozmiar 7,2 x 6 x 2,7 cm Wymiar znakowania 50 x 45 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 168,23 PLN 

Bezprzewodowy 
power bank 5000 mAh

Nowoczesny, bezprzewodowy power bank 5000 mAh, ładowarka 
bezprzewodowa 5W, 4 diody wskazujące poziom naładowania, wykonany z 
ABS z wykończeniem soft touch, wbudowany akumulator klasy A, możliwość 
ładowania kablem i bezprzewodowo, w pełni naładowane urządzenie może 
naładować telefon do 3 razy, bezprzewodowe ładowanie jest kompatybilne ze 
wszystkimi urządzeniami posiadającymi możliwość ładowania indukcyjnego, 
wejście USB typu C 5V/2A, wejście micro USB 5V/2A, wyjście USB 5V/2A, wyjście 
bezprzewodowe 5V/1A 5W, kabel micro USB w komplecie

Rozmiar 13,3 x 6,8 x 1,5 cm Wymiar znakowania 50 x 25 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 160,12 PLN 
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Bezprzewodowy 
power bank 4000 mAh

Bezprzewodowy power bank 4000 mAh, ładowarka bezprzewodowa 5W, 5 
diod wskazujących poziom naładowania, wyposażony w przycisk włączania/
wyłączania, wykonany z aluminium, wbudowany akumulator litowo-
polimerowy wysokiej jakości, możliwość ładowania kablem i bezprzewodowo, 
bezprzewodowe ładowanie jest kompatybilne ze wszystkimi urządzeniami 
posiadającymi możliwość ładowania indukcyjnego, wyjście 5V/2.1A, wejście 
5V/1.5A, wyjście bezprzewodowe 5W, kabel micro USB w komplecie

Rozmiar 12 x 6,7 x 1,4 cm Wymiar znakowania 45 x 25 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 112,45 PLN 

Bezprzewodowy 
power bank 5000 mAh

Kompaktowy bezprzewodowy power bank 5000 mAh, ładowarka bezprzewodowa 
5W, 2 wyjścia USB do ładowania 2 urządzeń jednocześnie, 4 diody wskazujące 
poziom naładowania, kieszonkowy rozmiar, wykonany z aluminium, wbudowany 
akumulator litowo-polimerowy klasy A o dużej gęstości i trwałości, w pełni 
naładowane urządzenie może naładować telefon do 5 razy, bezprzewodowe 
ładowanie jest kompatybilne ze wszystkimi urządzeniami posiadającymi możliwość 
ładowania indukcyjnego, wejście micro USB 5V/1.5A, wyjście 5V/2.1A, wyjście 
bezprzewodowe 5W 5V/1A, kabel micro USB w komplecie

Rozmiar 8,9 x 6,8 x 2,2 cm Wymiar znakowania 40 x 10 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 130,04 PLN 
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Bezprzewodowy 
power bank 5000 mAh

Bezprzewodowy power bank 5000 mAh, ładowarka bezprzewodowa 5W, 4 
diody wskazujące poziom naładowania, kieszonkowy rozmiar, wykonany z ABS, 
wbudowany akumulator litowo-polimerowy klasy A o dużej gęstości i trwałości, 
możliwość ładowania kablem i bezprzewodowo, w pełni naładowane urządzenie 
może naładować telefon do 3 razy, bezprzewodowe ładowanie jest kompatybilne 
ze wszystkimi urządzeniami posiadającymi możliwość ładowania indukcyjnego, 
wejście micro USB 5V/1.5A, wyjście 5V/2.1A, kabel micro USB w komplecie

Rozmiar 9,5 x 6,3 x 2,3 cm Wymiar znakowania 40 x 25 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 116,06 PLN 
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Ładowarka bezprzewodowa 
5W, stojak na telefon Ontario
Ładowarka bezprzewodowa 5W, wykonana z ABS i w 100% naturalnego 
bambusa, stojak na telefon do ładowania zarówno w pozycji poziomej jak 
i pionowej, bezprzewodowe ładowanie jest kompatybilne ze wszystkimi 
urządzeniami posiadającymi możliwość ładowania indukcyjnego, kabel micro 
USB 150 cm w komplecie, wzór zastrzeżony®

Rozmiar 11,6 x 10,2 x 8,8 cm Wymiar znakowania 70 x 7 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 102,47 PLN 

Ładowarka bezprzewodowa 5W, 
głośnik bezprzewodowy 3W Ontario
Ładowarka bezprzewodowa 5W, głośnik bezprzewodowy 3W, BT 4.1, stojak 
na telefon, wykonana z naturalnego bambusa i ABS, możliwość ładowania 
bezprzewodowo i za pomocą kabla, podczas korzystania z obu funkcji zaleca 
się podłączenie urządzenia do źródła zasilania, bezprzewodowe ładowanie jest 
kompatybilne ze wszystkimi urządzeniami posiadającymi możliwość ładowania 
indukcyjnego, zasięg głośnika do 10 m, 2 wyjścia USB 5V/1A max, kabel micro 
USB 150 cm w komplecie, wzór zastrzeżony®

Rozmiar 16,8 x 9,5 x 11,8 cm Wymiar znakowania 70 x 15 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 207,30 PLN 

Ładowarka bezprzewodowa 
5W, organizer na biurko Ontario
Ładowarka bezprzewodowa 5W, stojak na przybory do pisania, wykonana z 
naturalnego bambusa i ABS, posiada 2 porty USB do ładowania, bezprzewodowe 
ładowanie jest kompatybilne ze wszystkimi urządzeniami posiadającymi 
możliwość ładowania indukcyjnego, wyjście USB 5V/1A max, kabel micro USB 
150 cm w komplecie, wzór zastrzeżony®

Rozmiar 15 x 8,1 x 11,2 cm Wymiar znakowania 50 x 60 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 117,94 PLN 
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Bambusowa ładowarka bezprze-
wodowa 5W i organizer na biurko

Ładowarka bezprzewodowa 5W, organizer na biurko, wykonany z naturalnego 
bambusa, wejście DC 5V/1.5A, wyjście bezprzewodowe 5V/0.8A 5W, kabel micro 
USB 150 cm w komplecie

Rozmiar 27 x 14,5 x 1,5 cm Wymiar znakowania 90 x 15 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 111,70 PLN 

Bambusowa ładowarka bez- 
przewodowa 5W, 3 wyjścia USB

Ekologiczna stacja do ładowania, ładowarka bezprzewodowa 5W, 3 wyjścia 
USB do ładowania do 3 urządzeń jednocześnie, wykonana z naturalnego i 
wytrzymałego bambusa, bezprzewodowe ładowanie jest kompatybilne ze 
wszystkimi urządzeniami posiadającymi możliwość ładowania indukcyjnego, 
wejście AC 100V-240V, wyjście USB 5V/2.4A, wyjście bezprzewodowe 5V/1A 5W, 
kabel 150 cm oraz adapter AC z wtyczką UE w komplecie

Rozmiar 17 x 3,1 x 8,9 cm Wymiar znakowania 40 x 40 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 109,20 PLN 
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Bambusowa ładowarka 
bezprzewodowa 5W

Ekologiczna ładowarka bezprzewodowa 5W, wykonana z wytrzymałego 
i naturalnego bambusa, bezprzewodowe ładowanie jest kompatybilne ze 
wszystkimi urządzeniami posiadającymi możliwość ładowania indukcyjnego, 
wejście 5V/2A, wyjście bezprzewodowe 5V/1A, kabel micro USB 150 cm w 
komplecie

Rozmiar 0,8 x ø 9 cm Wymiar znakowania 70 x 70 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 68,64 PLN 

Drewniana ładowarka 
bezprzewodowa 5W

Ładowarka bezprzewodowa 5W, wykonana z naturalnego drewna brzozowego, 
bezprzewodowe ładowanie jest kompatybilne ze wszystkimi urządzeniami 
posiadającymi możliwość ładowania indukcyjnego, wejście 5V/2A, wyjście 
bezprzewodowe 5V/0.8A

Rozmiar 1,3 x ø 8,1 cm Wymiar znakowania 40 x 10 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 90,48 PLN 
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Bambusowa ładowarka 
bezprzewodowa 5W Bamboo X

Ekologiczna ładowarka bezprzewodowa 5W, obudowa wykonana z wytrzymałego 
bambusa i tkaniny zawierającej 30% organicznej bawełny, 40% konopi i 30% 
rPET, bezprzewodowe ładowanie jest kompatybilne ze wszystkimi urządzeniami 
posiadającymi możliwość ładowania indukcyjnego, wejście 5V/2A, wyjście 
bezprzewodowe 5V/1A 5W, kabel micro USB 150 cm w komplecie, opakowanie 
ładowarki nie zawiera plastiku, wzór zastrzeżony®

Rozmiar 9,2 x ø 1,7 cm Wymiar znakowania 60 x 60 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 107,58 PLN 

Ekologiczna ładowarka 
bezprzewodowa 5W

Ekologiczna ładowarka bezprzewodowa 5W, wykonana z mieszanki naturalnych 
włókien pszenicznych (35%) i ABS, wskaźnik ładowania LED, bezprzewodowe 
ładowanie jest kompatybilne ze wszystkimi urządzeniami posiadającymi 
możliwość ładowania indukcyjnego, wejście 5V/1.2A, wyjście bezprzewodowe 
5V/1A 5W, kabel micro USB 150 cm wykonany z TPE bez dodatku PVC w 
komplecie

Rozmiar 1 x ø 10 cm Wymiar znakowania 60 x 60 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 48,67 PLN 
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Szybka ładowarka 
bezprzewodowa 15W

Ładowarka bezprzewodowa 15W z funkcją szybkiego ładowania, wykonana ze 
stopu aluminium, ładowanie telefonu 3 razy szybsze niż większość ładowarek 
bezprzewodowych dostępnych na rynku, bezprzewodowe ładowanie jest 
kompatybilne ze wszystkimi urządzeniami posiadającymi możliwość ładowania 
indukcyjnego, wejście 5V/2A, wyjście 5V/1A, wejście szybkiego ładowania 9V/2A, 
wyjście szybkiego ładowania 9V/1.6A, kabel micro USB 150 cm w komplecie

Rozmiar 0,6 x ø 9,9 cm Wymiar znakowania 70 x 70 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 103,34 PLN 

Ładowarka 
bezprzewodowa 10W 

Ładowarka bezprzewodowa szybkiego ładowania 10W, dzięki dużej mocy 
szybkość ładowania bezprzewodowego jest dwukrotnie większa niż w większości 
bezprzewodowych ładowarek dostępnych na rynku, miękka powłoka na 
wierzchu zapewnia optymalną przyczepność, bezprzewodowe ładowanie jest 
kompatybilne ze wszystkimi urządzeniami posiadającymi możliwość ładowania 
indukcyjnego, wejście 5V/2A, wyjście bezprzewodowe 9V/1.1 10W

Rozmiar 7,7 x 7,7 x 2,6 cm Wymiar znakowania 35 x 10 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 175,97 PLN 
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Ładowarka bezprzewodowa 
10W, stojak na telefon
Ładowarka bezprzewodowa szybkiego ładowania 10W, stojak na telefon, dzięki dużej mocy 
szybkość ładowania bezprzewodowego jest dwukrotnie większa niż w większości ładowarek 
bezprzewodowych dostępnych na rynku, wykonana z ABS wysokiej jakości i aluminium 
w środkowej części, wewnątrz 2 cewki ładujące zapewniające optymalną powierzchnię 
ładowania dla różnych rozmiarów telefonów (również w pozycji poziomej), bezprzewodowe 
ładowanie jest kompatybilne ze wszystkimi urządzeniami posiadającymi możliwość ładowania 
indukcyjnego, wejście 5V/2A, wyjście 5V/1A, wejście szybkiego ładowania 9V/1.67A, wyjście 
szybkiego ładowania 9V/1.1A, kabel micro USB 150 cm w komplecie

Rozmiar 7,2 x 7,7 x 10,5 cm Wymiar znakowania 50 x 10 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 139,53 PLN 

Ładowarka bezprzewodowa 10W
Ładowarka bezprzewodowa szybkiego ładowania 10W, dzięki dużej mocy 
szybkość ładowania bezprzewodowego jest dwukrotnie większa niż w większości 
ładowarek dostępnych na rynku, otwory wentylacyjne w dolnej części oraz 
gumowe paski poprawiające stabilność, bezprzewodowe ładowanie jest 
kompatybilne ze wszystkimi urządzeniami posiadającymi możliwość ładowania 
indukcyjnego, wejście 5V/2A, wyjście bezprzewodowe 9V/1.1A 10W

Rozmiar 0,9 x ø 9 cm Wymiar znakowania 70 x 40 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 83,12 PLN 

Ładowarka bezprzewodowa 10W
Ładowarka bezprzewodowa 10W 2 w 1, porty do ładowania USB o łącznej mocy 
6A oraz port USB typu C 3A, bezprzewodowe ładowanie jest kompatybilne ze 
wszystkimi urządzeniami posiadającymi możliwość ładowania indukcyjnego, 
wejście AC 100-240V/50-60Hz, wyjście 5V/6A, kabel UE 150 cm w komplecie

Rozmiar 8,8 x 8,8 x 13,9 cm Wymiar znakowania 60 x 20 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 210,04 PLN 

Ładowarka 
bezprzewodowa 10W 

TECHNOLOGIA MOBILNA
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P308.791 P308.773

Ładowarka bezprzewodowa 5W 
Light Up Logo, organizer na biurko

Ładowarka bezprzewodowa 5W, organizer na biurko, stojak na przybory do 
pisania, grawer ukazuje podświetlaną powierzchnię, bezprzewodowe ładowanie 
jest kompatybilne ze wszystkimi urządzeniami posiadającymi możliwość 
ładowania indukcyjnego, wejście 5V/3A, wyjście bezprzewodowe 5V/1A 5W, 
kabel micro USB 150 cm w komplecie

Rozmiar 11,8 x 7,6 x 10,9 cm Wymiar znakowania 40 x 10 mm Technika 
znakowania Grawer laserowy. 

Cena: 112,19 PLN 

Ładowarka bezprzewodowa 
5W, stojak na telefon

Ładowarka bezprzewodowa 5W, stojak na telefon, wykonana z ABS, 
bezprzewodowe ładowanie jest kompatybilne ze wszystkimi urządzeniami 
posiadającymi możliwość ładowania indukcyjnego, wejście 5V/1A, wyjście 
bezprzewodowe 5V/1A 5W, kabel micro USB 150 cm w komplecie

Rozmiar 7,5 x 8 x 10 cm Wymiar znakowania 50 x 12 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 68,51 PLN 
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Ładowarka bezprzewodowa 10W

Ładowarka bezprzewodowa 10W, wykonana z miękkiego w dotyku ABS, 2 
wyjścia USB do ładowania za pomocą kabla, bezprzewodowe ładowanie jest 
kompatybilne ze wszystkimi urządzeniami posiadającymi możliwość ładowania 
indukcyjnego, wejście 1A, wyjście 5V/1A, wyjście bezprzewodowe 5W, wejście 
USB typu C 5V/2A i 9V/1.67A, wejście micro USB 5V/2A i 9V/1.67A, wyjście 
bezprzewodowe 9V/1.1A (10W) i 5V/1A (5W), wyjście USB 5V/1A, kabel micro 
USB 120 cm wykonany z TPE bez dodatku PVC w komplecie

Rozmiar 8,6 x 8,6 x 0,8 cm Wymiar znakowania 60 x 60 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 75,01 PLN 

Kwadratowa ładowarka 
bezprzewodowa 5W

Kwadratowa ładowarka bezprzewodowa 5W, wykonana z ABS, wskaźnik 
ładowania LED, bezprzewodowe ładowanie jest kompatybilne ze wszystkimi 
urządzeniami posiadającymi możliwość ładowania indukcyjnego, wejście 5V/2A, 
wyjście 5V/1A 5W, kabel micro USB 50 cm wykonany z TPE bez dodatku PVC w 
komplecie

Rozmiar 6,2 x 6,2 x 0,8 cm Wymiar znakowania 45 x 45 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 24,71 PLN 

TECHNOLOGIA MOBILNA
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P308.633

P308.863

 

Stojak do telefonu Stick 'n Hold, 
uchwyt, organizer do kabli
Stojak do telefonu Stick 'n Hold, uchwyt do selfie, organizer do kabli, wykonany 
z PP, taśma samoprzylepna do zamocowania na obudowie telefonu, dodatkowa 
naklejka zwiększająca przyczepność do telefonów ze szklanym 
tyłem w komplecie, wzór zastrzeżony®

Rozmiar 0,8 x ø 4 cm Wymiar znakowania 35 x 35 mm 
Technika znakowania Doming. 

Cena: 5,24 PLN 

Ładowarka bezprzewodowa 
5W z przyssawkami Stick'n Watch
Ładowarka bezprzewodowa 5W z przyssawkami, wykonana z ABS, ładowarkę można 
przyczepić do tylnej części telefonu, podczas korzystania z telefonu w pozycji pionowej 
kabel nie przeszkadza w użytkowaniu, bezprzewodowe ładowanie jest kompatybilne 
ze wszystkimi urządzeniami posiadającymi możliwość ładowania indukcyjnego, wejście 
5V/1.5A, wyjście bezprzewodowe 5V/1A 5W, kabel micro USB 120 cm w komplecie

Rozmiar 14,7 x 5,5 x 0,9 cm Wymiar znakowania 45 x 45 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 72,88 PLN 

Ładowarka  
bezprzewodowa 5W Vibe
Ładowarka bezprzewodowa, wykonana z aluminium i ABS, bezprzewodowe 
ładowanie jest kompatybilne ze wszystkimi urządzeniami posiadającymi 
możliwość ładowania indukcyjnego, wejście 5V/1A, wyjście 5V/1A 5W, kabel 
micro USB 150 cm w komplecie, wzór zastrzeżony®

Rozmiar 9 x 9 x 1,2 cm Wymiar znakowania 25 x 10 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 63,40 PLN 

Zamień dowolny power bank w ładowarkę bezprzewodową
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Ładowarka bezprzewodowa 5W

Ładowarka bezprzewodowa 5W, wykonana z ABS, dwa wyjścia USB do 
ładowania telefonów starszej generacji za pomocą kabla, bezprzewodowe 
ładowanie jest kompatybilne ze wszystkimi urządzeniami posiadającymi 
możliwość ładowania indukcyjnego, wejście 1A, wyjście USB 5V/1A, wyjście 
bezprzewodowe 5W

Rozmiar 9 x 9 x 1 cm Wymiar znakowania 70 x 25 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 43,68 PLN 

Ładowarka bezprzewodowa 5W

Ładowarka bezprzewodowa 5W z diodą zapalającą się podczas ładowania, 
silikonowy pierścień zapobiega zsuwaniu się telefonu, bezprzewodowe 
ładowanie jest kompatybilne ze wszystkimi urządzeniami posiadającymi 
możliwość ładowania indukcyjnego, wejście 5V/1.5A, wyjście bezprzewodowe 
5V/1A 5W

Rozmiar 1 x ø 7 cm Wymiar znakowania 45 x 45 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 24,83 PLN 
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P308.821 P308.803

Ładowarka bezprzewodowa 
5W Light Up Logo

Ładowarka bezprzewodowa 5W, grawer ukazuje podświetlaną powierzchnię, 
bezprzewodowe ładowanie jest kompatybilne ze wszystkimi urządzeniami 
posiadającymi możliwość ładowania indukcyjnego, wejście 5V/2A, wyjście 
bezprzewodowe 5W

Rozmiar 1,3 x 8,8 x 8,8 cm Wymiar znakowania 50 x 50 mm Technika 
znakowania Grawer laserowy. 

Cena: 73,76 PLN 

Podwójna ładowarka 
bezprzewodowa 5W

Podwójna ładowarka bezprzewodowa 5W, może ładować 2 urządzenia 
jednocześnie, wykonana z ABS, w celu zachowania optymalnej prędkości 
ładowania dwóch urządzeń jednocześnie zaleca się używać ładowarki USB 
o mocy 2.1A, bezprzewodowe ładowanie jest kompatybilne ze wszystkimi 
urządzeniami posiadającymi możliwość ładowania indukcyjnego, wejście 5V/1A, 
wyjście bezprzewodowe 5V/1A 5W, kabel micro USB 150 cm w komplecie

Rozmiar 19,1 x 10,4 x 0,9 cm Wymiar znakowania 50 x 50 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 159,37 PLN 
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Podkładka pod mysz, łado- 
warka bezprzewodowa 5W

Podkładka pod mysz, ładowarka bezprzewodowa 5W, stojak na telefon, 
wykonana z PU, bezprzewodowe ładowanie jest kompatybilne ze wszystkimi 
urządzeniami posiadającymi możliwość ładowania indukcyjnego, wejście 5V/1A, 
wyjście bezprzewodowe 5V/1A 5W, kabel micro USB 40 cm w komplecie

Rozmiar 30 x 22 x 0,7 cm Wymiar znakowania 70 x 30 mm Technika 
znakowania Sitodruk. 

Cena: 85,74 PLN 

Podkładka pod mysz, łado- 
warka bezprzewodowa 5W Air

Podkładka pod mysz, ładowarka bezprzewodowa 5W, stojak na telefon, 
miejsce na 4 przybory do pisania, moduł ładowarki znajduje się z prawej 
strony podkładki, bezprzewodowe ładowanie jest kompatybilne ze wszystkimi 
urządzeniami posiadającymi możliwość ładowania indukcyjnego, wejście 5V/1A, 
wyjście 5V/1A, wyjście bezprzewodowe 5V/1A 5W, kabel 150 cm w komplecie

Rozmiar 27 x 25 x 3 cm Wymiar znakowania 100 x 100 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 133,78 PLN 

TECHNOLOGIA MOBILNA

XD VOYAGER 2020



P308.913 P308.902

Pojemnik na przybory 
do pisania, ładowarka USB

Pojemnik na przybory do pisania, ładowarka USB z 4 portami USB (4.8A) oraz 
portem USB typu C 2.0 do ładowania najnowszej generacji urządzeń, pojemnik 
wykonany z PC, ładowarka z ognioodpornego ABS, niebieski wskaźnik świetlny 
zapala się podczas ładowania, kabel UE 1 m w komplecie

Rozmiar 12 x 8,2 x 8,2 cm Wymiar znakowania 40 x 20 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 120,43 PLN 

Ładowarka USB Vogue

Ładowarka z 3 portami USB i 1 portem USB typu C 2.0 do ładowania urządzeń 
mobilnych najnowszej generacji, obudowa pokryta materiałem, wyjście całkowite 
4.1A, kabel UE 100 cm w komplecie, w ozdobnym pudełku, wzór zastrzeżony®

Rozmiar 3,5 x ø 8 cm Wymiar znakowania 30 x 10 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 119,68 PLN 

XD VOYAGER 2020



P513.913P308.783

Lampka na biurko, 
ładowarka bezprzewodowa 5W

Lampka na biurko, ładowarka bezprzewodowa 5W, urządzenie posiada wyjście 
USB do ładowania za pomocą kabla, wykonana z ABS, włączanie światła 
za pomocą dotykowego przycisku, żywotność lampki do 50000 godzin, 
bezprzewodowe ładowanie jest kompatybilne ze wszystkimi urządzeniami 
posiadającymi możliwość ładowania indukcyjnego, wejście 5V/2A, wyjście USB 
5V/1A, wyjście bezprzewodowe 5V/1A 5W, kabel micro USB 150 cm w komplecie

Rozmiar 25 x 12 x 38,6 cm Wymiar znakowania 60 x 15 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 142,65 PLN 

Lampka na biurko 40 LED, 
ładowarka bezprzewodowa 5W

Lampka na biurko 40 LED, ładowarka bezprzewodowa 5W w podstawce, bardzo 
jasne światło 250 lumenów, 3 tryby świecenia: światło naturalne, żółte i białe, 
funkcja timera, światło wyłącza się automatycznie po upływie zadanego czasu, 
bezprzewodowe ładowanie jest kompatybilne ze wszystkimi urządzeniami 
posiadającymi możliwość ładowania indukcyjnego, wejście 1A, wyjście 5V/1A, 
wyjście bezprzewodowe 5W, kabel UE 1,5 m w komplecie

Rozmiar 24 x 15 x 54 cm Wymiar znakowania 25 x 50 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 276,93 PLN 
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Zwijany kabel do 
ładowania 3 w 1 Ontario

Ekologiczny zwijany kabel do ładowania 3 w 1 z 3 końcówkami: USB, typu 
C i 2 w 1 (micro USB oraz kompatybilną z urządzeniami iOS), długość 1 m, 
obudowa wykonana z naturalnego bambusa i ABS, kabel z TPU, zapakowany w 
ekologiczną papierową torebkę

Rozmiar 5 x 5 x 2 cm Wymiar znakowania 35 x 35 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 32,20 PLN 

Kabel do ładowania 3 w 1 

Pleciony kabel do ładowania 3 w 1 z 3 końcówkami: USB, typu C i 2 w 1 (micro 
USB oraz kompatybilną z urządzeniami iOS), końcówki umieszczone są po 
przeciwnych stronach kabla dla większej wygody, kabel wykonany z plecionego 
nylonu, aluminiowe końcówki, luksusowy pasek z PU w komplecie, długość 80 
cm, w ozdobnym pudełku

Rozmiar 120 x ø 0,5 cm Wymiar znakowania 20 x 8 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 38,44 PLN 
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P302.295

P302.333

Pleciony kabel do ładowania 4 w 1
Kabel do ładowania 2 w 1 z 4 aluminiowymi końcówkami: USB, 2 x typu C i 2 w 1 
(micro USB oraz kompatybilną z urządzeniami iOS), długość 20 cm

Rozmiar 20 x 1 x 1 cm Wymiar znakowania 20 x 8 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 34,32 PLN 

Kabel do 
ładowania 4 w 1, brelok do kluczy
Kabel do ładowania i synchronizacji, brelok do kluczy, 3 końcówki, dwustronna 
(Android/iOS), USB typu C oraz micro USB, wejścia USB i USB typu C, 
magnetyczne końcówki

Rozmiar 13 x 1,5 x 1,1 cm Wymiar znakowania 13 x 9 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 28,95 PLN 

Kabel do ładowania 3 w 1
Kabel do ładowania 3 w 1 z 3 końcówkami: USB, typu C i 2 w 1 (micro USB oraz 
kompatybilną z urządzeniami iOS), efekt przepływu światła podczas ładowania, 
wykonany z TPE, aluminiowe końcówki, długość 30 cm

Rozmiar 20 x 1,5 x 1,1 cm Wymiar znakowania 10 x 23 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 30,20 PLN 
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P302.232

Kabel do ładowania 
3 w 1 Light Up Logo
Kabel do ładowania 3 w 1 z 4 końcówkami: USB, typu C, micro USB oraz 
kompatybilną z urządzeniami iOS, długość 120 cm, grawer ukazuje podświetlaną 
powierzchnię

Rozmiar 120 x 1 x ø 0,5 cm Wymiar znakowania 25 x 25 mm Technika 
znakowania Grawer laserowy. 

Cena: 55,41 PLN 

Zwijany kabel do 
ładowania i synchronizacji 3 w 1
Zwijany, płaski kabel do ładowania i synchronizacji 3 w 1 z końcówkami: USB, 
typu C i 2 w 1 (micro USB oraz kompatybilną z urządzeniami iOS), obudowa 
wykonana z ABS, kabel z TPU, długość po rozwinięciu 1 m

Rozmiar 13 x 4 x 1,5 cm Wymiar znakowania 25 x 15 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 24,09 PLN 

Kabel do ładowania 3 w 1
Pleciony kabel do ładowania 3 w 1 z 3 końcówkami: USB, typu C i 2 w 1 (micro 
USB oraz kompatybilną z urządzeniami iOS), wykonany z plecionego nylonu, 
długość 120 cm

Rozmiar 124 x ø 0,5 cm Wymiar znakowania 23 x 8 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 23,71 PLN 
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Kabel do ładowania 
3 w 1, brelok do kluczy
Kabel do ładowania i synchronizacji 3 w 1, brelok do kluczy, 3 końcówki: USB, 
typu C oraz 2 w 1 (micro USB oraz kompatybilna z urządzeniami iOS), aluminiowe 
końcówki i etui ochronne, wykonany z TPU, długość 15 cm

Rozmiar 17,5 x 1,7 x 1,3 cm Wymiar znakowania 40 x 12 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 22,71 PLN 

Kabel do ładowania 3 w 1, brelok
Kabel do ładowania i synchronizacji z 4 końcówkami, brelok do kluczy, końcówki: 
USB, typu C, micro USB i 2 w 1 (micro USB oraz kompatybilna z urządzeniami 
iOS), magnetyczne końcówki

Rozmiar 11 x 3,1 x 0,8 cm Wymiar znakowania 5 x 15 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 13,23 PLN 

Brelok do kluczy, kabel 
do ładowania i synchronizacji 3 w 1
Brelok do kluczy, kabel do ładowania i synchronizacji z 3 końcówkami (2 w 1 
i USB typu C), kompatybilny z urządzeniami Android oraz iOS, magnetyczne 
końcówki

Rozmiar 8 x 4 x 1 cm Wymiar znakowania 22 x 22 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 20,84 PLN 
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P308.305

 P327.101  2

Podróżny hub USB 2.0
Przenośny hub USB 2.0 z 4 portami

Rozmiar 5,1 x 4 x 1 cm Wymiar znakowania 45 x 25 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 12,73 PLN 

Hub USB 2.0 chmura
Hub USB 2.0 w kształcie chmury z 4 portami USB, zintegrowany, składany kabel, 
wzór zastrzeżony®

Rozmiar 1,8 x 16,5 x 6 cm Wymiar znakowania 80 x 30 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 29,71 PLN 

Długopis 4 w 1, touch 
pen, wskaźnik laserowy, latarka
Długopis, touch pen, wskaźnik laserowy, latarka, wykonany z mosiądzu

Rozmiar 12 x ø 0,8 cm Wymiar znakowania 50 x 6 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 16,35 PLN 
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Wskaźnik laserowy 
4 w 1, długopis, touch pen

Wskaźnik laserowy, długopis z czarnym wkładem, touch pen, prezenter, 
wykonany ze srebrnego mosiądzu, odbiornik, brelok oraz 6 baterii w komplecie

Rozmiar 14,5 x ø 1,1 cm Wymiar znakowania 50 x 5 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 121,68 PLN 

Wskaźnik 
laserowy, prezenter Flat

Wskaźnik laserowy (klasa 2), prezenter, zintegrowany odbiornik, posiada 
przyciski góra/dół oraz laser, po umieszczeniu odbiornika w porcie USB prezenter 
łączy się automatycznie, zasięg odbiornika do 10 m, zasięg lasera do 50 m, wzór 
zastrzeżony®

Rozmiar 3,2 x 10 x 1,4 cm Wymiar znakowania 20 x 30 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 159,25 PLN 
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Wskaźnik laserowy Beam

Wskaźnik laserowy z przyciskami do przełączania stron prezentacji, czarny 
pokrowiec podróżny XD Design w komplecie, wzór zastrzeżony®

Rozmiar 3,5 x 1 x 10 cm Wymiar znakowania 40 x 15 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 172,85 PLN 

Wskaźnik 
laserowy, prezenter USB

Wskaźnik laserowy 2,4 GHz, prezenter USB, obudowa z lekkiego aluminium, 
zintegrowany odbiornik, posiada przyciski poprzedni/następny, po umieszczeniu 
odbiornika w porcie USB prezenter łączy się automatycznie, wbudowany 
akumulator umożliwia działanie do 10 godzin, ponowne naładowanie przez USB 
w 2 godziny, zasięg do 30 m, kompatybilny z najnowszymi wersjami Windows i 
MacOS 10.7 (lub nowsze)

Rozmiar 13,7 x 2,2 x 1,2 cm Wymiar znakowania 10 x 50 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 204,05 PLN 
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Pamięć USB typu C Pivot

Pamięć USB 3.0 8GB, posiada końcówki USB i USB C dzięki czemu można 
podłączyć ją również do urządzeń mobilnych, obrotowy mechanizm wykonany z 
ABS, obudowa z aluminium

Rozmiar 6,1 x 2 x 1 cm Wymiar znakowania 50 x 15 mm Technika znakowania 
Grawer laserowy. 

Cena: 107,33 PLN 

Pamięć USB Tag 8

Pamięć USB (2.0) 8 GB z klipem, wzór zastrzeżony®

Rozmiar 4,5 x 1,2 x 0,7 cm Wymiar znakowania 35 x 8 mm Technika 
znakowania Grawer laserowy. 

Cena: 63,27 PLN 
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Obiektyw do telefonu, rybie oko
Obiektyw do telefonu, rybie oko, soczewka wykonana z akrylu, regulowany klip z 
ABS, kompatybilny z większością telefonów i tabletów

Rozmiar 2,3 x 2 x 6,4 cm Wymiar znakowania 10 x 10 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 9,98 PLN 
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P330.151P330.401

Okulary 
wirtualnej rzeczywistości 3D

Okulary wirtualnej rzeczywistości, magnetyczny system zamykania utrzymujący 
telefon we właściwym miejscu, obudowa z lekkiego ABS, opaska z wytrzymałego 
i wygodnego materiału, miękkie poduszki, wysokiej jakości soczewki z żywicy 
optycznej, boczne przyciski do regulacji odległości ekranu telefonu i kąta 
oglądania, kompatybilne z telefonami do 6"

Rozmiar 19,5 x 14 x 10 cm Wymiar znakowania 80 x 40 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 77,87 PLN 

Okulary wirtualnej rzeczywistoś- 
ci, bezprzewodowe słuchawki

Okulary wirtualnej rzeczywistości, słuchawki bezprzewodowe, obudowa z ABS 
i PC, soczewki z wysokiej jakości żywicy, słuchawki z PU, opaska na głowę nie 
zawiera toksycznych środków, kompatybilne ze wszystkimi telefonami do 6", 
ściereczka do czyszczenia soczewek w komplecie

Rozmiar 21 x 22 x 10 cm Wymiar znakowania 60 x 15 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 145,89 PLN 

TECHNOLOGIA MOBILNA
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Etui na karty kredytowe 
3 w 1, ochrona RFID
Etui na karty kredytowe 3 w 1, stojak na telefon, uchwyt do telefonu, 
ochrona RFID, mieści do 2 kart, wykonane z PU, posiada 
taśmę umożliwiającą przyczepienie do płaskiej 
powierzchni telefonu, po wysunięciu paska działa jako 
uchwyt lub stojak na telefon

Rozmiar 10,4 x 6,4 x 0,4 cm Wymiar znakowania 
45 x 10 mm Technika znakowania Tampodruk. 

Cena: 13,73 PLN 

Bezprzewodowy wykrywacz kluczy
Bezprzewodowy wykrywacz kluczy BT 4.0 z funkcją zdalnego wyzwalacza 
migawki aparatu do robienia zdjęć selfie, darmowa aplikacja, wymienna bateria, 
wytrzymuje do 3 miesięcy w trybie gotowości, kompatybilny z systemami iOS 10 
(i wyższe) oraz Android 4.3 (i wyższe)

Rozmiar 0,8 x 3,3 x 4,6 cm Wymiar znakowania 20 x 13 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 46,93 PLN 

Wodoodporne, 
pływające etui na telefon
Wodoodporne (IPX8) etui na telefon, dzięki specjalnej konstrukcji etui po 
upuszczeniu do wody będzie unosić się na jej powierzchni, zapobiegając 
zatonięciu telefonu, transparentne części umożliwiają obsługę telefonu i robienie 
zdjęć

Rozmiar 21,5 x 10,5 x 1,6 cm Wymiar znakowania 50 x 15 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 49,79 PLN 
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Kieszonkowy dysk 
bezprzewodowy 16GB, chmura

Kieszonkowy dysk bezprzewodowy 16GB, chmura, urządzenie tworzy 
indywidualny sygnał Wi-Fi do komunikacji z urządzeniem mobilnym 
umożliwiający bezprzewodową wymianę plików pomiędzy np. telefonem a 
chmurą, darmowa aplikacja pozwala na porządkowanie, udostępnianie oraz 
tworzenie kopii zapasowych plików, pliki mogą być udostępniane maksymalnie 6 
użytkownikom, chroniona hasłem, kabel micro USB do ładowania w komplecie

Rozmiar 8,7 x 5,5 x 1,3 cm Wymiar znakowania 55 x 25 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 284,67 PLN 

Stojak na tablet Chef, touch pen

Stojak na tablet, idealny do używania podczas gotowania, touch pen w 
komplecie, wzór zastrzeżony®

Rozmiar 3 x ø 12 cm Wymiar znakowania 40 x 10 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 53,91 PLN 

DRUK FULL-COLOR
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Kamera sportowa HD 4K

Kamera sportowa HD o rozdzielczości interpolowanej 4K, wodoodporna do 30 
m, wbudowany wyświetlacz TFT LCD 1,5", akumulator o pojemności 650 mAh 
umożliwia nagrywanie do 70 minut, możliwość rozszerzenia pamięci urządzenia 
do 32 GB za pomocą karty micro SD (nie dołączona), 11 akcesoriów w komplecie: 
wodoodporny pokrowiec, uchwyt do zamocowania na kasku, uchwyt rowerowy, 
klip, złącze, przegub, 2 paski, 2 kawałki taśmy, kabel micro USB do ładowania

Rozmiar 4,1 x 5,9 x 3 cm Wymiar znakowania 40 x 10 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 318,24 PLN 

Kamera 
sportowa HD z 11 akcesoriami

Kamera sportowa HD, rozdzielczość 720p, wyświetlacz TFT LCD 1.5", możliwość 
rozszerzenia pamięci za pomocą karty micro SD do 32 GB (nie jest dołączona), 
czas nagrywania do 70 minut, wodoodporny pokrowiec i 11 akcesoriów w 
komplecie

Rozmiar 4,1 x 5,9 x 3 cm Wymiar znakowania 40 x 10 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 211,78 PLN 

XD VOYAGER 2020



P330.951P330.200

Kamera sportowa

Kamera sportowa Full HD (1280*720P), 11 akcesoriów w komplecie, szeroki kąt 
nagrywania, funkcja 120 stopni, wbudowany akumulator o pojemności 650 
mAh umożliwia nagrywanie do 1 godziny na 1 ładowaniu, wytrzymały uchwyt 
do robienia zdjęć selfie wykonany z ABS oraz pokrowiec podróżny Swiss Peak 
w komplecie

Rozmiar 7 x 17 x 22 cm Wymiar znakowania 100 x 60 mm Technika znakowania 
Transfer. 

Cena: 373,78 PLN 

Kamera 360 
z podwójnym obiektywem

Kamera 360 HD z podwójnym obiektywem, funkcja nagrywania filmów i robienia 
zdjęć 360 stopni, rozdzielczość: filmy 2K (2048x1024); zdjęcia: 3K (3508x1504), 
darmowa aplikacja umożliwiająca przesyłanie nagrań lub zdjęć do kanałów social 
media oraz ich edycję, złącze micro USB wymienialne na złącze USB typu C w 
komplecie, urządzenie kompatybilne z każdym telefonem/tabletem Android

Rozmiar 4,1 x 4,2 x 4,1 cm Wymiar znakowania 7 x 7 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 405,11 PLN 

TECHNOLOGIA MOBILNA
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Monitor aktywności Fit, 
bezprzewodowy zegarek 
wielofunkcyjny
Monitor aktywności BT 4.0, bezprzewodowy zegarek wielofunkcyjny, kolorowy 
wyświetlacz dotykowy 1,3", wodoodporny (IPX67), pyłoszczelny, silikonowa 
opaska, kompatybilny z iOS 8.0 (lub nowsze) lub Android 4.4 (lub nowsze), czas 
czuwania do 15 dni, czas pracy do 5 dni, funkcje: krokomierz, licznik spalonych 
kalorii i przebytego dystansu, alarm sportowy, monitor pracy serca, monitor snu, 
aktualizacje kalendarza, funkcja odbierania połączeń, powiadomienia z aplikacji 
(FB, Skype, WhatsApp, Twitter itd.) powiadomienia o SMS, klip do ładowania 
zegarka w komplecie

Rozmiar 25,5 x 3,1 x 1,1 cm Wymiar znakowania 17 x 7 mm Technika znakowania 
Grawer laserowy. 

Cena: 205,05 PLN 

Wodoodporny (IPX 67)
Dynamiczny pulsometr 
Różne dyscypliny sportowe
Monitor aktywności/snu
Informacja o przychodzących wiadomościach i połączeniach
Wyświetlacz 1,3"
Ekran dotykowy
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Monitor aktywności, 
bezprzewodowy zegarek 
wielofunkcyjny

Monitor aktywności BT 4.0, bezprzewodowy zegarek wielofunkcyjny, 
wodoodporny (IPX 54), kolorowy wyświetlacz 1,54", silikonowy pasek, 
kompatybilny z iOS 8.0 (lub nowsze) oraz Android 4.3 (lub nowsze), czas pracy 
na jednym naładowaniu do 36 godzin (w zależności od sposobu użytkowania), 
funkcje: krokomierz, licznik spalonych kalorii i przebytego dystansu, 
budzik, monitor snu, aktualizacje kalendarza, funkcja odbierania połączeń, 
powiadomienia z aplikacji (FB, Skype, WhatsApp, Twitter itd.), powiadomienia o 
SMS, pulsometr, ładowany za pomocą kabla micro USB

Rozmiar 26 x 4,1 x 1,1 cm Wymiar znakowania 15 x 50 mm Technika znakowania 
Grawer CO₂. 

Cena: 304,14 PLN 

TECHNOLOGIA MOBILNA

Wodoodporny (IPX 54)
Dynamiczny pulsometr 
Monitor aktywności/snu
Informacja o przychodzących wiadomościach i połączeniach
Wyświetlacz 1,54"
Ekran dotykowy

XD VOYAGER 2020



P330.921 P330.881

 
  
  
 
 
 
 

 
  
  
 
 
 
 

Monitor aktywności E-ink

Monitor aktywności BT 4.0 z technologią E-ink, bezprzewodowy zegarek 
wielofunkcyjny, wodoodporny (IP67), nowoczesny ekran dotykowy 1,28" z 
hartowanego szkła, który ze względu na niskie zużycie energii nie musi być 
przełączany w tryb czuwania, czytelny nawet w pełnym słońcu, darmowa 
aplikacja kompatybilna z iOS 8.1 (lub nowsze) oraz Android 4.4 (lub nowsze), 
urządzenie wspiera 24 dyscypliny sportowe, w tym tenis, kolarstwo, chód, 
koszykówka i inne, funkcje: dynamiczny pomiar tętna, powiadomienia z aplikacji 
(Skype, WhatsApp oraz Twitter), powiadomienia o SMS

Rozmiar 0,7 x 3,1 x 3,9 cm Wymiar znakowania 20 x 20 mm Technika 
znakowania Grawer CO₂. 

Cena: 322,48 PLN 

Monitor aktywności Colour Fit

Monitor aktywności BT 4.0, bezprzewodowy zegarek wielofunkcyjny, 
wodoodporny (IP67), wysokiej jakości wyświetlacz dotykowy 0,96" TFT full 
colour LCD, darmowa aplikacja kompatybilna z iOS 8.1 (lub nowsze) oraz 
Android 4.4 (lub nowsze), akumulator o pojemności 105 mAh, czas czuwania 
na jednym naładowaniu do 5-7dni (w zależności od sposobu użytkowania), 
funkcje: krokomierz, licznik spalonych kalorii i przebytego dystansu, monitor snu, 
dynamiczny pomiar tętna, pulsometr, pulsoksymetr

Rozmiar 4,2 x 2,2 x 1,1 cm Wymiar znakowania 40 x 10 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 299,90 PLN 

Wodoodporny (IPX 67)
Dynamiczny pulsometr 
Różne dyscypliny sportowe 
Informacja o przychodzących wiadomościach i połączeniach
Wyświetlacz 1,28" e-ink
Ekran dotykowy
Niskie zużycie energii

Wodoodporny (IPX 67)
Dynamiczny pulsometr 
Natlenienie krwi 
Ciśnieniomierz
Wyświetlacz 0,96"
Ekran dotykowy
Wyświetlacz full colour
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Monitor aktywności 
Stay Fit, monitor pracy serca

Monitor aktywności BT 4.0, bezprzewodowy zegarek wielofunkcyjny, pasek 
z TPE, wodoodporny (IP67), kolorowy wyświetlacz OLED 0,96", darmowa 
aplikacja w 10 językach kompatybilna z iOS 8.1 (lub nowsze) oraz Android 4.4 
(lub nowsze), czas czuwania do 7 dni, czas pracy do 3 dni, funkcje: krokomierz, 
monitor snu, licznik spalonych kalorii i przebytego dystansu, ciśnieniomierz, 
pulsometr, pulsoksymetr, stoper

Rozmiar 22 x 3,5 x 1,1 cm Wymiar znakowania 50 x 10 mm Technika 
znakowania Grawer CO₂. 

Cena: 149,14 PLN 

Monitor aktywności Pulse Fit

Monitor aktywności BT 4.0, bezprzewodowy zegarek wielofunkcyjny, 
wodoodporny (IP67), wyświetlacz OLED 0,91", aktywowanie wyświetlacza po 
stuknięciu w bok urządzenia, darmowa aplikacja kompatybilna z iOS 7.1 (lub 
nowsze) oraz Android 4.4 (lub nowsze), funkcje: krokomierz, licznik spalonych 
kalorii i przebytego dystansu, monitor snu, monitor pracy serca

Rozmiar 20,4 x 1,6 x 1 cm Wymiar znakowania 10 x 20 mm Technika 
znakowania Tampodruk 

Cena: 204,80 PLN 

TECHNOLOGIA MOBILNA

Wodoodporny (IPX 67)
Dynamiczny pulsometr
Ciśnieniomierz
Monitor aktywności/snu
Wyświetlacz 0,96"
Ekran dotykowy

Wodoodporny (IPX 67)
Dynamiczny pulsometr
Monitor aktywności/snu
Informacja o przychodzących wiadomościach i połączeniach
Wyświetlacz 0,91"
Ekran dotykowy
Zdalny wyzwalacz aparatu
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Monitor aktywności Move Fit

Monitor aktywności BT 4.0, bezprzewodowy zegarek wielofunkcyjny, 
wodoodporny (IP67), wyświetlacz OLED 0,91", aktywowanie wyświetlacza po 
stuknięciu w bok urządzenia, darmowa aplikacja kompatybilna z iOS 7.1 (lub 
nowsze) oraz Android 4.4 (lub nowsze), funkcje: krokomierz, licznik spalonych 
kalorii i przebytego dystansu, monitor snu

Rozmiar 20,4 x 1,6 x 1 cm Wymiar znakowania 10 x 20 mm Technika 
znakowania Tampodruk.

Cena: 157,87 PLN 

Wodoodporny (IPX 67)
Monitor aktywności/snu
Informacja o przychodzących wiadomościach i połączeniach
Wyświetlacz 0,91"
Ekran dotykowy
Zdalny wyzwalacz aparatu
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Monitor aktywności Keep Fit

Monitor aktywności BT 4.0, bezprzewodowy zegarek wielofunkcyjny, wyświetlacz 
OLED, darmowa aplikacja kompatybilna z iOS 8.1 (lub nowsze) oraz Android 4.4 
(lub nowsze), czas czuwania na 1 naładowaniu do 5 dni, funkcje: monitor snu i 
aktywności, licznik spalonych kalorii

Rozmiar 26,5 x 2 x 1 cm Wymiar znakowania 15 x 12 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 122,17 PLN 

Krokomierz, bransoletka

Bransoletka z krokomierzem, liczy kroki, spalone kalorie i przebyty dystans, 
wykonana z ABS, wyświetlacz z akrylu, regulowany pasek z silikonu, żywotność 
baterii przy normalnym użytkowaniu to około 1 rok, baterie w komplecie

Rozmiar 1,4 x 2,7 x 25 cm Wymiar znakowania 4 x 10 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 18,72 PLN 

TECHNOLOGIA MOBILNA

Monitor aktywności/snu
Wyświetlacz 0,49"
Zdalny wyzwalacz aparatu

Śledzenie aktywności
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Teczka konferencyjna, 
power bank 5000 mAh
Teczka konferencyjna z notatnikiem A4 (20 kremowych kartek 70 g/m2 w linie), 
okładka wykonana z przyjaznego środowisku materiału rPET, bezprzewodowy 
power bank 5000 mAh, ładowarka bezprzewodowa 5W na przedniej okładce, 
2 wyjścia USB do ładowania za pomocą kabla, bezprzewodowe ładowanie jest 
kompatybilne ze wszystkimi urządzeniami posiadającymi możliwość ładowania 
indukcyjnego, wejście 5V/2.1A, wyjście 1: 5V/2.1A, wyjście 2: 5V/2.1A, wyjście 
bezprzewodowe 5W, wzór zastrzeżony®

Rozmiar 33,5 x 26 x 2,5 cm Wymiar znakowania 100 x 40 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 258,09 PLN 

TECZKI I NOTATNIKI
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Teczka konferencyjna 
A5 Air, power bank 5000 mAh

Teczka konferencyjna A5 wykonana z rPET, bezprzewodowy power bank 5000 
mAh, ładowarka bezprzewodowa 5W na przedniej stronie okładki, port USB 
do ładowania urządzeń za pomocą kabla, bezprzewodowe ładowanie jest 
kompatybilne ze wszystkimi urządzeniami posiadającymi możliwość ładowania 
indukcyjnego, wejście 5V/2.1A, wyjście 1: 5V/2.1A, wyjście 2: 5V/2.1A, wyjście 
bezprzewodowe 5W, wzór zastrzeżony®

Rozmiar 22,5 x 17,5 x 3,2 cm Wymiar znakowania 80 x 25 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 230,88 PLN 

Notatnik A5 rPET, ładowarka 
bezprzewodowa 5W Air

Notatnik A5 (80 kremowych kartek 70 g/m2 w linie), ładowarka bezprzewodowa 
5W, okładka wielokrotnego użytku wykonana z rPET, elastyczna opaska do 
zamykania, bezprzewodowe ładowanie jest kompatybilne ze wszystkimi 
urządzeniami posiadającymi możliwość ładowania indukcyjnego, kabel micro 
USB 100 cm w komplecie, wzór zastrzeżony®

Rozmiar 22,3 x 15 x 2 cm Wymiar znakowania 80 x 25 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 74,39 PLN 
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Teczka konferencyjna ok. A4 Air, 
ładowarka bezprzewodowa 5W

Teczka konferencyjna z notatnikiem A4 (20 kartek w linie, zadruk jednostronny), 
bezprzewodowy power bank 4000 mAh, ładowarka bezprzewodowa 5W, 
okładka wielokrotnego użytku, posiada porty USB do ładowania za pomocą 
kabla wysuwające się po naciśnięciu przycisku, bezprzewodowe ładowanie jest 
kompatybilne ze wszystkimi urządzeniami posiadającymi możliwość ładowania 
indukcyjnego, wejście 5V/1A, wyjście 5V/2.1A, wyjście bezprzewodowe 5W, po 
zapisaniu wszystkich stron okładkę można użyć ponownie, wystarczy wymienić 
notatnik na nowy, wzór zastrzeżony®

Rozmiar 33,9 x 25,9 x 2,9 cm Wymiar znakowania 100 x 40 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 293,90 PLN 

Notatnik A5 Air, ładowarka 
bezprzewodowa 5W

Notatnik A5 (64 kartki 80 g/m2 w linie), bezprzewodowy power bank 4000 
mAh, ładowarka bezprzewodowa 5W, okładka wielokrotnego użytku, posiada 
porty USB do ładowania za pomocą kabla wysuwające się po naciśnięciu 
przycisku, bezprzewodowe ładowanie jest kompatybilne ze wszystkimi 
urządzeniami posiadającymi możliwość ładowania indukcyjnego, wejście 5V/1A, 
wyjście 5V/2.1A, wyjście bezprzewodowe 5W, po zapisaniu wszystkich stron 
okładkę można użyć ponownie, wystarczy wymienić notatnik na nowy, wzór 
zastrzeżony ®

Rozmiar 22,9 x 17,4 x 2,4 cm Wymiar znakowania 90 x 15 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 259,58 PLN 

TECZKI I NOTATNIKI
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Teczka konferencyjna ok. A5 
Kyoto, power bank 4000 mAh

Teczka konferencyjna z wyjmowanym notatnikiem A5 (64 kremowe kartki, 80 g/
m2 w linie, zadruk dwustronny), bezprzewodowy power bank 4000 mAh, ładowarka 
bezprzewodowa 5W, okładka wielokrotnego użytku, stojak na tablet do 10" (możliwość 
postawienia także pionowo), wykonany z rPET, bezprzewodowe ładowanie jest 
kompatybilne ze wszystkimi urządzeniami posiadającymi możliwość ładowania 
indukcyjnego, wejście 5V/1A, wyjście 5V/2.1A, wyjście bezprzewodowe 5W, po 
zapisaniu wszystkich stron okładkę można użyć ponownie, wystarczy wymienić 
notatnik na nowy, kabel micro USB w komplecie, wzór zastrzeżony®

Rozmiar 30 x 23 x 3 cm Wymiar znakowania 50 x 100 mm Technika znakowania 
Transfer. 

Cena: 282,92 PLN 

Teczka konferencyjna na 
tablet 9-10" Seattle, notatnik A5

Teczka konferencyjna na tablet 9-10", notatnik A5, podstawka na tablet, wiele 
kieszeni i przegródek wewnątrz, wykonana z rPET

Rozmiar 3,6 x 24,5 x 31 cm Wymiar znakowania 180 x 90 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 141,02 PLN 
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Teczka konferencyjna 
Essential, notatnik A4

Teczka konferencyjna A4 na zamek błyskawiczny, notatnik A4 (20 jednostronnych 
kartek w linie), wykonana z PU, stojak na telefon/tablet wewnątrz, kieszeń na telefon z 
przezroczystym okienkiem umożliwiającym obsługę urządzenia (pasuje do telefonów 
iPhone 6 oraz Samsung S6 itp.), kieszeń na dokumenty lub tablet, uchwyty na gadżety, 
5 miejsc na karty kredytowe lub wizytówki, kompatybilna ze wszystkimi tabletami 
iPad, Android oraz Microsoft Windows

Rozmiar 2,5 x 25,5 x 34 cm Wymiar znakowania 150 x 280 mm Technika znakowania 
Transfer. 

Cena: 106,57 PLN 

Teczka konferencyjna 
i notatnik A4 Essential

Teczka konferencyjna na zamek błyskawiczny, kieszeń wewnętrzna, 4 miejsca na 
wizytówki, kieszeń na USB, miejsce na przybory do pisania, wewnątrz notatnik 
A4 (20 kartek z recyklingu)

Rozmiar 34,1 x 25,6 x 3 cm Wymiar znakowania 150 x 200 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 86,74 PLN 

TECZKI I NOTATNIKI
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Teczka konferencyjna 
i notatnik A4 Heritage

Teczka konferencyjna z notatnikiem A4 (20 kartek w linie, zadruk jednostronny), 
stojak na telefon lub tablet, okładka wykonana z włoskiego PU zamykana na 
zamek błyskawiczny, wewnątrz kieszenie na akcesoria, miejsca na wizytówki, 
notatki i dokumenty

Rozmiar 32,5 x 24,5 x 2,5 cm Wymiar znakowania 180 x 100 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 127,92 PLN 

Teczka konferencyjna 
i notatnik A5 Heritage

Teczka konferencyjna z notatnikiem A5 (20 kartek w linie, zadruk jednostronny), 
stojak na telefon lub tablet, okładka wykonana z włoskiego PU zamykana na 
zamek błyskawiczny, wewnątrz kieszenie na akcesoria, miejsca na wizytówki, 
notatki i dokumenty

Rozmiar 24 x 18 x 2,5 cm Wymiar znakowania 130 x 100 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 109,20 PLN 

XD VOYAGER 2020



 P772.991  2 P772.641

Teczka konferencyjna 
ok. A4 Deluxe z notatnikiem

Teczka konferencyjna z notatnikiem A4 (20 kartek w linie, zadruk jednostronny), 
stojak na telefon lub tablet, wewnątrz kieszeń na telefon z transparentnym 
okienkiem pasującym do większości popularnych telefonów np. iPhone 6, 
Samsung S6 i inne, wykonana z lnu, kieszeń na dokumenty, zewnętrzna kieszeń 
na zamek błyskawiczny, wewnątrz 5 kieszeni na wizytówki/karty i uchwyty na 
akcesoria np. power-bank (nie dołączony) albo kabel, kompatybilna z tabletami 
iOS, Android, Microsoft Windows

Rozmiar 2,5 x 26,5 x 34 cm Wymiar znakowania 200 x 250 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 114,82 PLN 

Teczka konferencyjna ok. A4, 
notatnik, power bank 4000 mAh

Teczka konferencyjna z notatnikiem A4 (w linie, zadruk jednostronny), power 
bank 4000 mAh, stojak na telefon lub tablet, wewnątrz kieszeń na telefon z 
transparentnym okienkiem oraz uchwyty na akcesoria, wyjście 5V/2.1A, wejście 
5V/0.8A, kabel micro USB w komplecie

Rozmiar 2 x 26,5 x 34 cm Wymiar znakowania 45 x 15 mm Technika 
znakowania Grawer laserowy. 

Cena: 229,01 PLN 

TECZKI I NOTATNIKI
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Teczka 
konferencyjna, notatnik A4

Teczka konferencyjna z magnetycznym zamknięciem, notatnik A4, stojak 
na tablet/telefon wewnątrz, kieszeń na telefon z przezroczystym okienkiem 
umożliwiającym dostęp do urządzenia, pasuje do większości popularnych 
telefonów takich jak iPhone 6 oraz Samsung S6 itp., kieszeń na dokumenty, 2 
kieszenie na karty/wizytówki, miejsce na przybory do pisania, notatnik A4 (20 
kartek w linie) w komplecie

Rozmiar 1,5 x 25 x 31 cm Wymiar znakowania 150 x 130 mm Technika 
znakowania Sitodruk. 

Cena: 61,78 PLN 

Teczka 
konferencyjna i notatnik A4

Teczka konferencyjna A4, notatnik A4 z recyklingu, 2 kieszenie oraz duża 
przegroda z przodu, wewnątrz kieszeń na dokumenty, 4 miejsca na karty oraz 
miejsce na przybory do pisania

Rozmiar 31 x 23,5 x 2 cm Wymiar znakowania 140 x 100 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 72,76 PLN 
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Teczka konferencyjna 
rPET ok. A4 z notatnikiem
Teczka konferencyjna z notatnikiem A4 (20 białych kartek z papieru z recyklingu 
w linie 70g/m2), wykonana z rPET, wewnątrz miejsce na wizytówki i dokumenty, 
4 przegrody na karty kredytowe, 2 uchwyty na przybory do pisania

Rozmiar 31 x 23,5 x 1,2 cm Wymiar znakowania 150 x 70 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 67,26 PLN 

TECZKI I NOTATNIKI
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Notatnik A5, 
power bank 3000 mAh

Notatnik A5 (64 kremowe kartki 80 g/m2 w linie), wykonany z tkaniny, power 
bank 3000 mAh, przezroczysta kieszeń na telefon (15 x 8 cm), wyjście 5V/1A, 
kabel micro USB w komplecie

Rozmiar 2 x 17,8 x 22,8 cm Wymiar znakowania 100 x 150 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 160,99 PLN 

Notatnik A5 Light Up Logo

Notatnik A5 (64 kremowe kartki 80 g/m2 w linie), okładka wielokrotnego użytku, 
grawer ukazuje podświetlaną powierzchnię, 2 baterie CR2032 w komplecie

Rozmiar 22,5 x 15 x 2,5 cm Wymiar znakowania 40 x 25 mm Technika 
znakowania Grawer CO₂. 

Cena: 80,63 PLN 



P772.511

Notatnik A5, bezprzewodowy 
power bank 5000 mAh
Notatnik A5 (64 kremowe kartki 80 g/m2), wbudowany bezprzewodowy 
power bank 5000 mAh, ładowarka bezprzewodowa, wewnątrz stojak i kieszeń 
na telefon, miejsce na przybory do pisania, kieszenie na drobne akcesoria, 
bezprzewodowe ładowanie jest kompatybilne ze wszystkimi urządzeniami 
posiadającymi możliwość ładowania indukcyjnego, wejście 5V/2.1A, wyjście 
5V/2.1A

Rozmiar 22,5 x 19 x 2,5 cm Wymiar znakowania 10 x 150 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 280,55 PLN 

TECZKI I NOTATNIKI
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Notatnik A5 Kyoto, organizer

Notatnik A5 (64 kremowe kartki 80 g/m2), okładka wielokrotnego użytku, 
wykonana z gumowanego materiału woven, wewnątrz inteligentny system 
do organizacji gadżetów, miejsce na przybory do pisania na grzbiecie okładki, 
miejsce na telefon do 5,8", wzór zastrzeżony®

Rozmiar 22,5 x 15 x 2,5 cm Wymiar znakowania 110 x 60 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 68,64 PLN 

Notatnik A5 Kyoto

Notatnik A5 (64 kremowe kartki 70 g/m2 w linie), okładka wielokrotnego użytku, 
wiele kieszeni, w tym na telefon, przybory do pisania, notatki i inne akcesoria, po 
zapisaniu wszystkich stron okładkę można użyć ponownie, wystarczy wymienić 
notatnik na nowy, wzór zastrzeżony®

Rozmiar 2,5 x 16 x 22 cm Wymiar znakowania 80 x 30 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 74,26 PLN 

XD VOYAGER 2020
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Notatnik A5 Kyoto, pamięć USB

Notatnik A5 (64 kremowe kartki 80 g/m2 w linie), wyjmowana pamięć USB 16 
GB wewnątrz magnetycznego zapięcia, stojak na telefon, miejsce na akcesoria, 
wzór zastrzeżony®

Rozmiar 22,3 x 17,5 x 2 cm Wymiar znakowania 100 x 80 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 158,12 PLN 

Notatnik A4 Kyoto, bezprzewo- 
dowy power bank 4000 mAh

Notatnik A4 (64 kremowe kartki 80 g/m2 w linie), bezprzewodowy power bank 
4000 mAh, ładowarka bezprzewodowa 5W, okładka wielokrotnego użytku, 
wykonany z rPET, bezprzewodowe ładowanie jest kompatybilne ze wszystkimi 
urządzeniami posiadającymi możliwość ładowania indukcyjnego, wejście 5V/1A, 
wyjście 5V/2.1A, wyjście bezprzewodowe 5W, po zapisaniu wszystkich stron 
okładkę można użyć ponownie, wystarczy wymienić notatnik na nowy, kabel 
micro USB w komplecie, wzór zastrzeżony®

Rozmiar 22,5 x 16 x 3,5 cm Wymiar znakowania 150 x 80 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 244,86 PLN 

TECZKI I NOTATNIKI
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Luksusowy notatnik 
A5, pamięć USB, długopis

Notatnik A5 (80 kartek 80 g/m2 w linie), kolorowe boki, twarda okładka, 
tasiemka zakładkowa i elastyczna opaska do zamykania, pamięć USB 8 GB, 
aluminiowy długopis, touch pen, w ozdobnym pudełku

Rozmiar 21,4 x 14,2 x 1,3 cm Wymiar znakowania 80 x 40 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 96,72 PLN 
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Notatnik A5, pamięć USB

Notatnik A5 (80 kartek 80 g/m2 w linie), pamięć USB 4 GB, twarda okładka, 
tasiemka zakładkowa i elastyczna opaska do zamykania

Rozmiar 1,3 x 21 x 14 cm Wymiar znakowania 80 x 40 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 67,77 PLN 

Notatnik A5 Executive, pamięć  
USB, długopis, touch pen

Zestaw do notatek, notatnik A5 (224 białe kartki 80 g/m2 w linie), wyjmowana 
pamięć USB 8 GB pełniąca również funkcję zamknięcia, wysokiej jakości 
długopis, touch pen

Rozmiar 4 x 25 x 21 cm Wymiar znakowania 80 x 40 mm Technika znakowania 
Tampodruk.

Cena: 111,94 PLN 

TECZKI I NOTATNIKI
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Ekologiczny notatnik 
A5, skórzana okładka
Notatnik A5 (80 kremowych kartek 75 g/m2 w linie), okładka wykonana ze skóry 
pochodzącej z recyklingu

Rozmiar 20,8 x 13,5 x 1,1 cm Wymiar znakowania 80 x 40 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 22,59 PLN 

XD VOYAGER 2020
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Bambusowy notatnik 
A5 z bambusowym długopisem

Bambusowy notatnik A5 (90 kartek z papieru z recyklingu 70 g/m2), 
bambusowy długopis w komplecie, w ozdobnym pudełku z papieru kraftowego

Rozmiar 18,8 x 13 x 1,5 cm Wymiar znakowania 80 x 40 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 50,54 PLN 

Notatnik A5, 
karteczki samoprzylepne

Zestaw do notatek, notatnik A5 (100 kartek z papieru z recyklingu 80 g/m2 w 
linie), spiralne bindowanie, karteczki samoprzylepne w 2 rozmiarach (30 szt. z 
każdego rodzaju)

Rozmiar 16,5 x 21 x 1,5 cm Wymiar znakowania 80 x 40 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 29,20 PLN 

TECZKI I NOTATNIKI
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Korkowy notatnik A5,  
długopis, touch pen

Ekologiczny notatnik A5 (80 kartek 80 g/m2 w linie), wykonany z naturalnego 
korka, czarna tasiemka zakładkowa, elastyczna opaska do zamykania, 
bambusowy długopis, touch pen

Rozmiar 21,3 x 14,2 x 1,2 cm Wymiar znakowania 80 x 40 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 46,80 PLN 

Ekologiczny notatnik A5

Ekologiczny notatnik A5 (72 kremowe kartki 70 g/m2 w linie), wykonany 
z papieru makulaturowego, tasiemka zakładkowa i elastyczna opaska do 
zamykania

Rozmiar 21 x 14,4 x 1,1 cm Wymiar znakowania 80 x 40 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 16,47 PLN 

VOYAGER XD 2020
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Ekologiczny notatnik A5 z juty

Ekologiczny notatnik A5 (80 kartek w linie z papieru z bambusa), okładka z juty, 
tasiemka zakładkowa i elastyczna opaska do zamykania

Rozmiar 21 x 14,4 x 1,1 cm Wymiar znakowania 100 x 80 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 25,58 PLN 

Korkowy, ekologiczny  
notatnik A5

Korkowy, ekologiczny notatnik A5 (80 kartek 80 g/m2 w linie), wewnątrz papier 
pochodzący z recyklingu

Rozmiar 20 x 14 x 1 cm Wymiar znakowania 100 x 60 mm Technika znakowania 
Transfer. 

Cena: 23,47 PLN 

TECZKI I NOTATNIKI
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Notatnik A5 Deluxe

Notatnik A5 (64 kremowe kartki 80 g/m2 w linie), okładka wielokrotnego 
użytku z magnetycznym zamknięciem i miejscem na przybory do pisania (nie 
dołączone), 3 miejscami na karty i 1 większą kieszenią, po zapisaniu wszystkich 
stron okładkę można użyć ponownie, wystarczy wymienić notatnik na nowy

Rozmiar 17 x 22 x 2 cm Wymiar znakowania 80 x 80 mm Technika znakowania 
Transfer. 

Cena: 55,41 PLN 

Notatnik A5

Notatnik A5 (80 kartek 80 g/m2 w linie), pokryta PU okładka wielokrotnego 
użytku, przednia kieszeń na telefon (14 x 10 cm), miejsce na przybory do pisania, 
czarna tasiemka zakładkowa, po zapisaniu wszystkich stron okładkę można użyć 
ponownie, wystarczy wymienić notatnik na nowy

Rozmiar 2 x 14,8 x 21,8 cm Wymiar znakowania 60 x 60 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 53,66 PLN 

VOYAGER XD 2020
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Notatnik A5 Deluxe

Notatnik A5 (80 kremowych kartek 80 g/m2 w linie), kieszenie na okładce, 
w tym na telefon (do 8 cm szerokości), miejsce na przybory do pisania, duża 
kieszeń na dokumenty

Rozmiar 21,5 x 14,2 x 1,5 cm Wymiar znakowania 80 x 40 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 28,70 PLN 

Notatnik A5 Deluxe

Notatnik A5 (80 kremowych kartek 78 g/m2), posiada kieszeń na telefon i 
miejsce na kartę kredytową, tasiemka zakładkowa

Rozmiar 21 x 14,6 x 2 cm Wymiar znakowania 40 x 50 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 31,20 PLN 

TECZKI I NOTATNIKI
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Notatnik ok. A5 Deluxe
Notatnik (ok. A5, 96 białych kartek 80 g/m2 w linie), okładka z wysokiej jakości 
tkaniny introligatorskiej, tasiemka zakładkowa

Rozmiar 20 x 17 x 1,5 cm Wymiar znakowania 120 x 100 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 29,71 PLN 

Notatnik Deluxe 21 x 24 cm
Notatnik (96 białych kartek 80 g/m2 w linie), okładka z wysokiej jakości tkaniny 
introligatorskiej, tasiemka zakładkowa, rozmiar 21 x 24 cm

Rozmiar 24 x 21 x 1,5 cm Wymiar znakowania 150 x 100 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 37,19 PLN 

Notatnik B5 Deluxe  
XL, miękka okładka
Notatnik B5 (80 kremowych kartek 78 g/m2 w linie), miękka okładka, kieszeń z 
tyłu, tasiemka zakładkowa, elastyczna opaska do zamykania, rozmiar: 19 x 25 cm

Rozmiar 25 x 19 x 1,2 cm Wymiar znakowania 120 x 120 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 32,07 PLN 

VOYAGER XD 2020



P772.025 P772.032

Notatnik A5  
Deluxe, twarda okładka

Notatnik A5 (80 kremowych kartek 80 g/m2 w linie), twarda dżinsowa okładka, 
tasiemka zakładkowa i elastyczna opaska do zamykania

Rozmiar 21,3 x 14,4 x 1,5 cm Wymiar znakowania 110 x 180 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 24,21 PLN 

Notatnik A5  
Deluxe, twarda okładka

Notatnik A5 (80 kremowych kartek 80 g/m2 w linie), twarda okładka z dzianiny, 
tasiemka zakładkowa

Rozmiar 21,3 x 14,4 x 1,5 cm Wymiar znakowania 110 x 180 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 24,21 PLN 

TECZKI I NOTATNIKI
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Notatnik A5 Deluxe

Notatnik A5 (80 kremowych kartek 80 g/m2 w linie), twarda okładka, tasiemka 
zakładkowa, elastyczna opaska do zamykania, obwoluta, zaokrąglone rogi

Rozmiar 21,3 x 14,5 x 1,6 cm Wymiar znakowania 70 x 56 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 21,84 PLN 

Notatnik A5

Notatnik A5 (80 kartek 80 g/m2 w kratkę), twarda okładka, tasiemka 
zakładkowa i elastyczna opaska do zamykania

Rozmiar 21,3 x 14,2 x 1,5 cm Wymiar znakowania 70 x 56 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 22,33 PLN 

VOYAGER XD 2020
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Notatnik A5 Deluxe,  
twarda okładka

Notatnik A5 (80 kartek 80 g/m2 w linie), twarda okładka z PU doskonale nadaje 
się do tłoczenia, tasiemka zakładkowa i elastyczna opaska do zamykania

Rozmiar 1,5 x 14,5 x 21,5 cm Wymiar znakowania 100 x 100 mm Technika 
znakowania Tłoczenie. 

Cena: 26,21 PLN 

Notatnik A5 Deluxe

Notatnik A5 (80 kartek 80 g/m2 w linie), twarda okładka, boki stron w kolorze 
elastycznej opaski do zamykania

Rozmiar 1,5 x 14,2 x 21,3 cm Wymiar znakowania 120 x 180 mm Technika 
znakowania Sitodruk. 

Cena: 22,46 PLN 

TECZKI I NOTATNIKI

TŁOCZENIE TŁOCZENIE
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Notatnik A5 Deluxe

Notatnik A5 (80 kartek 70 g/m2 w linie), elastyczna opaska do zamykania, 
spiralne bindowanie

Rozmiar 15,1 x 21 x 2 cm Wymiar znakowania 80 x 40 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 15,98 PLN 

Notatnik A5 Deluxe

Notatnik A5 (80 kartek 70 g/m2 w linie), elastyczna opaska do zamykania, 
spiralne bindowanie

Rozmiar 15,1 x 21 x 2 cm Wymiar znakowania 80 x 40 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 16,22 PLN 

VOYAGER XD 2020
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Notatnik A5, miejsce na  
przybory do pisania

Notatnik A5 (80 kremowych kartek 78 g/m2), tasiemka zakładkowa i elastyczna 
opaska do zamykania, w grzbiecie okładki miejsce na przybory do pisania (nie 
dołączone), kolory boków stron są dopasowane do kolorów tasiemki zakładkowej 
i miejsca na przybory do pisania

Rozmiar 20,8 x 13,5 x 1,5 cm Wymiar znakowania 100 x 100 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 28,33 PLN 

Notatnik A5  
Deluxe, miękka okładka

Notatnik A5 (90 kremowych kartek 70 g/m2), miękka okładka, kolorowe boki 
stron i elastyczna opaska do zamykania, nadaje się jako wypełnienie do okładki 
wielokrotnego użytku

Rozmiar 14,8 x 21 x 1,1 cm Wymiar znakowania 80 x 40 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 21,09 PLN 

TECZKI I NOTATNIKI
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Notatnik A5
Notatnik A5 (72 kremowe kartki 70 g/m2 w linie), twarda okładka wykonana z 
PU, tasiemka zakładkowa oraz elastyczna opaska do zamykania

Rozmiar 1,3 x 14,5 x 21 cm Wymiar znakowania 80 x 40 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 13,60 PLN 
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Notatnik A5, twarda okładka

Notatnik A5 (72 kremowe kartki 70 g/m2 w linie), twarda okładka, tasiemka 
zakładkowa i elastyczna opaska do zamykania

Rozmiar 1,3 x 14,5 x 21 cm Wymiar znakowania 120 x 190 mm Technika 
znakowania Sitodruk. 

Cena: 11,86 PLN 

Notatnik A5, szkicownik

Notatnik A5 (72 puste kartki 70 g/m2 w kolorze kremowym), szkicownik, twarda 
okładka, tasiemka zakładkowa oraz elastyczna opaska do zamykania

Rozmiar 1,3 x 14,5 x 21 cm Wymiar znakowania 80 x 40 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 11,99 PLN 

TECZKI I NOTATNIKI
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Notatnik A5  
Deluxe, miękka okładka
Notatnik A5 (96 kartek 80 g/m2 w linie), miękka okładka z PU, elastyczna opaska 
do zamykania

Rozmiar 21,4 x 14,5 x 1,3 cm Wymiar znakowania 80 x 40 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 21,22 PLN 

VOYAGER XD 2020
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Notatnik A5 z długopisem
Luksusowy notatnik A5 (80 kremowych kartek 80 g/m2 w linie), okładka 
wykonana z PU z metalowym logo, długopis z niemieckim wkładem w 
komplecie, długość pisania ok. 1200 m, w ozdobnym pudełku

Rozmiar 21 x 14 x 1,8 cm Wymiar znakowania 50 x 100 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 72,38 PLN 

Notatnik ok. A5, długopis
Notatnik (ok. A5, 96 kartek 80 g/m2), długopis, okładka wielokrotnego użytku 
wykonana z poliestru 1680D i 600D, kieszonka na telefon lub inne drobne 
akcesoria, w pudełku podarunkowym Swiss Peak

Rozmiar 2 x 16,7 x 23,3 cm Wymiar znakowania 50 x 40 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 90,48 PLN 

Notatnik A5, miękka okładka
Notatnik A5 (80 kremowych kartek 78 g/m2 w linie), miękka i elastyczna 
okładka, horyzontalna opaska do zamykania, tasiemka zakładkowa, strony oraz 
tylna część okładki z logo Swiss Peak

Rozmiar 20,7 x 13,5 x 1,5 cm Wymiar znakowania 80 x 40 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 24,83 PLN 

TECZKI I NOTATNIKI
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P773.251

Notatnik A5
Notatnik A5 (60 kremowych kartek 70 g/m2 w linie), miękka okładka

Rozmiar 14 x 21 cm Wymiar znakowania 80 x 40 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 5,75 PLN 

Notatnik A5 Deluxe,  
touch pen
Notatnik A5 (80 kartek 80 g/m2 w linie), w komplecie metalowy długopis, touch 
pen, miejsce na przybory do pisania, okładka wykonana z PU, w ozdobnym 
pudełku

Rozmiar 1,6 x 20,3 x 16 cm Wymiar znakowania 40 x 80 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 30,20 PLN 

Notatnik A5,  
długopis, touch pen
Notatnik A5 (72 kremowe kartki 70 g/m2 w linie), twarda okładka, tasiemka 
zakładkowa oraz elastyczna opaska, w komplecie aluminiowy długopis, touch 
pen, w ozdobnym pudełku

Rozmiar 21 x 14,5 x 1,3 cm Wymiar znakowania 80 x 40 mm Technika 
znakowania Tampodruk.

Cena: 23,84 PLN 

VOYAGER XD 2020
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Notatnik ok.  
B6, miękka okładka

Notatnik ok. B6 (80 kremowych kartek 70 g/m2 w linie), miękka i elastyczna 
okładka, tasiemka zakładkowa, nadaje się jako wypełnienie do okładki notesowej

Rozmiar 17,7 x 12,4 x 1 cm Wymiar znakowania 80 x 40 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 11,73 PLN 

TECZKI I NOTATNIKI
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P610.430

Zestaw piśmienny
Ekskluzywny zestaw piśmienny, wykonane z mosiądzu pióro kulkowe z touch 
penem oraz długopis z logotypem Swiss Peak, niebieski wkład, pokrowiec PU 
oraz pudełko podarunkowe w komplecie

Rozmiar 14 x ø 1,1 cm Wymiar znakowania 45 x 6 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 70,27 PLN 

PERSONALIZACJA INDYWIDUALNA

PRZYBORY PIŚMIENNE
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P610.781

Zestaw piśmienny
Ekskluzywny zestaw piśmienny, długopis i pióro kulkowe, długopis posiada 
wkład Dokumental® w kolorze niebieskim, długość pisania ok. 1200 m, kulka 
TC zapewnia wygodne pisanie, pióro kulkowe posiada wkład Dokumental w 
kolorze niebieskim, długość pisania ok. 1200 m, w ozdobnym etui z wytłoczonym 
logotypem

Rozmiar 13,7 x ø 1,1 cm Wymiar znakowania 5 x 25 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 86,11 PLN 

VOYAGER XD 2020



P610.460

Zestaw piśmienny Heritage
Ekskluzywny zestaw piśmienny, pióro kulkowe i długopis wykonane z mosiądzu, 
niemiecki wkład, długość pisania ok. 1200 m, w ozdobnym pudełku Swiss Peak

Rozmiar 14,2 x ø 1 cm Wymiar znakowania 40 x 5 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 83,62 PLN 

PRZYBORY PIŚMIENNE
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P610.450 P610.440

Zestaw piśmienny, 
długopis i pióro kulkowe
Zestaw piśmienny, pióro kulkowe i długopis wysokiej jakości, oba produkty z 
końcówką touch pen, miejsce pod nadruk, w ozdobnym pudełku Swiss Peak

Rozmiar 14 x ø 1 cm Wymiar znakowania 47 x 5 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 37,31 PLN 

Długopis, touch pen
Długopis, touch pen, unikalny design, luksusowy wzór na trzonie, niebieski 
wkład, w ozdobnym pudełku Swiss Peak

Rozmiar 14 x ø 1 cm Wymiar znakowania 47 x 5 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 18,23 PLN 

VOYAGER XD 2020



P610.490 P610.480

Zestaw piśmienny 
Luzern, długopis i ołówek
Zestaw piśmienny, długopis i ołówek mechaniczny 0.7 mm wysokiej jakości, 
niemiecki wkład, długość pisania ok. 1200 m, 3 wkłady do ołówka i ozdobne 
pudełko Swiss Peak w komplecie

Rozmiar 13,8 x ø 1 cm Wymiar znakowania 40 x 5 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 19,10 PLN 

Długopis Luzern
Długopis wysokiej jakości, niemiecki wkład w komplecie, długość pisania ok. 
1200 m, pokrowiec Swiss Peak w komplecie

Rozmiar 13,8 x ø 1 cm Wymiar znakowania 40 x 5 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 8,11 PLN 

PRZYBORY PIŚMIENNE
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Cienki długopis, touch pen
Przekręcany długopis, touch pen, wykonany z aluminium, niemiecki wkład 
Dokumental® w kolorze niebieskim w komplecie, długość pisania ok. 1200 m, kulka TC 
zapewnia wygodne pisanie

Rozmiar 14 x ø 0,8 cm Wymiar znakowania 5 x 80 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 4,50 PLN 

Cienki długopis, touch pen
Aluminiowy długopis przekręcany, touch pen

Rozmiar 13,6 x ø 0,8 cm Wymiar znakowania 50 x 4 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 2,99 PLN 
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Długopis,  
touch pen, lampka COB
Aluminiowy długopis z lampką COB LED, touch pen, niemiecki wkład Dokumental® 
w kolorze niebieskim w komplecie, długość pisania ok. 400 m, kulka TC zapewnia 
wygodne pisanie, baterie w komplecie

Rozmiar 1,2 x 14,2 cm Wymiar znakowania 5 x 40 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 15,85 PLN 

Długopis, touch pen
Metalowy długopis, touch pen, niemiecki wkład Dokumental® w kolorze 
niebieskim w komplecie, długość pisania ok. 1200 m, kulka TC zapewnia 
wygodne pisanie

Rozmiar 14,1 x ø 0,9 cm Wymiar znakowania 80 x 5 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 6,99 PLN 

PRZYBORY PIŚMIENNE
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 P610.521  3  5  7 P610.531  3  5  7

Ekologiczny długopis
Ekologiczny długopis z bambusowym trzonem i kolorowymi elementami ze 
słomy pszenicznej, wkład Dokumental® w kolorze niebieskim w komplecie, 
długość pisania ok. 1200 m, kulka TC zapewnia wygodne pisanie

Rozmiar 14,2 x ø 1,1 cm Wymiar znakowania 5 x 60 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 2,50 PLN 

Ekologiczny długopis
Ekologiczny długopis z włókien słomy pszenicznej, biodegradowalny, wkład 
Dokumental® w kolorze niebieskim w komplecie, długość pisania ok. 1200 m, 
kulka TC zapewnia wygodne pisanie

Rozmiar 13,9 x ø 1,1 cm Wymiar znakowania 7 x 35 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 1,87 PLN 
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Ekologiczny długopis
Ekologiczny długopis z recyklingu, wykonany ze słomy pszenicznej z dodatkiem 
korka, niemiecki wkład Dokumental® w kolorze niebieskim w komplecie, długość 
pisania ok. 1200 m, kulka TC zapewnia wygodne pisanie

Rozmiar 14 x ø 1,1 cm Wymiar znakowania 7 x 35 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 2,99 PLN 

PRZYBORY PIŚMIENNE
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P610.319P610.419

Bambusowy  
zestaw piśmienny
Bambusowy zestaw piśmienny, długopis z niebieskim wkładem i ołówek 
mechaniczny, 3 wkłady 0,7 mm oraz ozdobne pudełko w komplecie

Rozmiar 13,8 x ø 1,1 cm Wymiar znakowania 80 x 5 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 15,73 PLN 

Długopis  
bambusowy w pudełku
Bambusowy długopis ze srebrnymi elementami, w bambusowym pudełku

Rozmiar 17 x 5,3 x 2,3 cm Wymiar znakowania 80 x 30 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 35,95 PLN 

VOYAGER XD 2020



 P610.321  9 P610.509

Bambusowy długopis
Bambusowy długopis, metalowy klip i końcówka

Rozmiar 13,5 x ø 1,1 cm Wymiar znakowania 80 x 6 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 3,50 PLN 

Bambusowy  
długopis, touch pen
Bambusowy długopis, touch pen

Rozmiar 13,8 x ø 1,1 cm Wymiar znakowania 80 x 6 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 4,24 PLN 

PRZYBORY PIŚMIENNE
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Długopis X1
Plastikowy długopis, smukła konstrukcja, wkład w kolorze niebieskim w 
komplecie, długość pisania ok. 1200 m, kulka TC zapewnia wygodne pisanie, 
wzór zastrzeżony®

Rozmiar 14,3 x ø 1,1 cm Wymiar znakowania 90 x 5 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 2,00 PLN 



 P610.900  1  2  3  4  5  6  7  8  9

Długopis X2
Plastikowy długopis, niemiecki wkład Dokumental® w kolorze niebieskim w 
komplecie, długość pisania ok. 1200 m, kulka TC zapewnia wygodne pisanie, 
wzór zastrzeżony®

Rozmiar 14,5 x ø 1 cm Wymiar znakowania 55 x 6 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 2,25 PLN 

PRZYBORY PIŚMIENNE
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Długopis X3
Długopis, diamentowy wzór na trzonie, nadający się pod znakowanie, niemiecki 
wkład Dokumental® w kolorze niebieskim w komplecie, długość pisania ok. 1200 
m, kulka TC zapewnia wygodne pisanie

Rozmiar 14 x ø 1,1 cm Wymiar znakowania 35 x 7 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 2,00 PLN 
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Długopis X3
Długopis z diamentowym wzorem, przyjemne w dotyku wykończenie, niemiecki 
wkład Dokumental® w kolorze niebieskim w komplecie, długość pisania ok. 1200 
m, kulka TC zapewnia wygodne pisanie

Rozmiar 14 x ø 1 cm Wymiar znakowania 35 x 7 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 2,25 PLN 

Długopis X3
Długopis z diamentowym wzorem, niemiecki wkład Dokumental® w kolorze 
niebieskim w komplecie, długość pisania ok. 1200 m, kulka TC zapewnia 
wygodne pisanie

Rozmiar 14 x ø 1 cm Wymiar znakowania 35 x 7 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 2,25 PLN 

PRZYBORY PIŚMIENNE
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Długopis X7
Długopis o unikalnym wzorze, klip w kolorze trzonu, niemiecki wkład 
Dokumental® w kolorze niebieskim w komplecie, długość pisania ok. 
1200 m, kulka TC zapewnia wygodne pisanie

Rozmiar 14 x ø 1,1 cm Wymiar znakowania 7 x 40 
mm Technika znakowania Tampodruk. 

Cena: 2,12 PLN 
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Długopis X7
Długopis o unikalnym wzorze, kolorowy trzon, biały klip, przyjemne 
w dotyku wykończenie, niemiecki wkład Dokumental® w kolorze 
niebieskim w komplecie, długość pisania ok. 1200 m, kulka TC 
zapewnia wygodne pisanie

Rozmiar 14 x ø 1,1 cm Wymiar znakowania 7 x 40 
mm Technika znakowania Tampodruk. 

Cena: 2,50 PLN 

PRZYBORY PIŚMIENNE
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Długopis X3.1
Długopis z metalowym klipem, diamentowy wzór na trzonie, niemiecki wkład 
Dokumental® w kolorze niebieskim w komplecie, długość pisania ok. 1200 m, 
kulka TC zapewnia wygodne pisanie

Rozmiar 14 x ø 1 cm Wymiar znakowania 40 x 5 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 2,74 PLN 

Długopis X3.2
Długopis z metalowym klipem, nowsza wersja długopisu X3.1, niemiecki wkład 
Dokumental® w kolorze niebieskim w komplecie, długość pisania ok. 1200 m, 
kulka TC zapewnia wygodne pisanie

Rozmiar 14,6 x ø 1 cm Wymiar znakowania 5 x 40 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 2,63 PLN 
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Długopis X6
Długopis z metalowym klipem, metaliczne wykończenie na trzonie, niemiecki 
wkład Dokumental® w kolorze niebieskim w komplecie, długość pisania ok. 1200 
m, kulka TC zapewnia wygodne pisanie

Rozmiar 14,9 x ø 1,1 cm Wymiar znakowania 5 x 45 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 2,99 PLN 

PRZYBORY PIŚMIENNE
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 P705.541  2  P705.561  2

BOBBY ORIGINAL BOBBY XL

Bobby plecak chroniący 
przed kieszonkowcami

Plecak chroniący przed kieszonkowcami Bobby, wodoodporny oraz odporny na 
przecięcia materiał, usztywnione przegrody na laptopa 15,6" oraz tablet do 10", 
dużo ukrytych kieszeni na zewnątrz plecaka oraz ukryty zamek, gniazdo USB do 
ładowania telefonów (power-bank nie jest dołączony), pasek do zamocowania 
na walizce, odblaskowe elementy, wzór zastrzeżony®

Rozmiar 28 x 13 x 43 cm Wymiar znakowania 120 x 70 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 351,18 PLN 

Bobby XL plecak chroniący 
przed kieszonkowcami

Plecak chroniący przed kieszonkowcami Bobby XL, wykonany z wysokiej jakości 
poliestru, dużo ukrytych kieszeni, posiada odblaskowe nadruki zapewniające 
bezpieczeństwo w nocy, miękkie przegrody na laptopa 17" oraz tablet do 12,9", 
wzór zastrzeżony®

Rozmiar 31,5 x 13 x 46 cm Wymiar znakowania 150 x 150 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 414,34 PLN 

TORBY I PODRÓŻ
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P730.062

URBAN BUMBAG
Saszetka zapinana 
w pasie Urban Bumbag
Saszetka zapinana w pasie, odporny na przecięcia materiał, zamykana na 
zamek błyskawiczny, zapięcie paska na klamrę z 3 punktowym systemem 
bezpieczeństwa, wzór zastrzeżony®

Rozmiar 35,5 x 6 x 18 cm Wymiar znakowania 90 x 90 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 154,13 PLN 
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BOBBY BIZZ
Bobby Bizz torba,  
plecak chroniący przed  
kieszonkowcami
Torba, plecak chroniący przed kieszonkowcami Bobby Bizz, wykonany z 
wysokiej jakości poliestru, odblaskowe nadruki zwiększające bezpieczeństwo 
w nocy, wewnątrz usztywnione przegrody na laptopa 15,6", tablet do 10", 
specjalna metalowa konstrukcja chroniąca przedmioty i zachowująca kształt 
plecaka, możliwość używania plecaka również jako torby, zintegrowana kłódka 
umożliwiająca przypięcie plecaka do stałego obiektu, pasek do zamocowania na 
walizce w komplecie, wzór zastrzeżony®

Rozmiar 28 x 10 x 41 cm Wymiar znakowania 140 x 90 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 419,33 PLN 

TORBY I PODRÓŻ
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ELLE FASHION

Elle Fashion plecak chroniący 
przed kieszonkowcami
Plecak chroniący przed kieszonkowcami Elle Fashion, przód plecaka posiada 
wewnątrz płytę PP chroniącą przed rozcinaniem, ukryte zamki, ukryte kieszenie 
na plecach na drobiazgi, odblaskowe elementy, wzór zastrzeżony®

Rozmiar 22,5 x 12 x 29,5 cm Wymiar znakowania 100 x 100 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 348,44 PLN 



 P705.211  5 P330.731

ELLE ELLE CHARMPROTECTIVE

Elle  
Protective plecak chroniący  
przed kieszonkowcami, alarm

Plecak chroniący przed kieszonkowcami z alarmem bezpieczeństwa Elle 
Protective, 2 przyciski na pasku, dwukrotne naciśnięcie pierwszego przycisku 
uruchamia głośny alarm mający na celu odstraszenie napastnika, dwukrotne 
naciśnięcie drugiego przycisku powoduje wysłanie cichego alarmu (sygnał SOS z 
dokładną lokalizacją) do 3 wybranych osób połączonych z telefonem za pomocą 
aplikacji APP, wzór zastrzeżony®

Rozmiar 27 x 10,5 x 35 cm Wymiar znakowania 100 x 100 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 476,61 PLN 

Zawieszka bezpieczeństwa 
Elle Protection, alarm osobisty

Zawieszka bezpieczeństwa, alarm osobisty, lokalizator, brelok posiada dwa przyciski: 
dwukrotne naciśnięcie pierwszego przycisku uruchamia głośny alarm mający na 
celu odstraszenie napastnika, dwukrotne naciśnięcie drugiego przycisku powoduje 
wysłanie cichego alarmu (sygnał SOS z dokładną lokalizacją) za pomocą aplikacji do 
3 wcześniej wybranych osób (połączonych z aplikacją), wzór zastrzeżony®

Rozmiar 5,5 x 3,9 x 1,5 cm Wymiar znakowania 15 x 30 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 206,30 PLN 

TORBY I PODRÓŻ

Cichy alarm zintegrowany
z aplikacją

Głośny alarm 120 dB



 P705.291  2  4  5  7  9

BOBBY HERO REGULAR
Bobby Hero plecak chroniący  
przed kieszonkowcami
Plecak chroniący przed kieszonkowcami Bobby Hero Regular, wodoodporny 
i odporny na przecięcia materiał, wykonany z materiału rPET, ukryte zamki 
i kieszenie, wewnątrz miękkie przegrody na laptopa 15,6" i tablet do 12,9", 
zintegrowany port USB do ładowania telefonów (power-bank nie jest 
dołączony), odblaskowe paski zwiększające widoczność, pasek do zamocowania 
na walizce, wzór zastrzeżony®

Rozmiar 29,5 x 16,5 x 45 cm Wymiar znakowania 90 x 90 mm Technika 
znakowania Transfer.

Cena: 396,99 PLN 
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BOBBY HERO SMALL BOBBY HERO XL

Bobby Hero  
Small plecak chroniący  
przed kieszonkowcami

Plecak chroniący przed kieszonkowcami Bobby Hero Small, wodoodporny i 
odporny na przecięcia materiał, wykonany z przyjaznego środowisku materiału 
rPET, ukryte zamki i kieszenie, wewnątrz miękkie przegrody na laptopa do 13,3" 
i tablet do 12,9", zintegrowany port USB do ładowania telefonów (power-bank 
nie jest dołączony), odblaskowe paski zwiększające widoczność, pasek do 
zamocowania na walizce, wzór zastrzeżony®

Rozmiar 26,5 x 14 x 38 cm Wymiar znakowania 90 x 90 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 343,58 PLN 

Bobby Hero XL  
plecak chroniący  
przed kieszonkowcami

Plecak chroniący przed kieszonkowcami Bobby Hero XL, wodoodporny i odporny 
na przecięcia materiał, wykonany z przyjaznego środowisku materiału rPET, 
ukryte zamki i kieszenie, wewnątrz miękkie przegrody na laptopa do 17" i tablet 
do 12,9", zintegrowany port USB do ładowania telefonów (power-bank nie jest 
dołączony), odblaskowe paski zwiększające widoczność, pasek do zamocowania 
na walizce, wzór zastrzeżony®

Rozmiar 32,5 x 16,5 x 49 cm Wymiar znakowania 90 x 90 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 448,41 PLN 

TORBY I PODRÓŻ
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P705.251

BOBBY TECH
Bobby Tech plecak chroniący  
przed kieszonkowcami
Plecak chroniący przed kieszonkowcami Bobby Tech z panelem słonecznym, 
odporna na przecięcia płyta PP, zintegrowany moduł ładowania 
bezprzewodowego, specjalna konstrukcja umożliwia łatwą reorganizację 
przegródek wewnątrz w zależności od potrzeby, pasek na ramię z 
opatentowanym systemem blokady fid lock ułatwiającym dostęp do kubka lub 
telefonu, ukryte kieszenie, kieszenie z ochroną RFID, bezprzewodowe ładowanie 
jest kompatybilne ze wszystkimi urządzeniami posiadającymi możliwość 
ładowania indukcyjnego, wzór zastrzeżony®

Rozmiar 29 x 15,5 x 44,5 cm Wymiar znakowania 50 x 70 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 1293,42 PLN 

SYSTEM FIDLOCK
W komplecie uchwyt do telefonu oraz 
do butelki.

ORGANIZER PRZEGRODY 
GŁÓWNEJ
Wyjmowane przegrody (3 w komplecie)

Ładowanie bezprzewodowe Zamki błyskawiczne
z możliwością zablokowania 
kłódką

Wodoodporny panel 
słoneczny
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 P705.241  2  5

BOBBY PRO
Bobby PRO plecak chroniący  
przed kieszonkowcami
Plecak chroniący przed kieszonkowcami Bobby PRO, odporna na przecięcia płyta 
PP, specjalna konstrukcja umożliwia łatwą reorganizację przegródek wewnątrz w 
zależności od potrzeby, pasek na ramię z opatentowanym systemem blokady fid 
lock ułatwiającym dostęp do kubka lub telefonu, kieszeń ze ski passem na klucze, 
ukryte zamki, ukryte kieszenie, kieszenie z ochroną RFID, wzór zastrzeżony®

Rozmiar 29 x 15,5 x 44,5 cm Wymiar znakowania 80 x 90 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 559,98 PLN 

TORBY I PODRÓŻ

Porty USB i USB typu
C do ładowania

Uchwyt na telefon / butelkę 
(system Fidlock)

Zamki błyskawiczne
z możliwością zablokowania 
kłódką
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P705.642  P705.501  2  5

URBAN URBAN LITE

Urban plecak chroniący  
przed kieszonkowcami

Plecak chroniący przed kieszonkowcami z ochroną RFID Urban, materiał odporny 
na przecięcia, zwijana przegroda główna i zamek szyfrowy wzmocniony stalą 
umożliwiający całkowite zamknięcie plecaka, zamek może posłużyć również 
do przypięcia plecaka do stałego obiektu, ukryte kieszenie do przechowywania 
dokumentów i kart kredytowych z tyłu torby oraz w pasku na ramię z ochroną 
RFID, kieszeń boczna, odpinana elastyczna siatka na sprzęt sportowy w 
komplecie, wewnątrz miękkie przegrody na laptopa 15,6", tablet do 12,9", 
siateczkowe kieszenie na inne przedmioty osobiste, wzór zastrzeżony®

Rozmiar 31,5 x 14,5 x 46 cm Wymiar znakowania 180 x 80 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 498,58 PLN 

Urban Lite plecak chroniący  
przed kieszonkowcami

Plecak chroniący przed kieszonkowcami z ochroną RFID Urban Lite, zwijana 
przegroda główna i zamek szyfrowy wzmocniony stalą umożliwiający całkowite 
zamknięcie plecaka, zamek może posłużyć również do przypięcia plecaka 
do stałego obiektu, ukryte kieszenie do przechowywania dokumentów i kart 
kredytowych z tyłu torby oraz w pasku na ramię z ochroną RFID, kieszeń 
boczna, odpinana elastyczna siatka na sprzęt sportowy w komplecie, wewnątrz 
usztywnione przegrody na laptopa 15,6" lub tablet do 12,9", siateczkowe 
kieszenie na inne przedmioty osobiste, wzór zastrzeżony®

Rozmiar 31,5 x 14,5 x 46 cm Wymiar znakowania 180 x 80 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 341,20 PLN 
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P705.271

BOBBY DUFFLEBobby Duffle plecak,  
torba chroniąca przed  
kieszonkowcami
Plecak chroniący przed kieszonkowcami Bobby Duffle, torba podróżna o rozmiarze 
bagażu podręcznego, pojemność 34 litry, odporny na przecięcia materiał, 
przestronna przegroda główna z mniejszymi kieszeniami wewnątrz, miękka 
przegroda na laptopa do 17", dzięki specjalnemu paskowi plecak można łatwo 
zamienić w torbę podróżną, wodoodporna kieszeń na parasol, na dole oddychająca 
kieszeń na buty, wykonany z ekologicznego materiału rPET, dużo ukrytych kieszeni i 
zamków, kieszenie z ochroną RFID, wzór zastrzeżony®

Rozmiar 31 x 19 x 57 cm Wymiar znakowania 80 x 150 mm Technika znakowania 
Transfer. 

Cena: 649,96 PLN 

TORBY I PODRÓŻ
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P762.172 P762.182

Plecak na laptopa 15" Arata

Plecak na laptopa 15", duża przegroda główna na laptopa, kieszeń przednia, na 
pasku na ramię przyssawki oraz pasek do zamocowania telefonu, zintegrowany 
port USB do ładowania (power-bank nie jest dołączony), wzór zastrzeżony®

Rozmiar 46 x 30 x 9 cm Wymiar znakowania 180 x 250 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 262,08 PLN 

Torba na laptopa 15" Arata

Torba na laptopa 15", duża główna przegroda na laptopa, przednia przegroda, 
zintegrowany port USB do ładowania (power-bank nie jest dołączony), wzór 
zastrzeżony®

Rozmiar 42 x 29,5 x 6,5 cm Wymiar znakowania 250 x 150 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 209,66 PLN 
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 P705.601  2 P750.621

Plecak Osaka

Plecak, wykonany z rPET, miękkie ścianki plecaka dla większej ochrony 
przedmiotów osobistych, łatwo dostępna kieszeń zewnętrzna, wzór zastrzeżony®

Rozmiar 12 x 34 x 47 cm Wymiar znakowania 120 x 40 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 272,44 PLN 

Plecak na laptopa 15" Party

Plecak na laptopa 15", wodoodporny (IPX5) głośnik bezprzewodowy z 
podświetleniem LED zmieniającym kolor, przekręcając głośnik można go łatwo 
odczepić od plecaka, gniazdo USB do ładowania telefonów (power-bank nie jest 
dołączony), odtwarzanie muzyki do 5 godzin, wzór zastrzeżony®

Rozmiar 47 x 33 x 13 cm Wymiar znakowania 120 x 100 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 289,29 PLN 

TORBY I PODRÓŻ
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P762.531 P730.091

Plecak na 
laptopa 15,6" rPET Soho

Plecak na laptopa 15,6", kieszeń przednia na zamek błyskawiczny, wykonany z 
przyjaznego środowisku materiału rPET, nie zawiera PVC, wzór zastrzeżony®

Rozmiar 29 x 10 x 41 cm Wymiar znakowania 80 x 150 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 189,20 PLN 

Torba na 
laptopa 15,6" rPET Soho

Torba na laptopa 15,6", wykonana z przyjaznego środowisku materiału rPET, 
kieszeń przednia zamykana na zamek błyskawiczny, nie zawiera PVC, wzór 
zastrzeżony®

Rozmiar 39,5 x 7,5 x 27 cm Wymiar znakowania 100 x 70 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 153,50 PLN 
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P707.071

Torba na laptopa 15,6" 
Soho, torba sportowa rPET
Torba sportowa na laptopa 15,6", wykonana z przyjaznego środowisku materiału 
rPET, przegroda główna z miękką kieszenią na laptopa, odpinany pasek na ramię 
pozwala na noszenie torby również w pozycji pionowej, nie zawiera PVC, wzór 
zastrzeżony®

Rozmiar 54 x 22 x 32 cm Wymiar znakowania 100 x 80 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 202,80 PLN 

TORBY I PODRÓŻ
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 P703.041  2  5  P762.471  2  5

Kosmetyczka płócienna

Kosmetyczka z naturalnego i wytrzymałego płótna, kompaktowy rozmiar, nie 
zawiera PVC

Rozmiar 23 x 9 x 13 cm Wymiar znakowania 100 x 20 mm Technika znakowania 
Transfer. 

Cena: 74,01 PLN 

Torba sportowa, podróżna

Torba sportowa, podróżna, wykonana z wytrzymałego i stylowego płótna, 
odpinany i regulowany pasek na ramię w komplecie, nie zawiera PVC

Rozmiar 46 x 22 x 26,5 cm Wymiar znakowania 100 x 70 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 242,36 PLN 
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 P762.461  2  5  P729.351  2  5

Plecak na laptopa 15,6"

Plecak z miękką przegrodą na laptopa 15,6", wykonany z wytrzymałego płótna, 
pokrywa górna zamykana na paski z magnetycznymi klamrami, nie zawiera PVC

Rozmiar 44 x 32 x 16 cm Wymiar znakowania 80 x 80 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 244,48 PLN 

Torba na laptopa 15,6"

Torba na laptopa 15,6", wykonana z naturalnego i wytrzymałego płótna 
oraz imitacji skóry, wewnątrz miejsce na dokumenty, tablet i inne akcesoria, 
regulowany i odpinany pasek na ramię w komplecie, nie zawiera PVC

Rozmiar 40 x 35 x 11,5 cm Wymiar znakowania 80 x 100 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 247,48 PLN 

TORBY I PODRÓŻ
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P762.521 P732.071

Torba na laptopa 15,6" 
rPET Voyager, ochrona RFID

Torba na laptopa 15,6", wykonana z wytrzymałego materiału poliestrowego 
1680D rPET, detale z PU, duża przegroda główna, wiele kieszeni wewnątrz, 
miękka przegroda na laptopa, dodatkowa kieszeń zamykana na suwak, kieszenie 
z ochroną RFID, miejsce na przybory do pisania, odpinana zawieszka do bagażu, 
zintegrowany port USB do ładowania (power-bank nie jest dołączony)

Rozmiar 38 x 3 x 11,5 cm Wymiar znakowania 180 x 70 mm Technika znakowania 
Transfer. 

Cena: 228,38 PLN 

Plecak na laptopa 15,6" 
rPET Voyager, ochrona RFID

Plecak na laptopa 15,6", wykonany z wytrzymałego poliestru 1680D rPET, detale 
z PU, pojemna przegroda główna, miękka kieszeń na laptopa, zamykana na 
suwak kieszeń na akcesoria, wewnątrz miejsce na przybory do pisania, kieszenie 
z ochroną RFID, zintegrowany port USB do ładowania (power-bank nie jest 
dołączony), kieszeń boczna, odpinana zawieszka do bagażu

Rozmiar 29 x 14 x 47 cm Wymiar znakowania 100 x 70 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 286,55 PLN 
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P762.391P707.361

P762.501 P732.351

Torba sportowa,  
podróżna, ochrona RFID
Torba sportowa, podróżna z ochroną RFID, miękka przegroda na laptopa 15,6", 
duża przegroda główna, wewnątrz kieszenie z ochroną RFID, boczna przegroda 
na buty, przednia kieszeń na zamek błyskawiczny, boczna kieszeń łatwego 
dostępu, miękki pasek na ramię, nie zawiera PVC

Rozmiar 56 x 24,5 x 32 cm Wymiar znakowania 80 x 80 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 267,57 PLN 

Plecak na  
laptopa 17", ochrona RFID
Podróżny, weekendowy plecak z miękką przegrodą na laptopa 17" z ochroną 
RFID, dzięki specjalnemu kształtowi plecak łączy w sobie pojemność walizki 
bez ciężaru stelaża i kółek, górna kieszeń łatwego dostępu, przednia kieszeń na 
zamek oraz kieszenie z ochroną przed skanowaniem RFID, kieszeń na butelkę, 
gniazdo USB do ładowania telefonów (power-bank nie jest dołączony), posiada 
pasek do zamocowania na walizce

Rozmiar 28 x 17 x 41 cm Wymiar znakowania 120 x 120 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 273,94 PLN 

Plecak na laptopa  
15,6", ochrona RFID
Plecak na laptopa 15,6", boczna kieszeń szybkiego dostępu z ochroną RFID, pasek 
do zamocowania na walizce, gniazdo USB do ładowania telefonów (power-bank 
nie jest dołączony), pasek odblaskowy z przodu, nie zawiera PVC

Rozmiar 27,5 x 11 x 41 cm Wymiar znakowania 130 x 130 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 219,02 PLN 

Torba na laptopa  
15,6", ochrona RFID
Torba na laptopa 15,6" z ochroną RFID, przednia kieszeń na zamek błyskawiczny, 
tylne kieszenie na akcesoria komputerowe, pasek do zamocowania na walizce, 
pasek odblaskowy z przodu, miękki pasek na ramię, nie zawiera PVC

Rozmiar 39 x 6 x 28 cm Wymiar znakowania 200 x 100 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 169,86 PLN 
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P788.071

P703.081

P820.641

Pokrowiec na laptopa  
15,6", ochrona RFID
Pokrowiec na laptopa 15,6", magnetyczne zamknięcie, wewnętrzna przegroda na 
zamek z kieszenią z ochroną RFID, odblaskowy pasek z przodu, nie zawiera PVC

Rozmiar 39 x 2 x 29,5 cm Wymiar znakowania 200 x 50 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 99,22 PLN 

Wielofunkcyjna torba
Wielofunkcyjna torba, organizer do elektroniki, kieszenie w stylu origami 
zapewniają dużą efektywność przestrzenną i organizacyjną oraz pozwalają 
na zapakowanie większej ilości akcesoriów, przegroda główna zamykana na 
zamek, wiele kieszeni wewnątrz, elastyczne uchwyty do akcesoriów takich jak: 
przybory do pisania, karty pamięci, baterie, kable itp. przednia kieszeń na kabel 
do ładowania zamykana na zamek, zewnętrzne uchwyty, torba otwiera się jak 
muszla dzięki czemu dostęp do zawartości jest bardzo łatwy, nie zawiera PVC

Rozmiar 22 x 11,5 x 14 cm Wymiar znakowania 100 x 80 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 105,70 PLN 

Kosmetyczka 
Kosmetyczka z chowanym haczykiem, wiele siateczkowych kieszeni wewnątrz, 
kieszeń na szczoteczkę do zębów z magnetycznym zamknięciem, kieszeń na 
zamek, zewnętrzna kieszeń na przybory do golenia, konstrukcja umożliwia 
powieszenie lub postawienie kosmetyczki, wszystkie kieszenie można wywrócić 
na drugą stronę w celu wyczyszczenia, nie zawiera PVC

Rozmiar 24,5 x 12 x 13,5 cm Wymiar znakowania 120 x 60 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 108,08 PLN 

TORBY I PODRÓŻ
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P762.160P762.150

Plecak na laptopa 15" 

Plecak na laptopa 15", wykonany z poliestru, wewnątrz główna przegroda na 
laptopa oraz przednia przegroda, uchwyt z przyssawkami na telefon na pasku na 
ramię, zintegrowany port USB do ładowania (power-bank nie jest dołączony)

Rozmiar 13,5 x 30 x 45 cm Wymiar znakowania 150 x 100 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 261,46 PLN 

Torba na laptopa 15"

Torba na laptopa 15", wykonana z poliestru, przegroda z przodu oraz główna na 
laptopa, zintegrowany port USB do ładowania (power-bank nie jest dołączony), 
pasek do zamocowania na walizce, pasek na ramię

Rozmiar 41 x 29,5 x 6,5 cm Wymiar znakowania 200 x 50 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 205,92 PLN 
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P762.200 P820.591 

Torba sportowa, podróżna

Torba sportowa, podróżna, duża przegroda główna, kieszeń przednia, 
zintegrowany port USB do ładowania (power-bank nie jest dołączony), 
dodatkowe kieszenie po bokach, posiada miejsce na karty w pasku na ramię

Rozmiar 55 x 25 x 30 cm Wymiar znakowania 200 x 40 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 289,54 PLN 

Portfel, bezprzewodowy  
power bank 4000 mAh

Portfel z ochroną RFID, bezprzewodowy power bank 4000 mAh z wbudowanym 
kablem z końcówkami micro oraz USB typu C, bezprzewodowe ładowanie jest 
kompatybilne ze wszystkimi urządzeniami posiadającymi możliwość ładowania 
indukcyjnego, wejście 5V/1A, wyjście 5V/2.1A, wyjście bezprzewodowe 5W, kabel 
micro USB w komplecie

Rozmiar 22,5 x 13,5 x 2 cm Wymiar znakowania 10 x 90 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 246,48 PLN 

TORBY I PODRÓŻ
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P762.421P762.411

Plecak na laptopa 15,6"

Plecak z miękką przegrodą na laptopa 15,6", wykonany z wytrzymałego poliestru 
900D, przestronna przegroda główna, przednia kieszeń na zamek, dopasowane 
paski zwiększają komfort noszenia, posiada pasek do zamocowania na walizce, 
nie zawiera PVC

Rozmiar 29 x 9,5 x 42 cm Wymiar znakowania 100 x 120 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 124,18 PLN 

Torba na laptopa 15"

Torba na laptopa 15", wykonana z poliestru 900D, przednia kieszeń na zamek 
błyskawiczny, podwójnie wzmocnione uchwyty i odpinany pasek pozwala nosić 
torbę również w pozycji pionowej, nie zawiera PVC

Rozmiar 39 x 5 x 28 cm Wymiar znakowania 220 x 100 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 115,19 PLN 
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P762.431 P760.071

Torba sportowa, podróżna

Torba sportowa, podróżna, wykonana z wytrzymałego poliestru 900D, 
wodoodporna powłoka na zewnątrz, wzmocnione uchwyty, miękki pasek na 
ramię, możliwość noszenia na różne sposoby, przestronna przegroda główna 
z wewnętrzną kieszenią na zamek do przechowywania pieniędzy lub innych 
wartościowych przedmiotów, oddychająca kieszeń na buty, przednia kieszeń na 
zamek, nie zawiera PVC

Rozmiar 49 x 24 x 25 cm Wymiar znakowania 120 x 50 mm Technika 
znakowania Transfer.

Cena: 144,14 PLN 

Plecak na  
laptopa 15,6" Easy Access

Plecak na laptopa 15,6", wykonany z poliestru 900D, duża przegroda główna z 
kieszeniami na laptopa i drobne akcesoria zamykana na zamek błyskawiczny, nie 
zawiera PVC

Rozmiar 24 x 11 x 44 cm Wymiar znakowania 140 x 140 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 159,50 PLN 

TORBY I PODRÓŻ
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P732.361P762.511

Plecak chroniący  
przed kieszonkowcami  
Madrid, ochrona RFID

Plecak chroniący przed kieszonkowcami z przegrodą na laptopa 15,6", miękka 
przegroda główna, kieszenie z ochroną RFID, gniazdo USB do ładowania 
telefonów (power-bank nie jest dołączony), nie zawiera PVC, wzór zastrzeżony®

Rozmiar 30 x 14,5 x 45,5 cm Wymiar znakowania 120 x 150 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 257,22 PLN 

Torba na laptopa 
15,6" Madrid, ochrona RFID

Torba na laptopa 15,6" i tablet, z ochroną RFID, gniazdo USB do ładowania 
telefonów (power-bank nie jest dołączony) wewnątrz kieszenie na akcesoria 
elektroniczne, nie zawiera PVC, wzór zastrzeżony®

Rozmiar 43 x 9 x 32 cm Wymiar znakowania 200 x 100 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 195,69 PLN 
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 P762.401  2  5  P732.371  2  5

Plecak na  
laptopa 15" Lima, ochrona RFID

Plecak z miękką przegrodą na laptopa 15" i ochroną RFID, 2 boczne kieszenie, 
port USB, kilka przestronnych przegródek i kieszeni z ochroną RFID, wzór 
zastrzeżony®

Rozmiar 29 x 12 x 41 cm Wymiar znakowania 120 x 120 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 234,38 PLN 

Torba na  laptopa  
15,6" Lima, ochrona RFID

Torba na laptopa 15,6" z ochroną RFID, duża przegroda główna, 2 kieszenie z 
ochroną RFID, przednia kieszeń na zamek błyskawiczny, regulowany pasek na 
ramię, nie zawiera PVC, wzór zastrzeżony®

Rozmiar 38 x 10 x 28 cm Wymiar znakowania 150 x 150 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 157,74 PLN 

TORBY I PODRÓŻ
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P730.141P760.131

Plecak na laptopa 15,6"

Plecak na laptopa 15,6", przestronna przegroda główna, kieszeń na laptopa, nie 
zawiera PVC

Rozmiar 28,5 x 13,5 x 45 cm Wymiar znakowania 100 x 120 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 159,25 PLN 

Torba na  
laptopa 15,6" Fashion

Torba na laptopa 15,6", wykonana z PU, kieszeń na akcesoria, nie zawiera PVC

Rozmiar 43 x 5 x 29 cm Wymiar znakowania 180 x 150 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 130,91 PLN 
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P707.161

Torba sportowa,  
podróżna Fashion
Torba sportowa, podróżna, wykonana z PU, przestronna przegroda główna, 
rozmiar pasujący do rozmiaru bagażu podręcznego, nie zawiera PVC

Rozmiar 48 x 24,5 x 24,5 cm Wymiar znakowania 150 x 70 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 124,55 PLN 

TORBY I PODRÓŻ
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P762.451P762.100

Plecak na laptopa 17" Outdoor

Plecak na laptopa 17", wertykalny design, klapa do zamykania, miękka kieszeń 
na laptopa, kieszeń na tablet lub czytnik do ebooków, przednie kieszenie na 
akcesoria, pionowa kieszeń przednia zamykana na zamek błyskawiczny, miękkie, 
regulowane paski na ramiona, miękki tył, nie zawiera PVC

Rozmiar 11,5 x 30 x 45 cm Wymiar znakowania 120 x 120 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 199,06 PLN 

Plecak, torba na 
laptopa 15", ochrona RFID

Torba z miękką przegrodą na laptopa 15", wewnątrz kieszenie z ochroną RFID, 
specjalna konstrukcja pozwala na noszenie na ramieniu, w ręce lub jako plecak, 
nie zawiera PVC

Rozmiar 30 x 12 x 45 cm Wymiar znakowania 80 x 80 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 168,23 PLN 
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P762.281 P762.220

Plecak na laptopa  
15", ochrona RFID

Minimalistyczny plecak na laptopa 15" z ochroną RFID, wykonany z poliestru 
1680D i 600D, wewnątrz głębokie pionowe kieszenie, w tym na tablet oraz 
kieszenie z ochroną RFID, szeroka pokrywa z zamknięciem na zamek, nie zawiera 
PVC

Rozmiar 31 x 13 x 43 cm Wymiar znakowania 130 x 130 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 159,25 PLN 

Biznesowy  
plecak na laptopa 17"

Biznesowy plecak na laptopa 17", wykonany z poliestru 600D i 1680D, 
przestronna przegroda główna, druga przegroda na wszystkie niezbędne 
akcesoria, zapinana na zamek kieszeń na akcesoria z przodu, siateczkowa kieszeń 
boczna, nie zawiera PVC

Rozmiar 33 x 44 x 11 cm Wymiar znakowania 100 x 120 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 116,44 PLN 

TORBY I PODRÓŻ
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P762.322 P762.312

Torba na laptopa  
15,6", ochrona RFID
Torba na laptopa 15,6" z ochroną RFID, wewnątrz kieszeń na tablet oraz kieszeń 
na portfel i paszport z ochroną RFID, zintegrowany port USB do ładowania 
(power-bank nie jest dołączony), kieszeń na zamek błyskawiczny z tyłu oraz 
pasek do zamocowania na walizce

Rozmiar 45 x 8 x 29 cm Wymiar znakowania 200 x 80 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 229,14 PLN 

Plecak chroniący  
przed kieszonkowcami
Plecak chroniący przed kieszonkowcami, miękka przegroda na laptopa 15", 
wewnątrz kieszeń na portfel i paszport z ochroną RFID, otwarcie z tyłu plecaka, 
gniazdo USB do ładowania telefonów (power-bank nie jest dołączony), ukryta 
tylna kieszeń z łatwym dostępem

Rozmiar 29 x 10 x 40,5 cm Wymiar znakowania 180 x 120 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 248,98 PLN 
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P762.110 P762.371

Plecak chroniący  
przed kieszonkowcami

Plecak na laptopa 15,6" chroniący przed kieszonkowcami, wykonany z poliestru 
1680D i 600D, materiał odporny na przecięcia, ukryte kieszenie i zamki 
błyskawiczne, zintegrowane gniazdo USB do ładowania telefonów (power-bank 
nie jest dołączony), posiada pasek do zamocowania na walizce oraz odblaskowe 
paski zwiększające bezpieczeństwo w nocy, nie zawiera PVC, wzór zastrzeżony®

Rozmiar 11 x 24 x 43 cm Wymiar znakowania 90 x 50 mm Technika znakowania 
Transfer. 

Cena: 261,46 PLN 

Plecak chroniący  
przed kieszonkowcami

Plecak chroniący przed kieszonkowcami z ochroną RFID, miękka przegroda na 
laptopa 15", lekka, wytrzymała i kompaktowa konstrukcja, wewnątrz kieszeń z 
ochroną RFID oraz gniazdo USB do ładowania telefonów (power-bank nie jest 
dołączony), nie zawiera PVC

Rozmiar 30 x 10 x 43 cm Wymiar znakowania 100 x 100 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 212,16 PLN 

TORBY I PODRÓŻ
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P742.000

P742.010

P775.480

Plecak na laptopa 15,6" 
Plecak na laptopa 15,6", miękka przegroda na laptopa, liczne kieszenie i 
przegrody zamykane na zamek błyskawiczny, wzór zastrzeżony®

Rozmiar 31 x 41 x 16 cm Wymiar znakowania 100 x 60 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 264,71 PLN 

Plecak na laptopa 15,6" Outdoor
Plecak na laptopa 15,6", wykonany z poliestru 1680D, posiada kieszenie na rzeczy 
osobiste, miękką przegrodę na laptopa, miejsce na tablet i przybory do pisania, 
kieszenie siateczkowe, miejsce do podłączenia słuchawek oraz uchwyt na okulary 
przeciwsłoneczne w pasku na ramię, pokrowiec przeciwdeszczowy w komplecie, 
produkt zastrzeżony®

Rozmiar 10 x 37 x 46 cm Wymiar znakowania 80 x 200 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 277,55 PLN 

Plecak Outdoor
Plecak sportowy, wykonany z poliestru 600D i 1680D, główna przegroda, boczne 
kieszenie siateczkowe, wygodny dla pleców tylny panel, nie zawiera PVC

Rozmiar 17 x 45 x 30 cm Wymiar znakowania 100 x 200 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 115,44 PLN 
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P762.120 P762.381

Plecak na laptopa 15,6"  
Eclipse, ładowarka

Plecak na laptopa 15,6" z czułym panelem słonecznym 7W 3-ciej generacji firmy 
SunPower - lidera na rynku paneli słonecznych, panel posiada 2 porty USB 
umożliwiające ładowanie dwóch urządzeń jednocześnie, zintegrowane gniazdo 
USB z boku plecaka do podłączenia dowolnego power-banku (power-bank 
nie jest dołączony), może naładować telefon iPhone w 3-4 godziny, idealny do 
ładowania telefonów, aparatów itp., nie używa baterii, promienie słoneczne są od 
razu zamieniane w energię, wzór zastrzeżony®

Rozmiar 16 x 29 x 47 cm Wymiar znakowania 100 x 50 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 482,60 PLN 

Plecak, ładowarka słoneczna 7W

Plecak z ładowarką słoneczną 7W, idealny by naładować sprzęt elektroniczny 
(czas ładowania iPhone'a to ok. 3-4h), panel słoneczny posiada 2 wyjścia USB 
do ładowania 2 urządzeń jednocześnie, ładowarka nie posiada wbudowanego 
akumulatora, światło słoneczne jest zamieniane bezpośrednio w energię 
elektryczną, nie zawiera PVC

Rozmiar 27 x 10 x 42 cm Wymiar znakowania 60 x 10 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 280,55 PLN 

TORBY I PODRÓŻ
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P732.082P760.122

Plecak na laptopa 
15,6" Duo Color, ochrona RFID

Plecak na laptopa 15,6", wykonany z przyjaznego środowisku materiału rPET, 
kieszeń z ochroną RFID wewnątrz, nie zawiera PVC

Rozmiar 30 x 10 x 43 cm Wymiar znakowania 120 x 100 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 125,05 PLN 

Torba na laptopa 15,6"  
rPET Duo Color, ochrona RFID

Torba na laptopa 15,6", wykonana z przyjaznego środowisku materiału rPET, 
wewnątrz kieszeń z ochroną RFID, nie zawiera PVC

Rozmiar 43 x 8 x 30 cm Wymiar znakowania 200 x 80 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 113,70 PLN 
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P707.262

Torba sportowa, podróżna 
rPET Duo Color, ochrona RFID
Ekologiczna torba sportowa, podróżna, wykonana z przyjaznego środowisku 
materiału rPET, przegroda główna otwierana w kształcie litery U, duża kieszeń 
przednia, kieszeń z ochroną RFID, górny uchwyt i odczepiany pasek na ramię 
pozwalają na noszenie torby na różne sposoby, nie zawiera PVC

Rozmiar 48 x 24 x 25 cm Wymiar znakowania 180 x 60 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 139,91 PLN 

TORBY I PODRÓŻ
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 P762.491  2  5P760.051

Plecak na 
laptopa 15,6", ochrona RFID

Plecak na laptopa z ochroną RFID, wykonany z wytrzymałej tkaniny, miękka 
przegroda na laptopa 15,6", kieszeń przednia na akcesoria, kieszeń z ochroną 
RFID wewnątrz, gniazdo USB do ładowania telefonów (power-bank nie jest 
dołączony), nie zawiera PVC

Rozmiar 28,5 x 13,5 x 47,5 cm Wymiar znakowania 150 x 100 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 152,50 PLN 

Plecak na 
laptopa 15,6", ochrona RFID

Plecak na laptopa 15,6", kieszenie z ochroną RFID, duża przegroda główna, 
2 boczne kieszenie siateczkowe, pasek do zamocowania na walizce, pasek 
odblaskowy z przodu, miękki tył i siateczkowe paski na ramiona, wykonany z 
dwukolorowego poliestru, nie zawiera PVC

Rozmiar 32 x 16 x 47,5 cm Wymiar znakowania 140 x 140 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 157,12 PLN 

VOYAGER XD 2020



 P762.481  2  5

Plecak chroniący przed 
kieszonkowcami, plecak na laptopa

Plecak chroniący przed kieszonkowcami z miękką przegrodą na laptopa 15,6", 
kieszenie z ochroną RFID, lekki i wytrzymały, minimalistyczna konstrukcja, 
wykonany z dwukolorowego poliestru 600D, nie zawiera PVC

Rozmiar 35 x 13 x 45 cm Wymiar znakowania 140 x 200 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 141,78 PLN 

TORBY I PODRÓŻ
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P705.021P732.051

Plecak na laptopa 15,6" Denver

Plecak na laptopa 15,6", wykonany z poliestru 1680D i żakardu, przednia kieszeń 
z organizerem na zamek błyskawiczny, przegroda główna na laptopa do 15,6", 
odblaskowe elementy, siateczkowe kieszonki po obu stronach, nie zawiera PVC

Rozmiar 13 x 37 x 50 cm Wymiar znakowania 100 x 100 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 215,28 PLN 

Uniwersalny  
plecak na laptopa 15,6"

Plecak na laptopa 15,6", wykonany z poliestru 1680D, 2 główne przegrody, jedna 
do przechowywania prawie każdej wielkości laptopa, druga z kieszenią na tablet, 
2 przednie kieszenie na zamek błyskawiczny z haczykiem do kluczy

Rozmiar 12 x 44 x 32 cm Wymiar znakowania 150 x 80 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 228,51 PLN 
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 P732.041  2  5

Plecak na laptopa  
15" Biznes & Sport
Plecak na laptopa 15", wykonany z poliestru 600D, pojemna przegroda główna, 
kieszeń na tablet, wygodny w noszeniu tylny panel, regulowane paski na ramię

Rozmiar 16 x 30 x 45 cm Wymiar znakowania 80 x 150 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 161,62 PLN 

TORBY I PODRÓŻ
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P705.301

P732.061

P703.711

Plecak na laptopa 15,6"
Plecak na laptopa 15,6", wykonany z poliestru 600D, główna przegroda z 
kieszenią na laptopa zamykana na zamek błyskawiczny, kieszeń przednia z 
organizerem, nie zawiera PVC

Rozmiar 17,5 x 31,5 x 47 cm Wymiar znakowania 100 x 50 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 158,87 PLN 

Plecak na laptopa 15"
Plecak na laptopa 15", wykonany z poliestru 600D, posiada wyjście USB do 
ładowania (power-bank nie jest dołączony)

Rozmiar 16 x 32 x 47 cm Wymiar znakowania 180 x 50 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 157,38 PLN 

Plecak Florida
Plecak, wykonany z poliestru 600D i baby ripstop, 4 przegrody, miękka 
przegroda na telefon, wyjście na słuchawki, zaczep na brelok do kluczy, miękki 
uchwyt, nie zawiera PVC

Rozmiar 19 x 27 x 43 cm Wymiar znakowania 120 x 60 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 142,03 PLN 
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P705.031 P729.411

Plecak na laptopa 15,6" London

Plecak na laptopa 15,6", wykonany z poliestru 300D, 1 przegroda główna z 
kieszenią na tablet oraz organizer, nie zawiera PVC

Rozmiar 11 x 30 x 42 cm Wymiar znakowania 180 x 220 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 99,22 PLN 

Plecak na laptopa 15,6" The City

Plecak na laptopa 15,6", wykonany z mikrofibry z szarymi, zamszowymi detalami, 
2 przegrody z miejscem na laptopa, wyjście na słuchawki, kieszeń na telefon, 
regulowane paski na ramię, wzór zastrzeżony®

Rozmiar 11,5 x 29 x 40 cm Wymiar znakowania 100 x 100 mm Technika 
znakowania Transfer. 
Cena: 90,48 PLN 

TORBY I PODRÓŻ
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P760.762

 P760.750  1

P762.232

Plecak
Plecak, wykonany z poliestru 600D, główna przegroda na zamek błyskawiczny, 
przednia kieszeń zamykana na rzep, boczna kieszeń siateczkowa, wygodny dla 
pleców tylny panel i regulowane paski na ramię, nie zawiera PVC

Rozmiar 13,5 x 30 x 45 cm Wymiar znakowania 220 x 30 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 68,64 PLN 

Plecak
Plecak, wykonany z poliestru 600D, brązowe elementy na uchwycie i przy zamku 
błyskawicznym

Rozmiar 14 x 45 x 32 cm Wymiar znakowania 100 x 100 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 99,22 PLN 

Plecak na laptopa 13", lampka LED
Plecak na laptopa 13" z lampką LED na przednim panelu zwiększającą 
bezpieczeństwo i widoczność w nocy, lampka z 3 funkcjami, wykonany z 
poliestru 600D, wewnątrz przestronna przegroda, 2 kieszenie przednie, 2 
kieszenie boczne, 2 baterie CR 2032 w komplecie

Rozmiar 41,5 x 27 x 12 cm Wymiar znakowania 100 x 60 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 107,33 PLN 

VOYAGER XD 2020



P706.142 P762.445

Plecak na laptopa 15,6"

Plecak na laptopa 15,6", wykonany z poliestru 600D, przednia kieszeń na zamek 
błyskawiczny, nie zawiera PVC

Rozmiar 43 x 15,5 x 30 cm Wymiar znakowania 220 x 120 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 119,18 PLN 

Plecak, torba na laptopa 15"

Plecak, torba na laptopa 15", może być używana jako plecak lub noszona w ręce, 
przednia kieszeń na zamek błyskawiczny

Rozmiar 30 x 14 x 42 cm Wymiar znakowania 80 x 80 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 124,18 PLN 

TORBY I PODRÓŻ
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 P760.022  6  9 P760.201  4  5

Plecak

Plecak, wykonany z poliestrów 600D i 300D, 3 kieszenie na zamek błyskawiczny

Rozmiar 43,9 x 34 x 14,8 cm Wymiar znakowania 160 x 60 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 48,05 PLN 

Plecak Basic

Plecak, wykonany z poliestru 600D, przegroda główna oraz kieszeń przednia na 
zamek błyskawiczny

Rozmiar 37 x 26 x 12 cm Wymiar znakowania 200 x 120 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 36,82 PLN 
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 P760.041  3  5  6  9

Plecak
Plecak z przestronną przegrodą główną, wykonany z wytrzymałej tkaniny 
poliestrowej, dodatkowa kieszeń na zamek błyskawiczny, 2 kieszenie boczne, nie 
zawiera PVC

Rozmiar 25 x 14 x 38 cm Wymiar znakowania 120 x 120 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 35,95 PLN 

TORBY I PODRÓŻ
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 P788.081  2  5 P788.051  2

Pokrowiec na laptopa 14"

Pokrowiec na laptopa 14" (oraz niektóre cieńsze modele 15"), wykonany z 
poliestru 600D, posiada miejsce na ładowarkę, kable, klucze i inne akcesoria, nie 
zawiera PVC

Rozmiar 38 x 2,5 x 25,5 cm Wymiar znakowania 130 x 150 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 50,30 PLN 

Pokrowiec na laptopa 15,6"

Pokrowiec na laptopa 15,6", przegroda główna z magnetycznym zamknięciem, 2 
tylnie kieszenie na akcesoria, nie zawiera PVC

Rozmiar 43 x 29 x 1 cm Wymiar znakowania 250 x 80 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 71,01 PLN 
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 P788.061  2  5

Pokrowiec na dokumenty i laptopa 15"

Pokrowiec na dokumenty i laptopa 15", zewnętrzna kieszeń 
na akcesoria, poduszki z neoprenu o grubości 8 mm chroniące 
urządzenie przed wilgocią i porysowaniem, pasek na ramię w 
komplecie, nie zawiera PVC

Rozmiar 41 x 29 x 3,5 cm Wymiar znakowania 200 x 50 mm 
Technika znakowania Transfer. 

Cena: 74,75 PLN 

TORBY I PODRÓŻ
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P762.090P732.210

Torba na laptopa 15,4" 

Torba na laptopa 15,4", wykonana z poliestru 600D i 1680D, wewnątrz kieszeń 
na tablet, z przodu kieszeń na zamek błyskawiczny z miejscem na przybory 
do pisania i inne akcesoria, regulowany i odpinany pasek na ramię umożliwia 
noszenie torby na różne sposoby, posiada mocowanie do walizki, nie zawiera PVC

Rozmiar 4,5 x 27 x 39 cm Wymiar znakowania 120 x 120 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 103,45 PLN 

Torba na laptopa 15,6" Deluxe

Torba na laptopa 15,6" wykonana z poliestru 1680D, miękka kieszeń na laptopa, 
przestronna przegroda główna, przednia kieszeń na drobne akcesoria zamykana 
na zamek błyskawiczny, nie zawiera PVC

Rozmiar 6 x 39 x 29 cm Wymiar znakowania 110 x 110 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 116,94 PLN 
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* Prijzen zijn excl. BTW – Print prijzen zijn excl. set-up kosten, excl. toeslag minimale bestelhoeveelheid 
(<50st) en gebaseerd op vermeldde printtechniek (1 kleur en/of 1 positie).

P729.341

Torba na 
laptopa 15", ochrona RFID
Torba na laptopa 15", ochrona RFID, wykonana z wytrzymałego poliestru 600D i 
1680D, przestronna przegroda główna z miękką przegrodą na laptopa 15" i tablet 
do 10", przednia kieszeń na zamek ze specjalną przegrodą z ochroną RFID, górna 
kieszeń na zamek na niewielkie akcesoria, pasek do zamocowania na walizce w 
komplecie, miękki pasek na ramię, nie zawiera PVC

Rozmiar 37,5 x 14 x 33 cm Wymiar znakowania 200 x 80 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 141,15 PLN 

TORBY I PODRÓŻ
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P732.151P703.741

Torba na laptopa 15,6" Florida

Torba na laptopa 15,6", wykonana z 600D ripstop, przegroda główna, przednia 
kieszeń zamykana na zamek błyskawiczny z organizerem, paski na ramię 
chowane w tylnej kieszonce, nie zawiera PVC

Rozmiar 43 x 32 x 10 cm Wymiar znakowania 220 x 120 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 140,15 PLN 

Torba na laptopa 14"

Torba na laptopa 14", wykonana z poliestru 300D, miejsce na dokumenty, 
posiada mocowanie do walizki, nie zawiera PVC

Rozmiar 28 x 40 x 5 cm Wymiar znakowania 120 x 120 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 74,75 PLN 
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P732.200

 P730.021  2

 P732.342  5

Torba na laptopa 15,6"
Torba na laptopa 15,6", wykonana z poliestru 600D, brązowe elementy przy 
uchwycie i zamku błyskawicznym

Rozmiar 6,5 x 30 x 40 cm Wymiar znakowania 230 x 150 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 69,89 PLN 

Torba na laptopa 15,6"
Torba na laptopa 15,6", wykonana z poliestru 600D, główna przegroda 
podzielona na dwie strony, przednia kieszeń na zamek błyskawiczny, nie zawiera 
PVC

Rozmiar 8 x 30 x 39 cm Wymiar znakowania 200 x 30 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 99,22 PLN 

Torba na laptopa 15"
Torba na laptopa 15", wykonana z poliestru 600D, nie zawiera PVC

Rozmiar 8 x 38 x 28 cm Wymiar znakowania 250 x 170 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 56,78 PLN 

TORBY I PODRÓŻ
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P762.271P762.261

Plecak, torba sportowa, 
podróżna, ochrona RFID

Plecak, torba sportowa, podróżna z ochroną RFID, wykonany z poliestru 
1680D i 600D, pojemna przegroda główna z górnym zamknięciem na zamek 
błyskawiczny w kształcie litery U, boczna przegroda na buty, druga boczna 
kieszeń na zamek błyskawiczny, z tyłu dodatkowa kieszeń oraz kieszeń szybkiego 
dostępu, przednia kieszeń na zamek błyskawiczny z ochroną RFID, regulowane 
paski na ramię, nie zawiera PVC

Rozmiar 59 x 27,5 x 30 cm Wymiar znakowania 180 x 100 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 211,54 PLN 

Torba sportowa, 
podróżna otwierana jak walizka

Torba sportowa, podróżna z kieszenią na laptopa 15,6", ochrona RFID, hybrydowa 
konstrukcja zapewniająca łatwe przenoszenie, wygodny system otwierania i 
organizowania rzeczy jak walizka, zamykana na zamek błyskawiczny z dostępem 
do podwójnej przegrody, z tyłu kieszeń na prasę oraz zamykana na zamek 
kieszeń z ochroną RFID i łatwym dostępem, z przodu 2 duże kieszenie na zamek 
błyskawiczny, nie zawiera PVC

Rozmiar 54 x 25 x 33 cm Wymiar znakowania 100 x 150 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 242,98 PLN 
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P762.581

Plecak na 
laptopa 15,6", ochrona RFID
Wielofunkcyjny plecak na laptopa 15,6" z ochroną RFID, duża przegroda główna, 
przednia kieszeń na zamek błyskawiczny, specjalna konstrukcja plecaka pozwala 
na noszenie plecaka na 4 sposoby: poprzez przypięcie paska na ramię oraz 
odpięcie i schowanie szelek plecak można przekształcić w torbę na ramię, 
dopasowując pasek na ramię plecak można przekształcić w torbę crossbody, 
schowanie pasków na ramię umożliwia noszenie torby w ręku, pasek do 
zamocowania na walizce, miękkie paski na ramiona, nie zawiera PVC

Rozmiar 30 x 14 x 50 cm Wymiar znakowania 150 x 150 mm 
Technika znakowania Transfer. 

Cena: 352,07 PLN 

TORBY I PODRÓŻ
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P707.230P775.200

Torba sportowa,  
podróżna, plecak

Torba sportowa, podróżna, plecak, główna przegroda, kieszeń siateczkowa, 2 
małe kieszonki, torbę można łatwo przekształcić w plecak, solidna konstrukcja, 
komfortowe paski na ramię

Rozmiar 31 x 31 x 51 cm Wymiar znakowania 140 x 100 mm Technika 
znakowania Sitodruk. 

Cena: 262,70 PLN 

Torba sportowa, podróżna

Torba sportowa, podróżna, wykonana z poliestrów 600D i 1680D, pojemna 
główna przegroda z zamknięciem w kształcie litery U na górze, boczna kieszeń 
na buty z otworami wentylacyjnymi, przednia kieszeń na zamek błyskawiczny na 
drobne akcesoria, podwójne  uchwyty, regulowany pasek na ramię, nie zawiera 
PVC

Rozmiar 25 x 30 x 61 cm Wymiar znakowania 180 x 120 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 186,58 PLN 
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 P707.051  2 P703.731

Weekendowa 
torba sportowa, podróżna

Weekendowa torba sportowa, podróżna, wykonana z poliestru 600D, uchwyty 
z PU, łatwo dostępna kieszeń, wygodny pasek na ramię, pojemna przegroda 
główna mieszcząca wszystkie niezbędne akcesoria, zintegrowane gniazdo USB 
do ładowania telefonów (power-bank nie jest dołączony), nie zawiera PVC

Rozmiar 48 x 19,5 x 25,5 cm Wymiar znakowania 130 x 130 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 134,16 PLN 

Torba sportowa, podróżna Florida

Torba sportowa, podróżna, wykonana z 600D ripstop, przednia kieszeń 
zamykana na zamek błyskawiczny z organizerem, kieszeń boczna, kieszeń na 
buty, pasek na ramię, uchwyty, 4 podpórki u podstawy, nie zawiera PVC

Rozmiar 55 x 26 x 27,5 cm Wymiar znakowania 220 x 100 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 146,64 PLN 

TORBY I PODRÓŻ
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 P707.041  4  5

P707.001

P707.351

Torba sportowa, podróżna
Torba sportowa, podróżna, wykonana z mikrofibry, przegroda główna zamykana 
na zamek błyskawiczny

Rozmiar 67 x 18 x 37 cm Wymiar znakowania 350 x 130 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 79,74 PLN 

Torba sportowa, podróżna
Torba sportowa, podróżna, wykonana z mikrofibry, przegroda główna oraz 
kieszeń przednia na zamek błyskawiczny, uchwyty i odpinany pasek na ramię

Rozmiar 46 x 42,5 x 20 cm Wymiar znakowania 260 x 150 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 96,72 PLN 

Torba sportowa, podróżna Austin
Torba sportowa, podróżna z licznymi przegrodami, uchwyt na matę do ćwiczeń, 
wytrzymały i wodoodporny materiał zewnętrzny, nie zawiera PVC

Rozmiar 43 x 23 x 25,5 cm Wymiar znakowania 90 x 120 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 161,99 PLN 
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 P707.340  2  3 P707.221

Weekendowa torba  
sportowa, podróżna Supreme

Torba sportowa, podróżna, wykonana z lekkiego i wytrzymałego poliestru 600D, 
pojemna przegroda główna z zamknięciem w kształcie litery U, przednia kieszeń 
na zamek błyskawiczny, regulowany pasek na ramię, podwójne uchwyty, górna 
kieszeń szybkiego dostępu, nie zawiera PVC

Rozmiar 24,5 x 29 x 46 cm Wymiar znakowania 200 x 120 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 78,00 PLN 

Torba sportowa,  
podróżna Fashion

Torba sportowa, podróżna, wykonana z dwukolorowego poliestru 600D, brązowe 
elementy przy uchwycie i zamku błyskawicznym

Rozmiar 27 x 38 x 58 cm Wymiar znakowania 250 x 200 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 106,83 PLN 

TORBY I PODRÓŻ
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P729.401P750.005

Duża torba sportowa,  
podróżna na kółkach

Duża torba sportowa, podróżna na kółkach, wykonana z 600D i 210D ripstop, 
duża przegroda główna zamykana na zamek błyskawiczny, wiele wewnętrznych 
kieszeni, w tym odpinana kieszeń siateczkowa, aluminiowy uchwyt, posiada 
miejsce na wizytówkę właściciela

Rozmiar 43,5 x 75 x 38 cm Wymiar znakowania 200 x 100 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 623,38 PLN 

Torba sportowa, podróżna  
40 l na kółkach The City

Torba sportowa, podróżna na kółkach ok. 40 l, wykonana z mikrofibry z 
zamszowymi detalami, twarda podstawa, 4 przegrody, duże otwarcie, wzór 
zastrzeżony®

Rozmiar 54 x 28 x 32 cm Wymiar znakowania 200 x 100 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 234,00 PLN 
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P742.080P742.020

Torba na laptopa 15,4",  
walizka na kółkach

Torba na laptopa 15,4", elegancka walizka na kółkach, teleskopowa rączka i dwa 
uchwyty, wzór zastrzeżony®

Rozmiar 45 x 24 x 36 cm Wymiar znakowania 100 x 100 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 521,29 PLN 

Plecak na kółkach

Plecak na kółkach, teleskopowy uchwyt, chowane paski na ramiona, przegroda 
główna i kieszeń przednia zamykana na zamek błyskawiczny, 2 boczne kieszenie 
siateczkowe, wewnątrz liczne przegrody na akcesoria i miejsca na przybory do 
pisania, wzór zastrzeżony®

Rozmiar 31 x 24 x 44,8 cm Wymiar znakowania 100 x 80 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 425,19 PLN 

TORBY I PODRÓŻ
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P790.001

 P787.022  5

 P790.201  2

Weekendowa torba 
sportowa, podróżna na kółkach
Weekendowa torba sportowa, podróżna na kółkach, wykonana z materiału 300D 
o wysokiej wytrzymałości, przegroda główna na zamek błyskawiczny, kieszeń z 
przodu, regulowany pasek na ramię

Rozmiar 62 x 31 x 32 cm Wymiar znakowania 140 x 100 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 244,23 PLN 

Walizka, składana 
torba podróżna na kółkach
Walizka, składana torba na 2 kółkach, wykonana z poliestru 600D, duża 
przegroda główna oraz przednia kieszeń zamykana na zamek błyskawiczny, 
łatwa do złożenia/rozłożenia i przechowywania

Rozmiar 23 x 34 x 50 cm Wymiar znakowania 200 x 70 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 247,98 PLN 

Torba sportowa, 
podróżna na kółkach
Torba sportowa, podróżna na kółkach, wykonana z dwukolorowego poliestru 
600D o dużej gęstości, posiada przednią kieszeń, przegroda główna na zamek 
błyskawiczny

Rozmiar 55 x 26 x 28 cm Wymiar znakowania 220 x 120 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 171,60 PLN 
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Plecak na laptopa 15,6", 
torba na kółkach Executive

Plecak na laptopa 15,6", torba na kółkach, wykonana z poliestru 1680D, 
teleskopowy uchwyt z aluminium, przednia kieszeń z organizerem, odczepiane 
paski na ramię

Rozmiar 22 x 34 x 44 cm Wymiar znakowania 130 x 80 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 366,91 PLN 

Plecak biznesowy,  
torba na kółkach

Plecak, torba na kółkach, wykonana z nylonu 600D, teleskopowy uchwyt, kieszeń 
przednia i główna na zamek błyskawiczny, w kieszeni przedniej miejsce na 
przybory do pisania i akcesoria

Rozmiar 19 x 34 x 43 cm Wymiar znakowania 130 x 80 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 261,46 PLN 

TORBY I PODRÓŻ
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P729.431 P703.751

Kosmetyczka Office
Kosmetyczka, wykonana z poliestru 1680D, posiada 8 przegródek oraz haczyk ze 
stali nierdzewnej

Rozmiar 22 x 7 x 26,5 cm Wymiar znakowania 150 x 50 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 71,76 PLN 

Kosmetyczka
Kosmetyczka wykonana z poliestru 1680D, główna przegroda z 4 mniejszymi 
wewnątrz, 2 otwarte kieszenie siateczkowe, kieszeń siateczkowa na zamek 
błyskawiczny, haczyk do powieszenia w komplecie

Rozmiar 14,5 x 7 x 20 cm Wymiar znakowania 45 x 25 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 71,76 PLN 

Kosmetyczka The City
Kosmetyczka, wykonana z mikrofibry z szarymi, zamszowymi detalami, 8 
przegród, metalowy haczyk, wzór zastrzeżony®

Rozmiar 7 x 21 x 26 cm Wymiar znakowania 80 x 130 mm Technika znakowania 
Transfer. 

Cena: 43,68 PLN 

Kosmetyczka Florida
Kosmetyczka, wykonana z 600D ripstop, 1 przegroda główna, metalowy haczyk, 
lusterko, wewnętrzna kieszeń siateczkowa, przednia kieszeń, lewa kieszeń 
siateczkowa, nie zawiera PVC

Rozmiar 27 x 15,5 x 14,5 cm Wymiar znakowania 150 x 40 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 44,30 PLN 
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 P703.031  2  5  P703.021  5

Kosmetyczka

Szczelna kosmetyczka z odpornego na temperaturę silikonu, szczelna, łatwa do 
wyczyszczenia wodą

Rozmiar 19,4 x 10,2 x 10 cm Wymiar znakowania 25 x 15 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 56,41 PLN 

Kosmetyczka

Dwukolorowa kosmetyczka, wykonana z poliestru 600D, nie zawiera PVC

Rozmiar 8 x 24 x 13 cm Wymiar znakowania 120 x 70 mm Technika znakowania 
Transfer. 

Cena: 17,85 PLN 

TORBY I PODRÓŻ
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P820.162

P786.002

P820.012

Zagłówek podróżny Deluxe
Zagłówek podróżny, miękka poduszka z mikro kulkami, kształt litery U zapewnia 
optymalne wsparcie dla szyi, ramion i głowy

Rozmiar 59 x 13 x 6 cm Wymiar znakowania 70 x 35 mm Technika znakowania 
Transfer. 

Cena: 60,03 PLN 

Zestaw podróżny Jersey
Zestaw akcesoriów podróżnych, miękkie zatyczki do uszu, maska na oczy, 
dmuchany zagłówek, posiada kieszeń na telefon lub słuchawki, pokrowiec ze 
ściągaczami w komplecie

Rozmiar 2,5 x 13 x 17 cm Wymiar znakowania 100 x 130 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 31,20 PLN 

Zestaw podróżny
Zestaw podróżny, zatyczki do uszu, maska na oczy, dmuchany zagłówek, 
pokrowiec w komplecie

Rozmiar 10 x 17,5 x 1 cm Wymiar znakowania 100 x 40 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 17,47 PLN 
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 P820.301  3

P820.112

Zestaw do  
konserwacji obuwia Essential
Zestaw do konserwacji obuwia, w komplecie: drewniana szczotka do butów, 
neutralna pasta do czyszczenia, miękka tkanina do polerowania na błysk, łyżka 
do butów, para czarnych sznurowadeł, etui z imitacji skóry w komplecie

Rozmiar 13,9 x 7,5 x 7,5 cm Wymiar znakowania 80 x 25 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 53,04 PLN 

Waga do bagażu
Elektroniczna waga do bagażu, funkcje: tarowania, wskazanie stanu baterii i 
przeciążenia, wyświetlacz temperatury otoczenia, maksymalny udźwig do 50 kg, 
dokładność 50 g, bateria litowa 3V w komplecie

Rozmiar 12,7 x 3 x 2,4 cm Wymiar znakowania 12 x 25 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 59,66 PLN 

Cyfrowa waga bagażowa
Cyfrowa waga bagażowa, maksymalne obciążenie 40 kg, dokładność 100 g, 
funkcja tarowania i zerowania, wskaźnik stanu baterii i przeciążenia

Rozmiar 3,5 x 10 x 3 cm Wymiar znakowania 20 x 15 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 29,71 PLN 

TORBY I PODRÓŻ
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P820.373P820.551

Adapter podróżny,  
bezprzewodowy  
power bank 6700 mAh

Adapter podróżny, bezprzewodowy power bank 6700 mAh, ładowarka 
bezprzewodowa 5W, bezprzewodowe ładowanie jest kompatybilne ze 
wszystkimi urządzeniami posiadającymi możliwość ładowania indukcyjnego, 
adapter wyposażony jest w 4 wymienne wtyczki: UE, UK, USA i Australii, 
urządzenie posiada 3 gniazda USB i 1 USB typu C o łącznej mocy 4.2A, w 
pełni naładowane urządzenie może naładować telefon do 3 razy, ładowanie 
power banku rozpoczyna się automatycznie po podłączeniu urządzenia do 
gniazda sieciowego, wejście AC 100-240V 50/60Hz, wyjście 5V/4.2A, wyjście 
bezprzewodowe 5V/1A 5W, etui z mikrofibry w komplecie

Rozmiar 8 x 8 x 2,9 cm Wymiar znakowania 45 x 60 mm Technika znakowania 
Tampodruk.

Cena: 219,65 PLN 

Uniwersalna ładowarka, 
adapter podróżny

Uniwersalna ładowarka, adapter podróżny, 4 wyjścia USB, duża moc ładowania 
3.1A, AC Max 240V/350mA, USB Max 5.25V/3.1mA DC, 4 końcówki do używania w 
różnych krajach oraz etui w komplecie

Rozmiar 7,5 x 5,5 x 2,9 cm Wymiar znakowania 40 x 60 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 112,19 PLN 
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Uniwersalna ładowarka, adapter 
podróżny Travel Blue z USB

Uniwersalna ładowarka, adapter podróżny, możliwość podłączenia do sieci 
elektrycznej w ponad 150 krajach na świecie (pełna lista w instrukcji obsługi), 
wyłącznie do gniazd 2-biegunowych bez uziemienia, podwójne USB 2.1A, 
wbudowany i wymienny bezpiecznik 6.3A, wtyczki z USA, AUS, UE i UK, posiada 
osłony zabezpieczające przed włożeniem Euro 7/7 i zmniejszające ryzyko 
przypadkowego użycia przez dzieci, moc znamionowa 6A max (660W max. przy 
110V, 1380W max. przy 220V)

Rozmiar 8,2 x ø 5,8 cm Wymiar znakowania 15 x 35 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 176,35 PLN 

TORBY I PODRÓŻ
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Etui na karty kredytowe,  
portfel, ochrona RFID
Etui na karty kredytowe, portfel z ochroną RFID, etui wykonane z wytrzymałego 
aluminium, portfel z PU, mieści do 10 kart lub do 6 z tłoczeniem, posiada suwak 
boczny do wysuwania kart

Rozmiar 10,2 x 6,7 x 2,9 cm Wymiar znakowania 60 x 20 mm Technika 
znakowania Grawer CO₂. 

Cena: 67,64 PLN 

Mieści do 10 kart lub 
do 6 z tłoczeniem
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 P820.041  2

Etui na karty 
kredytowe, ochrona RFID
Etui na karty kredytowe z ochroną RFID, wykonane z wytrzymałego aluminium, 
mieści do 10 kart lub do 6 z tłoczeniem, posiada suwak boczny do wysuwania 
kart

Rozmiar 6,2 x 1,4 x 9,7 cm Wymiar znakowania 35 x 60 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 29,33 PLN 

TORBY I PODRÓŻ

Mieści do 10 kart lub 
do 6 z tłoczeniem
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 P850.511  5  9 P820.491  2  5

Etui na karty kredytowe  
C-Secure, ochrona RFID

Solidne etui na karty kredytowe C-Secure z ochroną RFID, mieści do 7 kart 
lub do 5 z tłoczeniem, posiada suwak boczny do wysuwania kart, wykonane z 
aluminium

Rozmiar 9,5 x 6,4 x 0,8 cm Wymiar znakowania 40 x 80 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 111,70 PLN 

Etui na karty kredytowe i 
portfel C-Secure, ochrona RFID

Portfel, etui na karty kredytowe z ochroną RFID, wykonany z wytrzymałego 
aluminium, mieści do 7 kart lub do 5 z tłoczeniem, posiada suwak boczny do 
wysuwania kart, miejsce na gotówkę w portfelu

Rozmiar 9,5 x 6,8 x 1,6 cm Wymiar znakowania 60 x 20 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 178,84 PLN 

Mieści do 7 kartMieści do 7 kart
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Portfel, etui na karty kredytowe 
C-Secure, ochrona RFID

Solidne etui na karty kredytowe C-Secure z ochroną RFID, portfel, mieści do 7 
kart lub do 5 z tłoczeniem, posiada suwak boczny do wysuwania kart, miejsce na 
banknoty, kieszeń boczna na monety i klucze, wykonane z aluminium

Rozmiar 9,8 x 6,5 x 2,1 cm Wymiar znakowania 40 x 40 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 197,56 PLN 

Portfel, etui na karty kredytowe 
C-Secure XL, ochrona RFID

Portfel, etui na karty kredytowe XL z ochroną RFID, mieści do 12 kart, posiada 
suwak boczny do wysuwania kart oraz miejsce na pieniądze lub dokumenty, 
noszenie minimum 8 kart zapobiega ich samoczynnemu wysuwaniu się

Rozmiar 7 x 2 x 9,8 x ø 12 cm Wymiar znakowania 40 x 40 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 222,64 PLN 

TORBY I PODRÓŻ
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P820.430

P820.410

P820.420

Etui na paszport, ochrona RFID
Etui na paszport z ochroną RFID, wykonane z wysokiej jakości skóry PU, miejsce 
na paszport, kartę pokładową, karty (4 przegrody, w których zmieści się 
maksymalnie 8 kart) oraz inne niezbędne rzeczy, kieszonkowy rozmiar

Rozmiar 0,6 x 10 x 14 cm Wymiar znakowania 50 x 120 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 86,74 PLN 

Portfel, ochrona RFID
Portfel z ochroną RFID, wykonany z wysokiej jakości skóry PU, 6 przegródek 
mieszczących do 12 kart kredytowych, wewnątrz oddzielna przegroda na 
pieniądze

Rozmiar 0,6 x 11,5 x 8,3 cm Wymiar znakowania 80 x 35 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 74,26 PLN 

Etui na karty  
kredytowe, ochrona RFID
Etui na karty kredytowe z ochroną RFID, wykonane z wysokiej jakości skóry PU, 3 
przegrody mieszczące do 8 kart kredytowych, wewnątrz oddzielna przegroda na 
banknoty i monety

Rozmiar 0,3 x 10,3 x 7 cm Wymiar znakowania 80 x 15 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 46,80 PLN 
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Portfel podróżny 
Heritage, ochrona RFID

Portfel podróżny z ochroną RFID, posiada miejsce na 4 karty kredytowe, 
dokumenty, banknoty, przybory do pisania, prawa strona może służyć do 
przechowywania telefonu, zapinany na zamek błyskawiczny

Rozmiar 22,7 x 13,9 x 2 cm Wymiar znakowania 60 x 100 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 114,82 PLN 

Etui na karty 
kredytowe, ochrona RFID

Etui na karty kredytowe z ochroną RFID, mieści do 10 kart

Rozmiar 10,2 x 2,3 x 7,6 cm Wymiar znakowania 40 x 70 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 57,16 PLN 

TORBY I PODRÓŻ
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Etui na paszport 
i karty Quebec, ochrona RFID
Etui na paszport i karty kredytowe z ochroną RFID, 3 przegrody z łatwym 
dostępem, mieści do 6 kart, wzór zastrzeżony®

Rozmiar 14,5 x 10 x 0,4 cm Wymiar znakowania 70 x 40 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 54,29 PLN 

Portfel Quebec, ochrona RFID
Portfel z ochroną RFID, 4 przegrody z łatwym dostępem, mieści do 10 kart, wzór 
zastrzeżony®

Rozmiar 11,6 x 8,5 x 0,6 cm Wymiar znakowania 80 x 40 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 53,04 PLN 

Etui na karty kredytowe 
Quebec, ochrona RFID
Etui na karty kredytowe z ochroną RFID, 4 przegrody z łatwym dostępem, mieści 
do 8 kart, wzór zastrzeżony®

Rozmiar 11,5 x 8,5 x 0,3 cm Wymiar znakowania 70 x 30 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 41,05 PLN 
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Korkowe etui na karty kredytowe, 
portfel, ochrona RFID

Ekologiczne etui na karty kredytowe z ochroną RFID, wykonane z naturalnego 
korka, 3 przegródki mieszczące do 6 kart kredytowych, chroni przed 
elektroniczną kradzieżą danych

Rozmiar 10,2 x 0,2 x 7,6 cm Wymiar znakowania 70 x 30 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 22,71 PLN 

Korkowe etui na karty kredytowe  
i paszport, ochrona RFID

Ekologiczne etui na karty kredytowe i paszport, ochrona RFID, wykonane z 
naturalnego korka, chroni przed elektroniczną kradzieżą danych, 3 kieszenie na 
karty kredytowe, miejsce na dokumenty

Rozmiar 14 x 0,8 x 10,5 cm Wymiar znakowania 60 x 100 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 39,44 PLN 

TORBY I PODRÓŻ
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Karta do portfela, ochrona RFID
Karta do portfela z ochroną RFID, pobiera energię ze skanerów NFC/RFID do 
wytworzenia pola elektronicznego, dzięki któremu wszystkie karty 13,56 MHz 
stają się niewidoczne dla skanerów, nie wymaga używania baterii, opatentowana 
technologia E-FIELD z ochroną 24/7 przed elektroniczną kradzieżą

Rozmiar 8,6 x 5,4 x 0,2 cm Wymiar znakowania 75 x 45 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 16,22 PLN 

Etui na telefon blokujące 
sygnał i promieniowanie
Etui na telefon z ochroną RFID, blokuje wszystkie sygnały komórkowe, Wi-Fi, BT, 
połączenia przychodzące itp., mieści do 4 telefonów, wykonane z poliestru 600D, 
pasuje do większości smartfonów 18 x 9 cm

Rozmiar 20 x 12,5 x 0,5 cm Wymiar znakowania 80 x 100 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 16,98 PLN 

Etui na klucze samochodowe 
chroniące przed kradzieżą
Etui na klucze samochodowe z ochroną RFID, pokrowiec blokuje wszystkie 
sygnały z wewnątrz i zewnątrz zapobiegając włamaniu lub kradzieży samochodu 
wynikającej ze zdalnego przechwycenia danych z kluczyka, w tym danych 
zapłonu, wykonany z nano materiału o podwójnym splocie blokującym, brelok 
w komplecie

Rozmiar 12,5 x 8,5 x 0,8 cm Wymiar znakowania 40 x 40 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 23,71 PLN 

DRUK FULL-COLOR
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Minimalistyczny 
portfel, ochrona RFID
Minimalistyczny portfel z ochroną RFID, wykonany z aluminium, pomieści do 8 
kart kredytowych, blokuje wszystkie znane dotąd częstotliwości RFID/NFC

Rozmiar 5,8 x 8,8 cm Wymiar znakowania 60 x 30 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 7,98 PLN 

Etui na kartę 
kredytową, ochrona RFID
Etui na kartę kredytową z ochroną RFID, chroni przed kradzieżą informacji z kart 
kredytowych, kart mikroprocesorowych i pozostałych

Rozmiar 8,5 x 5,3 x 0,4 cm Wymiar znakowania 80 x 35 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 2,50 PLN 

Etui na karty 
kredytowe, ochrona RFID
Etui na karty kredytowe z ochroną RFID, mieści do 4 kart lub do 3 z tłoczeniem, 
posiada suwak boczny do wysuwania kart, wzór zastrzeżony®

Rozmiar 9,4 x 6,5 x 0,5 cm Wymiar znakowania 60 x 35 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 5,86 PLN 

TORBY I PODRÓŻ

DRUK FULL-COLOR

* Druk cyfrowy dostępny tylko dla P820.323 (biały)
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Kubek podróżny 
Metro

Kubek  
podróżny 
160 ml  
Coffee To Go

Kubek 
termiczny

Strona 279

Strona 295

Strona 294
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 P436.661  3  4  5

 P436.621  3  4  5

Próżniowa 
butelka sportowa 600 ml
Próżniowa butelka sportowa 600 ml, proszkowa powłoka, podwójne 
ścianki, nakrętka 2 w 1 z sitkiem do zaparzania herbaty lub dodawania 
do wody owoców i ziół, ustnik do sączenia napojów i dodawania kostek 
lodu, wewnątrz stal nierdzewna 304, stal nierdzewna 201 na zewnątrz, 
utrzymuje temperaturę ciepłych napojów do 5 godzin oraz zimnych do 
15 godzin

Rozmiar 27,5 x ø 7,3 cm Wymiar znakowania 25 x 80 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 74,26 PLN 

Próżniowa 
butelka sportowa 500 ml
Próżniowa butelka sportowa 500 ml, proszkowa powłoka, podwójne 
ścianki, czarny uchwyt, szeroki ustnik ułatwiający napełnianie i 
czyszczenie, wewnątrz stal nierdzewna 304, stal nierdzewna 201 na 
zewnątrz, utrzymuje temperaturę napojów ciepłych do 5 godzin oraz 
zimnych do 15 godzin

Rozmiar 25 x ø 7,3 cm Wymiar znakowania 30 x 80 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 71,76 PLN 
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Próżniowa  
butelka sportowa 500 ml

Próżniowa butelka sportowa 500 ml, wewnątrz 
stal nierdzewna 304, stal nierdzewna 201 na 
zewnątrz, przekręcane wieczko, utrzymuje 
temperaturę ciepłych napojów do 5 godzin 
oraz zimnych do 15 godzin, z przodu płytka pod 
znakowanie

Rozmiar 20,3 x ø 7,5 cm Wymiar znakowania 12 
x 45 mm Technika znakowania Grawer laserowy. 

Cena: 73,76 PLN 

DO PICIA
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Próżniowa butelka sportowa  
600 ml z silikonowym uchwytem

Butelka sportowa 600 ml z silikonowym uchwytem, miedziana izolacja 
próżniowa, podwójne ścianki z próżnią między ściankami, nie wymaga obsługi 
oburącz, szczelne wieczko, specjalna konstrukcja zapobiega kondensacji na 
zewnątrz kubka, utrzymuje temperaturę ciepłych napojów do 8 godzin oraz 
zimnych do 24 godzin

Rozmiar 25,5 x ø 7,1 cm Wymiar znakowania 30 x 80 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 69,76 PLN 

Próżniowa  
butelka sportowa 600 ml

Próżniowa butelka sportowa 600 ml, miedziana izolacja próżniowa, utrzymuje 
napoje ciepłe do 8 godzin oraz zimne do 24 godzin, szczelna

Rozmiar 26 x ø 6,5 cm Wymiar znakowania 25 x 80 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 57,41 PLN 
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Geometryczny 
kubek podróżny 350 ml

Geometryczny kubek podróżny 350 ml, wykonany ze stali nierdzewnej, 
podwójne ścianki

Rozmiar 19 x ø 6,9 cm Wymiar znakowania 30 x 18 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 53,04 PLN 

Próżniowa  
butelka sportowa 500 ml

Próżniowa butelka sportowa 500 ml, podwójne ścianki ze stali nierdzewnej z 
próżnią pomiędzy, utrzymuje temperaturę napojów ciepłych do 5 godzin oraz 
zimnych do 15 godzin, pasuje do większości uchwytów

Rozmiar 25,8 x ø 6,7 cm Wymiar znakowania 25 x 70 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 45,80 PLN 

DO PICIA
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Kubek termiczny 220 ml 
z ceramiczną powłoką Bogota

Kubek termiczny 220 ml z powłoką ceramiczną na ścianie wewnętrznej 
eliminującą metaliczny posmak żywności, podwójne ścianki z próżnią między 
ściankami, szczelne wieczko, utrzymuje temperaturę ciepłych napojów do 5 
godzin oraz zimnych do 15 godzin, wzór zastrzeżony®

Rozmiar 12,2 x ø 7,5 cm Wymiar znakowania 25 x 60 mm Technika znakowania 
Grawer laserowy. 

Cena: 81,61 PLN 

Kubek termiczny 500 ml 
z ceramiczną powłoką Bogota

Kubek termiczny 500 ml z powłoką ceramiczną na ścianie wewnętrznej 
eliminującą metaliczny posmak żywności, podwójne ścianki z próżnią między 
ściankami, szczelne wieczko, utrzymuje temperaturę ciepłych napojów do 5 
godzin oraz zimnych do 15 godzin, wzór zastrzeżony®

Rozmiar 20 x ø 7,1 cm Wymiar znakowania 30 x 100 mm Technika znakowania 
Grawer laserowy. 

Cena: 87,61 PLN 

Ceramiczna powłoka wewnętrznaCeramiczna powłoka wewnętrzna
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Próżniowa butelka 
sportowa 450 ml Hydrate

Próżniowa butelka sportowa 450 ml z uchwytem, szczelna, wzór zastrzeżony®

Rozmiar 23,4 x ø 7,2 cm Wymiar znakowania 25 x 80 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 71,14 PLN 

Kubek termiczny 500 ml

Kubek termiczny 500 ml, podwójne ścianki z próżnią i miedzianą izolacją między 
ściankami, wykonany ze stali nierdzewnej 304, utrzymuje temperaturę ciepłych 
napojów do 8 godzin oraz zimnych do 24 godzin, pokrywka z przyciskiem i 
zasuwanym zamknięciem, specjalna konstrukcja zapobiega kondensacji na 
zewnątrz kubka, wieczko chroni przed rozlaniem, wyłącznie mycie ręczne, w 
ozdobnym pudełku

Rozmiar 17,4 x ø 8,5 cm Wymiar znakowania 35 x 50 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 69,76 PLN 

DO PICIA
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Kubek termiczny 300 ml

Kubek termiczny 300 ml, wykonany ze stali nierdzewnej, podwójne ścianki z 
próżnią między ściankami, utrzymuje temperaturę napojów ciepłych do 5 godzin 
oraz zimnych do 15 godzin, wieczko z blokadą chroniącą przed wylaniem lub 
przeciekaniem napoju, które można myć w zmywarce, nie wymaga obsługi 
oburącz, pasuje do każdego uchwytu samochodowego

Rozmiar 19 x ø 6,5 cm Wymiar znakowania 25 x 80 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 50,54 PLN 

Zamykający przycisk chroniący przed wyciekaniem

Łatwy w obsłudze jedną ręką

Pasuje do większości popularnych uchwytów samochodowych

DIGITAL ROUND
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Kubek termiczny 450 ml

Kubek termiczny 450 ml ze stali nierdzewnej, podwójne ścianki, utrzymuje 
temperaturę napojów ciepłych do 5 godzin oraz zimnych do 15 godzin, pokrywa 
z blokadą chroniącą przed wylaniem lub przeciekaniem napoju, można ją 
myć w zmywarce, nie wymaga obsługi oburącz, pasuje do każdego uchwytu 
samochodowego

Rozmiar 25,5 x ø 6,5 cm Wymiar znakowania 25 x 80 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 53,04 PLN 

DO PICIA

DIGITAL ROUND
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Kubek podróżny 350 ml Contour

Kubek podróżny 350 ml, nie wymaga obsługi oburącz, dopasowane 
kolorystycznie wieczko, wzór zastrzeżony®

Rozmiar 17,8 x ø 7,7 cm Wymiar znakowania 35 x 20 mm Technika znakowania 
Tampodruk.

Cena: 51,17 PLN 

Kubek termiczny 500 ml

Łatwy w czyszczeniu kubek termiczny 500 ml, kubek można łatwo zdemontować 
do mycia, podwójne ścianki z próżnią pomiędzy, szczelny, przekręcane wieczko 
z większym lub mniejszym przepływem napoju, utrzymuje temperaturę ciepłych 
napojów do 5 godzin oraz zimnych do 15

Rozmiar 20 x ø 8 cm Wymiar znakowania 25 x 60 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 58,03 PLN 
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PERFECT FIT PERFECT FIT

Kubek termiczny 280 ml Sierra

Kubek termiczny 280 ml, podwójne ścianki ze stali nierdzewnej z próżnią 
pomiędzy ściankami, utrzymuje temperaturę ciepłych napojów do 5 godzin oraz 
zimnych do 15, pasuje do większości ekspresów do kawy, wzór zastrzeżony®

Rozmiar 13,7 x ø 7,3 cm Wymiar znakowania 25 x 60 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 51,79 PLN 

Kubek termiczny 300 ml

Próżniowy kubek termiczny 300 ml, wykonany ze stali nierdzewnej 304, szczelny, 
nie wymaga obsługi oburącz, silikonowy uchwyt, można myć w zmywarce, 
pasuje do większości ekspresów do kawy

Rozmiar 14,5 x ø 7,7 cm Wymiar znakowania 25 x 25 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 65,77 PLN 

DO PICIA
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Bambusowy 
kubek podróżny 450 ml

Bambusowy kubek podróżny 450 ml, wnętrze ze stali nierdzewnej 304, powłoka 
z organicznego bambusa na zewnątrz, utrzymuje temperaturę ciepłych napojów 
do 3 godzin oraz zimnych do 6 godzin

Rozmiar 17,3 x ø 8,3 cm Wymiar znakowania 20 x 80 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 74,63 PLN 

Bambusowy termos 400 ml

Termos 400 ml, wnętrze ze stali nierdzewnej 304, organiczny bambus na 
zewnątrz, utrzymuje napoje ciepłe do 5 godzin oraz zimne do 15 godzin

Rozmiar 24,3 x ø 6,5 cm Wymiar znakowania 25 x 70 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 108,71 PLN 
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P436.239

PERFECT FIT

Bambusowy 
kubek podróżny 270 ml
Bambusowy kubek podróżny 270 ml, wnętrze ze stali nierdzewnej 304 odpornej 
na rdzę i styczność z żywnością, powłoka z organicznego bambusa na zewnątrz, 
utrzymuje temperaturę ciepłych napojów do 3 godzin oraz zimnych do 6 godzin, 
pasuje do większości ekspresów do kawy

Rozmiar 11,7 x ø 7,2 cm Wymiar znakowania 25 x 60 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 60,91 PLN 

Bambusowa 
butelka próżniowa 320 ml
Bambusowa butelka próżniowa 320 ml, wnętrze ze stali nierdzewnej 304, 
organiczny bambus na zewnątrz, szczelna, utrzymuje napoje ciepłe do 5 godzin 
oraz zimne do 15 godzin

Rozmiar 19,8 x ø 6,5 cm Wymiar znakowania 25 x 70 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 86,74 PLN 

Bambusowy  
kubek termiczny 450 ml Bogota
Bambusowy kubek termiczny 450 ml, podwójne ścianki ze stali nierdzewnej z 
próżnią między ściankami, wewnątrz stal nierdzewna 304, stal nierdzewna 201 na 
zewnątrz, szczelne wieczko, nie wymaga obsługi oburącz, utrzymuje temperaturę 
ciepłych napojów do 5 godzin oraz zimnych do 15 godzin, wzór zastrzeżony®

Rozmiar 21,7 x ø 7 cm Wymiar znakowania 25 x 80 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 115,69 PLN 

DO PICIA
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Ekologiczny  
kubek podróżny 225 ml Boom

Ekologiczny kubek podróżny 225 ml, podwójne ścianki, szczelny, nadaje się do 
zimnych i ciepłych napojów, kubek można łatwo rozmontować do recyklingu, nie 
zawiera BPA, wzór zastrzeżony®

Rozmiar 17,2 x ø 7 cm Wymiar znakowania 25 x 50 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 53,04 PLN 

Kubek podróżny 250 ml Lock

Kubek podróżny 250 ml, wieczko z łatwym systemem zamykania, nie wymaga 
obsługi oburącz, stal nierdzewna 201 na zewnątrz, wnętrze z PP, kubek można 
łatwo rozebrać na części do recyklingu, nie zawiera BPA

Rozmiar 20 x ø 6,8 cm Wymiar znakowania 25 x 80 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 40,56 PLN 
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Kubek podróżny 300 ml Mosa

Kubek podróżny 300 ml, wytrzymała stal nierdzewna 201 na zewnątrz, wnętrze z 
PP, wzór zastrzeżony®

Rozmiar 15,5 x ø 7 cm Wymiar znakowania 25 x 65 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 34,32 PLN 

Termos 500 ml Mosa

Termos 500 ml, podwójne ścianki ze stali nierdzewnej 201, pokrywka z PP może 
służyć jako kubek, wzór zastrzeżony®

Rozmiar 23,5 x ø 6,9 cm Wymiar znakowania 25 x 80 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 59,53 PLN 

DO PICIA
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Kubek  
podróżny 350 ml

Kubek podróżny 350 ml, stal nierdzewna na zewnątrz, wnętrze z PP, pokrętka 
na pokrywie i przycisk zamykający zapobiegający wylaniu, nie wymaga obsługi 
oburącz, szczelny, nie zawiera BPA

Rozmiar 18 x ø 7,7 cm Wymiar znakowania 30 x 80 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 53,04 PLN 

Kubek  
podróżny 300 ml Auto

Kubek podróżny 300 ml, stal nierdzewna na zewnątrz, wnętrze z PP, szczelne 
wieczko z przyciskiem z boku, nie wymaga obsługi oburącz, wzór zastrzeżony®

Rozmiar 7,1 x 7 x 20 x ø 7,5 cm Wymiar znakowania 25 x 70 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 58,28 PLN 
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Geometryczny 
kubek podróżny 300 ml

Geometryczny kubek podróżny 300 ml, plastikowe wnętrze, stal nierdzewna na 
zewnątrz, wyłącznie mycie ręczne

Rozmiar 16,3 x ø 7 cm Wymiar znakowania 20 x 55 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 23,58 PLN 

DO PICIA
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Ekologiczny 
kubek podróżny 270 ml

Ekologiczny kubek podróżny 270 ml, lekki, trwały i wielokrotnego użytku, 
wykonany z nadającego się w 100% do recyklingu materiału PP, silikonowe 
wieczko i uchwyt, odporny na temperaturę do 100 stopni Celsjusza, kubek można 
myć w zmywarce i używać w kuchence mikrofalowej, pasuje do większości 
ekspresów do kawy

Rozmiar 11,8 x ø 8 cm Wymiar znakowania 25 x 15 mm Technika znakowania 

Cena: 13,23 PLN

Ekologiczny 
kubek podróżny 350 ml

Ekologiczny kubek podróżny 350 ml, lekki, trwały i wielokrotnego użytku, 
wykonany z nadającego się w 100% do recyklingu materiału PP, silikonowy 
uchwyt, zakręcane wieczko, odporny na temperaturę do 100 stopni Celsjusza, 
kubek można myć w zmywarce i używać w kuchence mikrofalowej

Rozmiar 11,8 x ø 9 cm Wymiar znakowania 25 x 15 mm Technika znakowania 

Cena: 14,60 PLN
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Ekologiczny 
kubek podróżny 300 ml
Ekologiczny kubek podróżny 300 ml, lekki, trwały i wielokrotnego użytku, 
wykonany z materiału PP w 100% nadającego się do recyklingu, podwójne 
ścianki, zakręcane wieczko, odporny na temperaturę do 100 stopni Celsjusza, 
wyłącznie mycie ręczne

Rozmiar 12,8 x ø 9,2 cm Wymiar znakowania 25 x 20 mm Technika znakowania 

Cena: 13,86 PLN

DO PICIA
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Ekologiczny 
kubek podróżny 400 ml
Ekologiczny kubek 400 ml wielokrotnego użytku, kompostowalny, wykonany z 
PLA, bez dodatku plastiku i innych szkodliwych dla zdrowia substancji, odporny 
na temperaturę do 120 stopni Celsjusza, kubek można myć na górnej półce 
zmywarki i używać w kuchence mikrofalowej, posiada zabezpieczenie przed 
rozlewaniem, nie zawiera BPA

Rozmiar 15,1 x ø 7,7 cm Wymiar znakowania 25 x 10 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 69,13 PLN 

Ekologiczny 
kubek podróżny 350 ml PLA
Ekologiczny kubek podróżny 350 ml, wykonany z PLA, silikonowe wieczko i 
uchwyt, można myć w zmywarce, nie zawiera BPA

Rozmiar 12,3 x ø 9,5 cm Wymiar znakowania 30 x 15 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 43,68 PLN 

Ekologiczna  
puszka 330 ml, butelka sportowa
Ekologiczna puszka 330 ml, butelka sportowa, szczelna, wykonana z PLA, można 
używać w kuchence mikrofalowej i myć w zmywarce, w ekologicznym pudełku 
podarunkowym

Rozmiar 14,8 x ø 6,5 cm Wymiar znakowania 25 x 80 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 54,54 PLN 
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PERFECT FIT PERFECT FIT

Kubek podróżny 
280 ml PLA Coffee to go

Ekologiczny kubek podróżny 280 ml, wykonany z PLA, silikonowe wieczko i 
uchwyt, pasuje do większości ekspresów do kawy, nie zawiera melaminy

Rozmiar 8,6 x ø 8,6 cm Wymiar znakowania 25 x 15 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 29,46 PLN 

Kubek podróżny 
380 ml PLA Coffee to go

Ekologiczny kubek podróżny 380 ml, wykonany z PLA, silikonowe wieczko i 
uchwyt, nie zawiera melaminy

Rozmiar 11,5 x ø 8,6 cm Wymiar znakowania 25 x 20 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 37,82 PLN 

DO PICIA
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PERFECT FIT

Korkowy termos 600 ml
Termos 600 ml, podwójne ścianki ze stali nierdzewnej 201 na zewnątrz i 304 
wewnątrz, utrzymuje napoje ciepłe do 5 godzin oraz zimne do 15 godzin, 
korkowa podstawa, szczelny

Rozmiar 29 x ø 7,2 cm Wymiar znakowania 25 x 80 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 95,10 PLN 

Kubek podróżny 300 ml
Kubek podróżny 300 ml, podwójne ścianki, wnętrze z plastiku, korkowe elementy 
na zewnątrz, utrzymuje temperaturę ciepłych napojów do 3 godzin oraz zimnych 
do 6 godzin

Rozmiar 13,2 x ø 6,8 cm Wymiar znakowania 20 x 70 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 45,80 PLN 

Korkowy kubek termiczny 180 ml
Korkowy kubek termiczny 180 ml, podwójne ścianki ze stali nierdzewnej z próżnią 
między ściankami, wewnątrz stal nierdzewna 304, na zewnątrz stal nierdzewna 
201, utrzymuje napoje ciepłe do 5 godzin oraz zimne do 15 godzin, korkowa 
podstawa, pasuje do większości ekspresów do kawy

Rozmiar 10 x ø 7,2 cm Wymiar znakowania 25 x 60 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 74,01 PLN 

VOYAGER XD 2020



P433.251

P432.931

P432.911

PERFECT FIT

Termos 500 ml Light Up Logo
Termos 500 ml, podwójne ścianki, wnętrze ze stali nierdzewnej 304, na zewnątrz 
ABS, szczelny, grawer ukazuje podświetlaną powierzchnię, 2 baterie CR2032 w 
komplecie

Rozmiar 7,9 x 7,9 x 23 cm Wymiar znakowania 30 x 50 mm Technika 
znakowania Grawer laserowy. 

Cena: 99,22 PLN 

Kubek podróżny 
480 ml Light Up Logo
Kubek podróżny 480 ml, podwójne ścianki, wnętrze ze stali nierdzewnej 
304, ABS na zewnątrz, grawer ukazuje podświetlaną powierzchnię, efekt 
podświetlenia logotypu przy podniesieniu i potrząśnięciu kubkiem, 2 baterie 
CR2032 w komplecie

Rozmiar 8,9 x 9,4 x 20,4 cm Wymiar znakowania 35 x 50 mm Technika 
znakowania Grawer laserowy. 

Cena: 91,73 PLN 

Kubek podróżny 
200 ml Light Up Logo
Kubek podróżny 200 ml, podwójne ścianki, wnętrze ze stali nierdzewnej 
304, ABS na zewnątrz, grawer ukazuje podświetlaną powierzchnię, efekt 
podświetlenia logotypu przy potrząśnięciu kubkiem, pasuje do większości 
ekspresów do kawy, 2 baterie CR2032 w komplecie

Rozmiar 12,5 x ø 7,5 cm Wymiar znakowania 30 x 45 mm Technika znakowania 
Grawer laserowy. 

Cena: 78,75 PLN 

DO PICIA
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PERFECT FIT

Kubek podróżny 
160 ml Coffee To Go

Kubek podróżny 160 ml, podwójne ścianki, wnętrze z PP, łatwe w użyciu wieczko 
chroni przed rozlaniem, nadaje się do kawy Ristretto, Espresso i Lungo, wyłącznie 
mycie ręczne, dzięki wysokości 8 cm kubek pasuje do większości ekspresów do 
kawy, wzór zastrzeżony®

Rozmiar 10 x ø 7 cm Wymiar znakowania 25 x 20 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 26,21 PLN 

DIGITAL ROUND
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Kubek 
podróżny 300 ml Metro

Kubek podróżny 300 ml, minimalistyczny design, wzór zastrzeżony®

Rozmiar 15,5 x ø 7 cm Wymiar znakowania 25 x 80 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 27,33 PLN 

DO PICIA

DIGITAL ROUND
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PERFECT FIT

PERFECT FIT

Kubek podróżny 160 ml
Kubek podróżny 160 ml, podwójne ścianki, wnętrze wykonane z PP, łatwe w 
użyciu wieczko chroni przed rozlaniem, nie wymaga obsługi oburącz, nadaje się 
do kawy Ristretto, Espresso i Lungo, wyłącznie mycie ręczne, dzięki wysokości 8 
cm kubek pasuje do większości ekspresów do kawy, wzór zastrzeżony®

Rozmiar 10 x ø 7 cm Wymiar znakowania 25 x 20 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 28,95 PLN 

Kubek termiczny 227 ml Dia
Kubek termiczny 227 ml, podwójne ścianki ze stali nierdzewnej z próżnią między 
ściankami, kubek można łatwo rozebrać na części do recyklingu, pasuje do 
większości ekspresów do kawy, nie zawiera BPA, wzór zastrzeżony®

Rozmiar 10,2 x ø 8,5 cm Wymiar znakowania 25 x 60 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 40,56 PLN 

Kubek podróżny 350 ml Dia
Kubek podróżny 350 ml, podwójne ścianki, stal nierdzewna 304 wewnątrz, 
przesuwana pokrywa, nadaje się do zimnych i ciepłych napojów, kubek można 
łatwo rozmontować do recyklingu, wyłącznie mycie ręczne, nie zawiera BPA, 
wzór zastrzeżony®

Rozmiar 14 x ø 8,5 cm Wymiar znakowania 25 x 80 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 51,79 PLN 
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Emaliowany 
kubek 350 ml w stylu vintage

Emaliowany kubek 350 ml w stylu vintage, pojedyncze ścianki, ręczne 
wykończenie i drobne niedoskonałości sprawiają, że każdy kubek jest wyjątkowy, 
wyłącznie mycie ręczne

Rozmiar 7,8 x ø 8,6 cm Wymiar znakowania 25 x 45 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 28,21 PLN 

Emaliowany kubek
 XL 680 ml w stylu vintage

Duży, emaliowany kubek 680 ml w stylu vintage, pojedyncze ścianki, ręczne 
wykończenie i drobne niedoskonałości sprawiają, że każdy kubek jest wyjątkowy

Rozmiar 13 x ø 9,2 cm Wymiar znakowania 25 x 80 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 35,07 PLN 

DO PICIA
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PERFECT FIT

Kubek podróżny 350 ml
Kubek podróżny 350 ml, stal nierdzewna na zewnątrz, wnętrze z PP, czarny spód 
i pokrywka

Rozmiar 12 x 17 x ø 8 cm Wymiar znakowania 35 x 35 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 22,33 PLN 

Kubek podróżny 400 ml Urban
Kubek podróżny 400 ml, wzór zastrzeżony®

Rozmiar 15,5 x ø 8 cm Wymiar znakowania 30 x 60 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 34,32 PLN 

Kubek podróżny 
200 ml z karabińczykiem
Kubek podróżny 200 ml z karabińczykiem, podwójne ścianki, wykonany ze stali 
nierdzewnej, pokrywa i rączka z PP

Rozmiar 6,9 x 8 x ø 6,9 cm Wymiar znakowania 25 x 70 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 26,59 PLN 
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Kubek podróżny 
350 ml Highland
Kubek podróżny 350 ml, podwójne ścianki ze stali nierdzewnej, uchwyt, wieczko 
i rączka wykonane z ABS

Rozmiar 14,6 x ø 8,8 cm Wymiar znakowania 35 x 70 mm Technika znakowania 
Grawer laserowy. 

Cena: 38,69 PLN 

Geometryczny 
kubek podróżny 380 ml
Kubek podróżny 380 ml, geometryczny kształt, stal nierdzewna na zewnątrz, 
wnętrze i rączka z PP, pasuje do większości ekspresów do kawy

Rozmiar 12,2 x 12,4 x ø 8,5 cm Wymiar znakowania 25 x 30 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 36,82 PLN 

Szczelny kubek 
podróżny 225 ml Clik
Kubek podróżny 225 ml, podwójne ścianki, szczelna obudowa, uchwyt, 360 
stopniowa pokrywa pozwala na picie z każdej strony, system otwierania/
zamykania za pomocą jednego kliknięcia, można łatwo rozebrać na części do 
recyklingu, wyłącznie mycie ręczne, nie zawiera BPA, wzór zastrzeżony®

Rozmiar 17,7 x ø 7,3 cm Wymiar znakowania 30 x 80 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 53,66 PLN 

DO PICIA
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Termos 700 ml, 2 kubki
Termos 700 ml, wykonany ze stali nierdzewnej, szczelny, podwójne ścianki, 
uchwyt, pasek na ramię i 2 kubki w komplecie, wyłącznie mycie ręczne

Rozmiar 29,5 x ø 7,5 cm Wymiar znakowania 22 x 80 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 104,59 PLN 

Termos 600 ml Bopp Hot
Termos 600 ml, matowe wykończenie, podwójne ścianki, zamknięcie i kubek z 
uchem, wzór zastrzeżony®

Rozmiar 24,5 x ø 7,5 cm Wymiar znakowania 35 x 80 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 111,20 PLN 

Termos 1 l
Termos 1 l, wykonany ze stali nierdzewnej, podwójne ścianki, otwieranie/
zamykanie przy pomocy przycisku

Rozmiar 33 x ø 8 cm Wymiar znakowania 35 x 80 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 74,26 PLN 
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P433.330

Termos 500 ml

Termos 500 ml, wykonany ze stali nierdzewnej, podwójne ścianki, otwieranie/
zamykanie przy pomocy przycisku

Rozmiar 24,5 x ø 6,8 cm Wymiar znakowania 30 x 80 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 37,57 PLN 

DO PICIA

SITODRUK (NA OKRĄGŁO)
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Próżniowy pojemnik 
na żywność 500 ml Elite

Próżniowy pojemnik na żywność 500 ml, podwójne ścianki, wnętrze ze stali 
nierdzewnej 18/8, szczelny, powlekany proszkowo czarny kolor cechujący się 
niezwykłą trwałością i odpornością na wyblaknięcie czy popękanie, ściana 
wewnętrzna pokryta miedzią o wysokim poziomie przewodnictwa, utrzymuje 
temperaturę napojów ciepłych do 8 godzin oraz zimnych do 24 godzin, łyżka ze 
stali nierdzewnej 18/8 w komplecie, wyłącznie mycie ręczne

Rozmiar 15,9 x ø 9,3 cm Wymiar znakowania 35 x 60 mm Technika znakowania 
Grawer laserowy. 

Cena: 110,07 PLN 

Kubek termiczny 300 ml Elite

Kubek termiczny 300 ml, podwójne ścianki z próżnią między ściankami, wnętrze 
ze stali nierdzewnej 18/8, powlekany proszkowo czarny kolor cechujący się 
niezwykłą trwałością i odpornością na wyblaknięcie czy popękanie, ściana 
wewnętrzna pokryta miedzią o wysokim poziomie przewodnictwa, utrzymuje 
temperaturę napojów ciepłych do 8 godzin oraz zimnych do 24 godzin, szczelny, 
zamykane wieczko, wyłącznie mycie ręczne

Rozmiar 19,2 x ø 6,3 cm Wymiar znakowania 25 x 90 mm Technika znakowania 
Grawer laserowy. 

Cena: 67,39 PLN 
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Termos 500 ml Elite

Termos 500 ml z izolacją próżniową, podwójne ścianki, wnętrze ze stali 
nierdzewnej 18/8, powlekany proszkowo czarny kolor cechujący się niezwykłą 
trwałością i odpornością na wyblaknięcie czy popękanie, ściana wewnętrzna 
pokryta miedzią o wysokim poziomie przewodnictwa, utrzymuje temperaturę 
napojów ciepłych do 8 godzin oraz zimnych do 24 godzin, szczelny, wyłącznie 
mycie ręczne

Rozmiar 25,5 x ø 7,4 cm Wymiar znakowania 30 x 110 mm Technika znakowania 
Grawer laserowy. 

Cena: 78,75 PLN 

Termos 1 l Elite

Termos 1 l z izolacją próżniową, podwójne ścianki, wnętrze ze stali nierdzewnej 
18/8, powlekany proszkowo czarny kolor cechujący się niezwykłą trwałością i 
odpornością na wyblaknięcie czy popękanie, ściana wewnętrzna pokryta miedzią 
o wysokim poziomie przewodnictwa, utrzymuje temperaturę napojów ciepłych 
do 8 godzin oraz zimnych do 24 godzin, szczelny, wyłącznie mycie ręczne

Rozmiar 32,6 x ø 8,7 cm Wymiar znakowania 35 x 110 mm Technika znakowania 
Grawer laserowy. 

Cena: 112,45 PLN 

DO PICIA
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Próżniowy 
pojemnik na żywność 380 ml

Próżniowy pojemnik na żywność 380 ml, szczelny, wewnątrz stal nierdzewna 
304, wieczko z Tritanu z pojemnikiem na owoce lub orzechy, utrzymuje niską 
temperaturę żywności do 15 godzin oraz wysoką do 5 godzin

Rozmiar 16,2 x ø 8 cm Wymiar znakowania 30 x 80 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 86,74 PLN 

Pojemnik na żywność 400 ml 
z powłoką ceramiczną Bogota

Próżniowy pojemnik na żywność 400 ml z powłoką ceramiczną na ścianie 
wewnętrznej eliminującą metaliczny posmak żywności, szczelne wieczko, 
utrzymuje temperaturę ciepłej żywności do 5 godzin oraz zimnej do 15 godzin, w 
zestawie sztućce 3 w 1 (widelec, nóż i łyżka), wzór zastrzeżony®

Rozmiar 13 x ø 9,5 cm Wymiar znakowania 35 x 50 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 96,72 PLN 
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Próżniowy 
pojemnik na żywność 350 ml

Próżniowy pojemnik na żywność 350 ml, wykonany z wysokiej jakości stali 
nierdzewnej 18/8, nie pochłania zapachu i smaku, szczelna pokrywka z uchwytem 
i łyżeczką wewnątrz, szeroki otwór umożliwiający jedzenie bezpośrednio z 
pojemnika i ułatwiający jego wypełnianie oraz czyszczenie, należy myć ręcznie

Rozmiar 12,5 x ø 9 cm Wymiar znakowania 30 x 65 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 81,12 PLN 

Próżniowy 
pojemnik na żywność 300 ml

Pojemnik na żywność 300 ml, szczelny, podwójne ścianki ze stali nierdzewnej 
201 na zewnątrz i 304 wewnątrz z próżnią między ściankami, utrzymuje wysoką 
temperaturę żywności do 5 godzin oraz niską do 15 godzin

Rozmiar 12,7 x ø 8,5 cm Wymiar znakowania 30 x 60 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 52,55 PLN 

DO PICIA
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Termos 500 ml, 
ładowarka bezprzewodowa 5W

Szczelny termos próżniowy 500 ml, wewnątrz stal nierdzewna 304, stal 
nierdzewna 201 na zewnątrz, bezprzewodowy power bank 5000 mAh, ładowarka 
bezprzewodowa 5W w podstawie, bezprzewodowe ładowanie jest kompatybilne 
ze wszystkimi urządzeniami posiadającymi możliwość ładowania indukcyjnego, 
wejście 5V/2A, wyjście 5V/2.1A, wyjście bezprzewodowe 5W

Rozmiar 7,5 x 7,5 x 27 cm Wymiar znakowania 30 x 80 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 216,78 PLN 

Butelka 600 ml Hydrate, bezprze- 
wodowy power bank 5000 mAh

Szczelna butelka sportowa 600 ml z uchwytem, bezprzewodowy power bank 
5000 mAh, ładowarka bezprzewodowa 5W w podstawie, butelka wykonana z 
Tritanu, zamknięcie na przycisk, bezprzewodowe ładowanie jest kompatybilne 
ze wszystkimi urządzeniami posiadającymi możliwość ładowania indukcyjnego, 
wejście 5V/1A, wyjście 5V/2.1A, wyjście bezprzewodowe 5W, kabel micro USB w 
komplecie, wzór zastrzeżony®

Rozmiar 26 x ø 7,5 cm Wymiar znakowania 30 x 80 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 193,31 PLN 
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Butelka sportowa 580 ml, 
bezprzewodowe słuchawki
Próżniowa butelka sportowa 580 ml, szczelna, podwójne ścianki, wewnątrz 
stal nierdzewna 304, stal nierdzewna 201 na zewnątrz, utrzymuje temperaturę 
napojów ciepłych do 5 godzin oraz zimnych do 15 godzin, douszne słuchawki 
bezprzewodowe w nakrętce, wbudowany akumulator 40 mAh umożliwia 
odtwarzanie muzyki do 2 godzin, kabel micro USB 60 cm w komplecie

Rozmiar 25 x ø 7 cm Wymiar znakowania 25 x 85 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 288,29 PLN 

Szczelna butelka sportowa 500 
ml, bezprzewodowe słuchawki
Butelka sportowa 500 ml, bezprzewodowe słuchawki douszne BT 4.0 odporne na 
pot, wbudowany akumulator o pojemności 55 mAh umożliwia słuchanie muzyki 
do 3 godzin, funkcja odbierania połączeń, wbudowany mikrofon, przyciski do 
kontroli głośności, butelka wykonana z Tritanu, szczelna, z uchwytem, kabel 
micro USB w komplecie, nie zawiera BPA

Rozmiar 19,4 x ø 7 cm Wymiar znakowania 25 x 85 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 88,86 PLN 

Butelka sportowa 600 ml Hydrate, 
bezprzewodowe słuchawki
Butelka sportowa 600 ml z uchwytem, wykonana z Tritanu, szczelne zamknięcie 
na przycisk, bezprzewodowe słuchawki douszne w podstawie, akumulator o 
pojemności 600 mAh umożliwia odtwarzanie muzyki do 4 godzin, kabel micro 
USB 50 cm w komplecie, wzór zastrzeżony®

Rozmiar 7,5 x 7,5 x 26,6 cm Wymiar znakowania 30 x 80 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 253,84 PLN 

DO PICIA
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Butelka sportowa 680 ml, 
głośnik bezprzewodowy 3W

Butelka sportowa 680 ml z Tritanu, głośnik bezprzewodowy 3W, czas 
odtwarzania muzyki do 3 godzin

Rozmiar 25,3 x ø 7,1 cm Wymiar znakowania 30 x 80 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 90,61 PLN 

Termos 500 ml, 
głośnik bezprzewodowy

Szczelny termos próżniowy 500 ml, wewnątrz stal nierdzewna 304, stal 
nierdzewna 201 na zewnątrz, przenośny głośnik bezprzewodowy BT 4.2 w 
podstawie, wbudowana bateria polimerowa 450 mAh pozwala na odtwarzanie 
muzyki do 4 godzin, zasięg głośnika do 10 m, kabel micro USB w komplecie

Rozmiar 7,5 x 7,5 x 26,7 cm Wymiar znakowania 30 x 80 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 146,26 PLN 
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Butelka sportowa 500 ml Party, 
głośnik bezprzewodowy 3W

Próżniowa butelka sportowa 500 ml z uchwytem, głośnik bezprzewodowy 3W z 
nastrojowym oświetleniem, szczelne wieczko, wnętrze ze stali nierdzewnej 304, 
wzór zastrzeżony®

Rozmiar 24 x ø 8 cm Wymiar znakowania 30 x 60 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 148,27 PLN 

Butelka sportowa 650 ml Party 
3 w 1, głośnik, lampka LED

Szczelna butelka sportowa 650 ml z Tritanu, głośnik bezprzewodowy 3W, 
nastrojowe światło LED, pasek do noszenia, czas odtwarzania muzyki do 3 
godzin, wzór zastrzeżony®

Rozmiar 24 x ø 8 cm Wymiar znakowania 20 x 85 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 128,17 PLN 

DO PICIA
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 P436.352  5

Składana 
butelka sportowa 580 ml
Składana butelka 580 ml z karabińczykiem, wykonana z nietoksycznego silikonu, 
nadaje się do ciepłych i zimnych napojów, szeroki ustnik z otwarciem na owoce, 
kawę czy kostki lodu, odporna na wstrząsy i antypoślizgowa konstrukcja, nie 
zawiera BPA

Rozmiar 21,8 x ø 7,7 cm Wymiar znakowania 25 x 40 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 60,53 PLN 
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 P432.601  2  5  7

Składany 
kubek podróżny 350 ml

Składany kubek podróżny 350 ml, wykonany w 100% ze spożywczego materiału 
silikonowego, nieprzywierająca powłoka, szczelny, elastyczny, przed pierwszym 
użyciem należy zanurzyć kubek na kilka minut w gotującej wodzie, można myć w 
zmywarce, nie zawiera BPA

Rozmiar 14 x ø 8,7 cm Wymiar znakowania 30 x 13 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 46,42 PLN 

DO PICIA
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 P436.291  3

Szklana butelka sportowa 
550 ml w pokrowcu

Szklana butelka sportowa 550 ml w pokrowcu, pokrowiec z PU, szczelne wieczko 
z bambusa, szeroki ustnik ułatwiający picie

Rozmiar 23,9 x ø 7 cm Wymiar znakowania 70 x 90 mm Technika znakowania 
Transfer. 

Cena: 57,79 PLN 
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 P436.651  2  5

Szklana butelka 
sportowa 500 ml w pokrowcu

Butelka sportowa 500 ml, silikonowy pokrowiec chroni przed uszkodzeniem 
i stanowi warstwę izolacji chroniącej przed oparzeniem, szczelne wieczko 
z uchwytem oraz dwoma otworami do picia (szeroki i wąski), wykonana z 
wytrzymałego szkła borokrzemowego odpornego na wysokie temperatury i 
nadającego się w 100% do recyklingu, nie zawiera BPA, ftalanów, PVC, ołowiu i 
kadmu

Rozmiar 22,2 x ø 7 cm Wymiar znakowania 34 x 34 mm Technika znakowania 
Doming. 

Cena: 57,03 PLN 

DO PICIA

VOYAGER XD 2020



P436.503

 P436.031  4  5

 P436.101  5

Butelka sportowa 
350 ml Bopp Mini, karabińczyk
Butelka sportowa 350 ml, wykonana ze stali nierdzewnej, karabińczyk w 
komplecie, wzór zastrzeżony®

Rozmiar 18 x ø 6 cm Wymiar znakowania 25 x 80 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 43,06 PLN 

Butelka sportowa 
550 ml Bopp Sport
Butelka sportowa 550 ml, szczelne i łatwe w użyciu zamknięcie, wykonana z 
Tritanu, wyjątkowy kształt daje wiele możliwości noszenia butelki, nie zawiera 
BPA, wzór zastrzeżony®

Rozmiar 24,1 x ø 6,8 cm Wymiar znakowania 35 x 15 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 65,03 PLN 

Butelka 
sportowa 700 ml Bopp Cool
Butelka sportowa 700 ml, wykonana z Tritanu, wewnątrz butelki wyjmowany, 
żelowy wkład chłodzący, który można schłodzić w lodówce, nie zawiera BPA, 
wzór zastrzeżony®

Rozmiar 25 x ø 8 cm Wymiar znakowania 30 x 80 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 66,14 PLN 
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 P436.061  3  5 P436.071  3

P436.503

Butelka sportowa 500 ml Neva

Butelka sportowa 500 ml, wykonana z Tritanu, szczelna, pasek z tkaniny do 
noszenia i szybkiego uwalniania słomki, nie zawiera BPA, wzór zastrzeżony®

Rozmiar 22,2 x ø 6,2 cm Wymiar znakowania 25 x 80 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 48,67 PLN 

Butelka sportowa 450 ml Neva

Butelka sportowa 450 ml, wykonana z Tritanu, szczelna, pasek z tkaniny do 
noszenia i szybkiego uwalniania słomki, nie zawiera BPA, wzór zastrzeżony®

Rozmiar 22,2 x ø 6,2 cm Wymiar znakowania 25 x 80 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 45,55 PLN 

DO PICIA
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 P436.421  2  3  4  5

Butelka 
sportowa 710 ml Deluxe

Butelka sportowa 710 ml z uchwytem, wykonana z wytrzymałej stali nierdzewnej 
18/8, zalecana wyłącznie do zimnej wody

Rozmiar 26 x ø 7 cm Wymiar znakowania 25 x 80 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 45,93 PLN 

SITODRUK (NA OKRĄGŁO)
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 P436.411  2  3  4  5

Butelka 
sportowa 500 ml Deluxe

Butelka sportowa 500 ml, wykonana z wytrzymałej stali nierdzewnej 18/8, 
szczelne zamknięcie, zalecana wyłącznie do zimnej wody

Rozmiar 21,5 x ø 6,6 cm Wymiar znakowania 25 x 80 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 35,82 PLN 

DO PICIA

SITODRUK (NA OKRĄGŁO)
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 P436.560  1  3  5 P433.160  1  3  5

Butelka sportowa 500 ml Sport

Butelka sportowa 500 ml, wykonana ze stali nierdzewnej, posiada wygodny 
ustnik, łatwa w czyszczeniu, wzór zastrzeżony®

Rozmiar 22,5 x ø 6 cm Wymiar znakowania 30 x 80 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 42,30 PLN 

Butelka sportowa 600 ml

Butelka sportowa 600 ml, wykonana z wytrzymałego aluminium, pojedyncze 
ścianki, zakręcane wieczko, zamykany otwór do picia, nie zawiera BPA

Rozmiar 22,3 x ø 7,2 cm Wymiar znakowania 30 x 80 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 34,32 PLN 
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Butelka 
sportowa 750 ml ze słomką

Butelka sportowa 750 ml ze słomką, wykonana z Tritanu, posiada uchwyt, nie 
zawiera BPA

Rozmiar 25,8 x ø 6,7 cm Wymiar znakowania 30 x 80 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 25,45 PLN 

Butelka sportowa 750 ml

Butelka sportowa 750 ml, wykonana z Tritanu, szczelna, silikonowy pierścień 
poprawiający wygodę trzymania, nie zawiera BPA

Rozmiar 25,5 x ø 7 cm Wymiar znakowania 30 x 80 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 61,78 PLN 

DO PICIA
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 P436.881  2 P436.890  1  5

Butelka monitorująca ilość 
wypitej wody 600 ml Aqua

Butelka sportowa 600 ml ze stali nierdzewnej, po napełnieniu butelki i 
przekręceniu pierścienia na wieczku pojawia się duża kropla, dzięki której łatwo 
można policzyć ilość wypitych butelek wody, szczelna, wyłącznie mycie ręczne

Rozmiar 23 x ø 7 cm Wymiar znakowania 25 x 80 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 45,80 PLN 

Butelka monitorująca ilość 
wypitej wody 650 ml Aqua

Butelka sportowa 650 ml ze stali nierdzewnej, po napełnieniu butelki i 
przekręceniu pierścienia na wieczku pojawia się duża kropla, dzięki której łatwo 
można policzyć ilość wypitych butelek wody, szczelna, wyłącznie mycie ręczne, 
wzór zastrzeżony®

Rozmiar 20,9 x ø 7 cm Wymiar znakowania 30 x 80 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 53,66 PLN 
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Butelka sportowa 
600 ml do monitorowania 
poziomu nawodnienia

Butelka sportowa 600 ml z Tritanu ze słomką, przezroczysta, po napełnieniu 
butelki i przekręceniu pierścienia na wieczku pojawia się duża kropla, dzięki 
której łatwo można policzyć ilość wypitych butelek wody, szczelna, wyłącznie 
mycie ręczne, wzór zastrzeżony®

Rozmiar 23,2 x ø 7 cm Wymiar znakowania 25 x 80 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 50,79 PLN 

Butelka sportowa 800 ml FIT

Butelka sportowa 800 ml z miejscem na telefon, szczelne wieczko, nie wymaga 
obsługi oburącz, na górze butelki specjalna odczepiana naklejka, która trzyma 
telefon w miejscu, nawet po obróceniu do góry dnem, zaleca się mycie 
butelki wraz z naklejką po każdym użyciu w celu zachowania jej optymalnej 
przyczepności, dodatkowa naklejka w komplecie, wzór zastrzeżony®

Rozmiar 24,7 x ø 8 cm Wymiar znakowania 30 x 80 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 52,91 PLN 

DO PICIA

VOYAGER XD 2020



 P436.280  1  5 P436.251  3  5

Butelka sportowa 600 ml Squared

Butelka sportowa 600 ml z silikonową nakładką wokół korpusu, prostokątny 
kształt, wykonana z Tritanu, szczelne wieczko z blokadą i przyciskiem, nie 
wymaga obsługi oburącz, nie zawiera BPA, wzór zastrzeżony®

Rozmiar 20,7 x ø 8,8 cm Wymiar znakowania 40 x 50 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 51,42 PLN 

Butelka 
sportowa 600 ml Hydrate

Butelka sportowa 600 ml z uchwytem, wykonana z Tritanu, szczelne zamknięcie, 
nie wymaga obsługi oburącz, wzór zastrzeżony®

Rozmiar 23,4 x ø 7,4 cm Wymiar znakowania 25 x 60 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 42,43 PLN 
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 P436.000  1  5  7 P436.020  1  5  7

Butelka sportowa XL 800 ml

Butelka sportowa 800 ml, wykonana z Tritanu, bezwonna, szczelne wieczko z 
blokadą i przyciskiem, nie wymaga obsługi oburącz, posiada pasek, nie zawiera 
BPA

Rozmiar 24,8 x ø 7,8 cm Wymiar znakowania 35 x 80 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 39,81 PLN 

Butelka sportowa 600 ml

Butelka sportowa 600 ml, wykonana z Tritanu, zamknięcie z blokadą, pasek na 
rękę, nie zawiera BPA

Rozmiar 21 x ø 7,4 cm Wymiar znakowania 30 x 80 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 29,95 PLN 

DO PICIA
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 P436.871  3  4  5  7  8

 P436.200  3  5  7

 P436.861  3

Butelka sportowa 650 ml
Butelka sportowa 650 ml, wykonana z AS, nakrętka z uchwytem, szczelna, 
trwała, wielokrotnego użytku, wyłącznie mycie ręczne zimną wodą, nie zawiera 
BPA

Rozmiar 26 x ø 6,6 cm Wymiar znakowania 25 x 80 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 13,98 PLN 

Składana butelka sportowa 
400 ml z karabińczykiem
Składana butelka sportowa 400 ml z otworem do picia i karabińczykiem

Rozmiar 27 x 11,2 x 3 cm Wymiar znakowania 40 x 80 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 6,73 PLN 

Szczelna 
butelka sportowa 650 ml
Butelka sportowa 650 ml z uchwytem, wytrzymała i szczelna, szeroki otwór do 
picia, wyłącznie mycie ręczne, nie zawiera BPA

Rozmiar 25,7 x ø 6,6 cm Wymiar znakowania 20 x 60 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 26,21 PLN 
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 P436.055  7  8

Butelka sportowa 800 ml

Butelka sportowa 800 ml z pojemnikiem na lód lub owoce, wykonana z Tritanu

Rozmiar 27,5 x ø 7,2 cm Wymiar znakowania 25 x 80 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 36,82 PLN 

DO PICIA

DIGITAL ROUND

VOYAGER XD 2020



P436.143

 P436.261  3  5

 P436.451  3  4  5  7

Butelka 
sportowa Bopp Fruit 650 ml
Butelka sportowa 650 ml z pojemnikiem na lód i owoce sięgającym dna, 
wykonana z Tritanu, nie zawiera BPA, wzór zastrzeżony®

Rozmiar 25 x ø 8 cm Wymiar znakowania 30 x 80 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 68,64 PLN 

Szczelna butelka 
sportowa 700 ml Honeycomb
Butelka sportowa 700 ml z pojemnikiem na lód i owoce, z uchwytem, wykonana 
z Tritanu, szczelne wieczko z blokadą i przyciskiem, nie wymaga obsługi oburącz, 
nie zawiera BPA, wzór zastrzeżony®

Rozmiar 24,8 x ø 7,2 cm Wymiar znakowania 30 x 40 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 49,79 PLN 

Butelka sportowa 500 ml
Butelka sportowa 500 ml z miejscem na owoce i lód, specjalna nasadka 
utrzymująca owoce lub lód wewnątrz górnej części butelki, wyłącznie mycie 
ręczne, nie zawiera BPA

Rozmiar 19,5 x ø 6,3 cm Wymiar znakowania 25 x 80 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 13,60 PLN 
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Butelka sportowa 500 ml

Butelka sportowa 500 ml, z pojemnikiem na lód i owoce, wykonana z Tritanu, nie 
wymaga obsługi oburącz, nie zawiera BPA

Rozmiar 22,7 x ø 6 cm Wymiar znakowania 25 x 80 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 30,33 PLN 

Butelka sportowa 700 ml

Butelka sportowa 700 ml z pojemnikiem na lód i owoce, wieczko wykonane z 
ABS z uchwytem, wykonana z odpornego na zadrapania i wytrzymałego Tritanu, 
szczelne wieczko z blokadą, nie wymaga obsługi oburącz, nie zawiera BPA

Rozmiar 23 x ø 7,5 cm Wymiar znakowania 25 x 80 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 39,94 PLN 

DO PICIA
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P221.369

P221.389

P221.379

Narzędzie wielofunkcyjne, 13 el.
Trwałe i wytrzymałe narzędzie wielofunkcyjne, wykonane z wysokiej jakości 
stali nierdzewnej, uchwyt z drewna bukowego, 13 funkcji: długie szczypce, 
kombinerki, przecinak do kabli i drutu, ostrze ząbkowane, otwieracz do butelek, 
duży śrubokręt płaski, śrubokręt krzyżakowy, nóż, piła, mały śrubokręt płaski, 
otwieracz do puszek, średni śrubokręt płaski, pilnik, w ozdobnym pudełku

Rozmiar 9,8 x 4,6 x 2,1 cm Wymiar znakowania 10 x 40 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 84,24 PLN 

Mini narzędzie 
wielofunkcyjne, 12 el.
Trwałe i kompaktowe narzędzie wielofunkcyjne, wykonane z wysokiej jakości 
stali nierdzewnej, uchwyt z drewna bukowego, 12 funkcji: długie szczypce, 
kombinerki, przecinak do kabli i drutu, ostrze ząbkowane, mały nóż, średni 
śrubokręt płaski, otwieracz do butelek, duży śrubokręt płaski, nóż, mały 
śrubokręt płaski, śrubokręt krzyżakowy, pilnik i skrobak, w ozdobnym pudełku

Rozmiar 7,2 x 3,4 x 2 cm Wymiar znakowania 7 x 30 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 37,31 PLN 

Nóż wielofunkcyjny, scyzoryk, 9 el.
Kompaktowy i wytrzymały nóż wielofunkcyjny, wykonany z wysokiej jakości 
stali nierdzewnej, uchwyt z drewna bukowego, 9 funkcji: nóż, ostrze ząbkowane, 
nożyczki, pilnik, piła, szydło, narzędzie do usuwania haczyków wędkarskich, 
śrubokręt krzyżakowy, śrubokręt płaski, w ozdobnym pudełku

Rozmiar 10,2 x 2,7 x 2,3 cm Wymiar znakowania 12 x 50 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 59,77 PLN 

NARZĘDZIA I LATARKI
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P221.431

P221.451

P221.441

Narzędzie 
wielofunkcyjne Excalibur, 13 el.
Bardzo wytrzymałe narzędzie wielofunkcyjne, wykonane ze stali nierdzewnej, 
aluminiowy uchwyt, 13 funkcji: długie szczypce, kombinerki, przecinak do kabli 
i drutu, ostrze ząbkowane, otwieracz do butelek, duży śrubokręt płaski, średni 
śrubokręt płaski, nóż, pilnik, śrubokręt krzyżakowy, otwieracz do puszek, mały 
śrubokręt płaski, piła, etui z wysokiej jakości poliestru 1680D w komplecie, w 
ozdobnym pudełku

Rozmiar 10,3 x 3,4 x 2,5 cm Wymiar znakowania 5 x 35 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 99,59 PLN 

Młotek, narzędzie 
wielofunkcyjne Excalibur, 10 el.
Bardzo wytrzymałe narzędzie wielofunkcyjne, wykonane ze stali nierdzewnej, 
aluminiowy uchwyt, 10 funkcji: młotek, kombinerki, przecinak do kabli i drutu, 
przyrząd do wyciągania gwoździ, nóż, piła, śrubokręt krzyżakowy, otwieracz 
do butelek, śrubokręt płaski, pilnik, etui z wysokiej jakości poliestru 1680D w 
komplecie, w ozdobnym pudełku

Rozmiar 14,7 x 7,2 x 2 cm Wymiar znakowania 5 x 35 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 106,83 PLN 

Narzędzie wielofunkcyjne 
ze światłem LED Excalibur, 9 el.
Bardzo wytrzymałe narzędzie wielofunkcyjne, wykonane ze stali nierdzewnej, 
aluminiowy uchwyt, 9 funkcji: światło LED, śrubokręt płaski, otwieracz do paczek, 
linijka, przyrząd do wyciągania gwoździ, otwieracz do butelek, nożyczki, nóż, klip 
do przypięcia, etui z wysokiej jakości poliestru 1680D w komplecie, w ozdobnym 
pudełku

Rozmiar 12,7 x 2 x 2,5 cm Wymiar znakowania 10 x 35 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 82,86 PLN 
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P221.431
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Narzędzie wielofunkcyjne 
Excalibur, 8 el., latarka
Narzędzie wielofunkcyjne, wykonane z aluminium, wbudowane bardzo jasne 
światło COB oraz magnes, 8 funkcji: światło COB, nóż, otwieracz do butelek, 
otwieracz do puszek, pilnik, czyścik do pilników, magnes, karabińczyk (do użytku 
promocyjnego), baterie w komplecie, w ozdobnym pudełku

Rozmiar 10,5 x 3,3 x 1,7 cm Wymiar znakowania 45 x 7 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 86,49 PLN 

Nóż wielofunkcyjny Excalibur, 4 el.
Bardzo wytrzymały nóż wielofunkcyjny, wykonany ze stali nierdzewnej, 
aluminiowy uchwyt, 4 funkcje: składane ostrze z blokadą, klip do paska, 
otwieracz do butelek, w komplecie etui z wysokiej jakości poliestru 1680D, w 
ozdobnym pudełku

Rozmiar 10,4 x 2,7 x 1,7 cm Wymiar znakowania 10 x 15 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 65,52 PLN 

Narzędzie wielofunkcyjne 10 el. 
z zestawem 9 bitów Excalibur
Bardzo wytrzymałe narzędzie wielofunkcyjne z zestawem 9 bitów, wykonane ze 
stali nierdzewnej, aluminiowy uchwyt, 10 funkcji: długie szczypce, kombinerki, 
przecinak do drutu i kabli, nóż, ostrze ząbkowane, otwieracz do puszek, otwieracz 
do butelek, śrubokręt płaski, adapter wkrętaka i zestaw końcówek wkrętakowych 
9 w 1, etui z wysokiej jakości poliestru 1680D w komplecie, w ozdobnym pudełku

Rozmiar 11,2 x 3 x 2,7 cm Wymiar znakowania 5 x 20 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 116,19 PLN 

NARZĘDZIA I LATARKI
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 P221.351  2  5

 P221.341  2  5

 P221.331  2  5

Narzędzie 
wielofunkcyjne Solid, 12 el.
Narzędzie wielofunkcyjne, trwałe i wytrzymałe, wykonane ze stali nierdzewnej, 
aluminiowy uchwyt, 12 funkcji: szczypce, kombinerki, przecinak do kabli i drutu, 
nóż, śrubokręt krzyżakowy, mały śrubokręt płaski, piła, otwieracz do puszek, 
otwieracz do butelek, ostrze ząbkowane, szpikulec, pilnik i duży śrubokręt płaski, 
w ozdobnym pudełku

Rozmiar 10,6 x 4,2 x 2 cm Wymiar znakowania 8 x 40 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 71,14 PLN 

Mini narzędzie wielofunkcyjne 
z karabińczykiem Solid, 7 el.
Narzędzie wielofunkcyjne, trwałe i kompaktowe, wykonane ze stali nierdzewnej, 
aluminiowy uchwyt, 7 funkcji: szczypce, kombinerki, przecinak do kabli i drutu, 
nóż, piła i otwieracz do butelek, śrubokręt krzyżakowy i karabińczyk (do użytku 
promocyjnego), w ozdobnym pudełku

Rozmiar 8,3 x 2,9 x 1,4 cm Wymiar znakowania 6 x 15 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 39,31 PLN 

Narzędzie wielofunkcyjne 
z karabińczykiem Solid, 11 el.
Trwałe i wytrzymałe narzędzie wielofunkcyjne., wykonane ze stali nierdzewnej, 
aluminiowy uchwyt, 11 funkcji: szczypce, kombinerki, przecinak do kabli i drutu, 
nóż, śrubokręt krzyżakowy, śrubokręt płaski, piła, otwieracz do puszek, otwieracz 
do butelek, urządzenie do usuwania izolacji z kabli, karabińczyk (do użytku 
promocyjnego), w ozdobnym pudełku

Rozmiar 10,5 x 4,1 x 2,2 cm Wymiar znakowania 8 x 40 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 83,62 PLN 
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P221.401

Narzędzie 
wielofunkcyjne Fix, 14 el.
Narzędzie wielofunkcyjne, wykonane z aluminium, uchwyt z czarnymi detalami, 
14 funkcji, czarny pokrowiec 600D w komplecie

Rozmiar 10 x 4,5 x 2 cm Wymiar znakowania 30 x 6 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 52,42 PLN 

Narzędzie 
wielofunkcyjne Fix Grip, 14 el.
Narzędzie wielofunkcyjne, wykonane ze stali nierdzewnej o czarnym odcieniu, 
uchwyt z anodyzowanego aluminium, 14 funkcji, czarny pokrowiec w komplecie

Rozmiar 10 x 4,5 x 2 cm Wymiar znakowania 25 x 15 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 74,88 PLN 

Narzędzie 
wielofunkcyjne Mini Fix, 13 el.
Mini narzędzie wielofunkcyjne, wykonane ze stali nierdzewnej, uchwyt z 
anodyzowanego aluminium, 13 funkcji, czarny pokrowiec w komplecie

Rozmiar 6,8 x 3,1 x 1,7 cm Wymiar znakowania 25 x 20 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 32,45 PLN 

NARZĘDZIA I LATARKI
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P215.035P215.082

Nóż do tapet
Nóż do tapet, miękka w dotyku obudowa, ostrze cofa się automatycznie

Rozmiar 14,3 x 2,3 x 3,6 cm Wymiar znakowania 30 x 10 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 12,48 PLN 

Nóż do tapet
Nóż do tapet 18 mm, miękka w dotyku obudowa, 2 zapasowe ostrza w komplecie

Rozmiar 17,1 x 4,6 x 2,2 cm Wymiar znakowania 35 x 8 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 22,46 PLN 

Zestaw narzędzi, narzędzie 
wielofunkcyjne 14 el., latarka
Zestaw narzędzi, narzędzie wielofunkcyjne, wykonane ze stali nierdzewnej, 
uchwyt z anodyzowanego aluminium, 14 funkcji, aluminiowa latarka 9 białych 
diod LED

Rozmiar 14 x 13 x 2 cm Wymiar znakowania 25 x 10 mm Technika znakowania 
Grawer laserowy. 

Cena: 93,60 PLN 

Zestaw narzędzi Quattro, 
scyzoryk wielofunkcyjny 13 el.
Zestaw narzędzi, latarka, scyzoryk wykonany z matowego, anodyzowanego 
aluminium, 13 funkcji: duże ostrze, piłka, obrzynak do ryb, obcinak do paznokci, 
nożyczki, otwieracz do butelek, płaski śrubokręt, otwieracz do puszek, 
korkociąg, śrubokręt krzyżowy, małe ostrze, pilnik do paznokci, szydło

Rozmiar 12,5 x 9,5 x 3,5 cm Wymiar znakowania 35 x 8 mm Technika 
znakowania Grawer laserowy. 

Cena: 53,04 PLN 
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Długopis wielofunkcyjny

Długopis wielofunkcyjny 5 w 1, linijka 7 cm, poziomica, śrubokręt, touch pen, 
wykonany z wysokiej jakości mosiądzu, aluminiowy klip, długość pisania do 400 m

Rozmiar 1,3 x 15 cm Wymiar znakowania 20 x 4 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 26,59 PLN 

Długopis wielofunkcyjny 5 w 1

Długopis wielofunkcyjny wykonany z ABS, funkcje: linijka 7 cm, poziomica, 
śrubokręt, touch pen, długość pisania do 400 m

Rozmiar 1,4 x 15 cm Wymiar znakowania 3 x 25 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 5,49 PLN 

NARZĘDZIA I LATARKI
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P165.132

P6207H-E

P6501H-E             

Linijka, 5 skali
Linijka aluminiowa 30 cm z 5 skalami (1:20; 1:25; 1:50; 1:75; 1:100), jeden z boków 
bez skali, pod nadruk reklamowy

Rozmiar 32 x 2 x 2 cm Wymiar znakowania 90 x 6 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 16,22 PLN 

Miara 1m, składana
Miara 1 m, składana 10-krotnie, wykonana z włókna szklanego

Rozmiar 13 x 2,5 x 1,3 cm Wymiar znakowania 80 x 15 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 9,98 PLN 

Miara 2m, składana
Miara 2 m, składana 10-krotnie, wykonana z włókna szklanego

Rozmiar 23,5 x 3,1 x 1,5 cm Wymiar znakowania 80 x 25 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 14,60 PLN 
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P9001

P110.015

P165.132

P6207H-E

Miara 50cm, składana, brelok
Miara składana 10-krotnie, brelok, długość 50 cm, nadrukowana skala

Rozmiar 6,6 x 2,4 x 1,3 cm Wymiar znakowania 35 x 17 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 6,86 PLN 

Miara krawiecka 1,5m
Miara krawiecka 1,5 m/60" z przyciskiem powrotu, wykonana z włókna szklanego

Rozmiar 5,2 x 1,6 x ø 5,2 cm Wymiar znakowania 30 x 30 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 3,12 PLN 

Brelok poziomica
Brelok poziomica

Rozmiar 3,9 x 1,5 x 1,5 cm Wymiar znakowania 30 x 10 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 3,50 PLN 

NARZĘDZIA I LATARKI
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Ołówek stolarski

Drewniany ołówek stolarski, długość 25 cm

Rozmiar 25 x 1,1 x 0,8 cm Wymiar znakowania 80 x 8 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 2,12 PLN 

Podwójna miara 5m Magnum

Miara 5 m, funkcja auto stop, wysokiej jakości taśma z gradacją po obu stronach 
do mierzenia w pionie i poziomie, szerokość taśmy 19 mm, wzór zastrzeżony®

Rozmiar 8 x 7 x 4 cm Wymiar znakowania 40 x 15 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 58,16 PLN 
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P113.652 P113.401

P115.632P115.652

Miara 5m

Miara 5 m z klipem do paska, żółta taśma o szerokości 25 mm, wykonana ze stali 
nierdzewnej

Rozmiar 8 x 7,2 x 4,7 cm Wymiar znakowania 40 x 30 mm Technika 
znakowania Grawer laserowy. 

Cena: 40,07 PLN 

Miara 3m

Miara 3 m z klipem do paska, żółta taśma o szerokości 19 mm, wykonana ze stali 
nierdzewnej

Rozmiar 7,5 x 7 x 3,9 cm Wymiar znakowania 35 x 25 mm Technika znakowania 
Grawer laserowy. 

Cena: 27,33 PLN 

Miara 5m z karabińczykiem
Miara 5 m z karabińczykiem, przycisk samozamykający, żółta taśma o szerokości 19 
mm z dwoma silnymi magnesami na zaczepie, obudowa wykonana z ABS, uchwyt z 
TPR, posiada klip do paska, na obudowie matowa naklejka z PVC pod nadruk, wzór 
zastrzeżony®

Rozmiar 10 x 3,5 x 7,4 cm Wymiar znakowania 20 x 20 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 28,21 PLN 

Miara 5m
Miara 5 m, funkcja auto stop, żółta taśma o szerokości 19 mm, chromowana 
obudowa z uchwytem z miękkiej gumy, posiada klip do paska i pasek na rękę

Rozmiar 4,1 x 7,1 x 8,1 cm Wymiar znakowania 45,5 x 38,7 mm Technika 
znakowania Doming. 

Cena: 31,82 PLN 

NARZĘDZIA I LATARKI
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P113.152 P113.132

P113.261P113.271

Miara 5m, latarka LED

Miara 5 m, latarka LED z bardzo jasnym światłem, wykonana z ABS, mechanizm 
blokady na przycisk, żółta taśma o szerokości 19 mm ze stali, klip do paska, 
baterie w komplecie

Rozmiar 12 x 8 x 4 cm Wymiar znakowania 40 x 25 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 49,92 PLN 

Miara 5m

Miara 5 m wykonana z ABS, żółta taśma o szerokości 19 mm z zaczepem, klip do 
paska i pasek na rękę

Rozmiar 7 x 3,4 x 6,4 cm Wymiar znakowania 30 x 30 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 15,35 PLN 

Miara 5m
Miara 5 m, srebrna, matowa taśma o szerokości 19 mm, srebrna obudowa 
wykonana z ABS, gumowany uchwyt, klip do paska

Rozmiar 7 x 7 x 4 cm Wymiar znakowania 30 x 30 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 39,31 PLN 

Miara 3m
Miara 3 m, srebrna, matowa taśma o szerokości 16 mm, srebrna obudowa 
wykonana z ABS o matowym wykończeniu, gumowany uchwyt, klip do paska

Rozmiar 6 x 6 x 3,5 cm Wymiar znakowania 20 x 20 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 27,08 PLN 
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P113.432P113.452

Miara 5m Grip

Miara 5 m, przycisk zwalniający, żółta taśma o szerokości 19 mm, obudowa 
wykonana z ABS, gumowany uchwyt z samozamknięciem, posiada klip i gumowy 
pasek na rękę

Rozmiar 7,5 x 4,5 x 7,7 cm Wymiar znakowania 27 x 27 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 21,84 PLN 

Miara 3m Grip

Miara 3 m, przycisk zwalniający, żółta taśma o szerokości 16 mm, obudowa 
wykonana z ABS, gumowany uchwyt z samozamknięciem, posiada klip i gumowy 
pasek na rękę

Rozmiar 6,9 x 3,8 x 6,7 cm Wymiar znakowania 25 x 25 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 14,35 PLN 

Miara 8m Tool Pro
Miara 8 m, przycisk stop, żółta taśma o szerokości 25 mm z dwoma silnymi 
magnesami na zaczepie, obudowa wykonana z ABS, gumowany uchwyt, posiada 
pasek na rękę i klip do paska, na obudowie matowa naklejka z PVC pod nadruk

Rozmiar 9,5 x 8 x 4,5 cm Wymiar znakowania 35 x 35 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 35,57 PLN 

Miara 5m Tool Pro
Miara 5 m, przycisk stop, żółta taśma o szerokości 19 mm z dwoma silnymi 
magnesami na zaczepie, obudowa wykonana z ABS, gumowany uchwyt, posiada 
pasek na rękę i klip do paska, na obudowie matowa naklejka z PVC pod nadruk

Rozmiar 8 x 7 x 3 cm Wymiar znakowania 35 x 20 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 24,34 PLN 

NARZĘDZIA I LATARKI
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Miara 5m Kiev

Miara 5 m z klipem do paska i paskiem na rękę, szerokość taśmy 19 mm

Rozmiar 7 x 7 x 3,8 cm Wymiar znakowania 35,7 x 36,9 mm Technika 
znakowania Doming. 

Cena: 18,10 PLN 

Miara 3m Kiev

Miara 3 m z klipem do paska i paskiem na rękę, szerokość taśmy 16 mm

Rozmiar 5,7 x 3,9 x 5,8 cm Wymiar znakowania 27,2 x 28,6 mm Technika 
znakowania Doming. 

Cena: 11,86 PLN 

Miara 5m
Miara 5 m, funkcja auto stop, żółta, matowa taśma o szerokości 19 mm, obudowa 
wykonana z chromowanego ABS, klip ze stali nierdzewnej

Rozmiar 3 x 9 x 6 cm Wymiar znakowania 35 x 15 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 21,09 PLN 

Miara 3m
Miara 3 m, funkcja auto stop, żółta, matowa taśma o szerokości 16 mm, obudowa 
wykonana z chromowanego ABS, klip do paska ze stali nierdzewnej

Rozmiar 2,5 x 7,5 x 5,5 cm Wymiar znakowania 25 x 15 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 14,98 PLN 
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P112.332P112.352

Miara 5m

Miara 5 m, żółta taśma o szerokości 19 mm zatrzymuje się i cofa automatycznie 
po naciśnięciu przycisku, magnetyczny zaczep, posiada pasek na rękę i klip do 
paska

Rozmiar 9 x 4,3 x 7,5 cm Wymiar znakowania 35 x 10 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 24,83 PLN 

Miara 3m

Miara 3 m, żółta taśma o szerokości 16 mm zatrzymuje się i cofa automatycznie 
po naciśnięciu przycisku, magnetyczny zaczep, posiada pasek na rękę i klip do 
paska

Rozmiar 7,7 x 3,8 x 6,8 cm Wymiar znakowania 30 x 10 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 17,34 PLN 

Miara 3m
Miara 3 m wykonana z aluminium, funkcja auto stop, posiada przycisk blokujący 
oraz pasek na rękę, biała taśma o szerokości 13 mm, łatwa i wygodna w użyciu

Rozmiar 5,8 x 5,8 x 2,4 cm Wymiar znakowania 45 x 30 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 21,35 PLN 

Miara 3m
Miara 3 m z klipem do paska i paskiem na rękę, błyszcząca taśma, wykonana z 
ABS, zaczep ze stali nierdzewnej

Rozmiar 2,1 x 6,3 x 5,8 cm Wymiar znakowania 37 x 37 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 8,61 PLN 

NARZĘDZIA I LATARKI

VOYAGER XD 2020



 P513.461  2  P513.431  2 

Latarka CREE 10W

Latarka CREE LED 10W o bardzo jasnym świetle, wykonana z aluminium, 250 
lumenów, wytrzymała, wodoodporna (IPX4) i wstrząsoodporna (upuszczenie 
nawet z 1 metra), funkcja zoom, klip do paska, czas pracy do 6 godzin, baterie w 
komplecie

Rozmiar 19,5 x ø 4 cm Wymiar znakowania 35 x 10 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 90,73 PLN 

Duża latarka CREE 3W

Latarka CREE 3W o bardzo jasnym świetle, wykonana z trwałego aluminium, 100 
lumenów, czas pracy do 15 godzin, dzięki zastosowaniu diod CREE światło jest 
jaśniejsze niż w przypadku diod LED

Rozmiar 17,6 x ø 3,8 cm Wymiar znakowania 35 x 10 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 69,51 PLN 
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Latarka CREE 3W

Latarka CREE 3W o bardzo jasnym świetle, wykonana z trwałego aluminium, 100 
lumenów, czas pracy do 6 godzin, baterie w komplecie

Rozmiar 12 x ø 3,2 cm Wymiar znakowania 22 x 8 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 38,69 PLN 

Kieszonkowa latarka CREE 3W

Kieszonkowa latarka CREE 3W o bardzo jasnym świetle, wykonana z trwałego 
aluminium, 85 lumenów, czas pracy do 4 godzin, baterie w komplecie

Rozmiar 9 x ø 2,5 cm Wymiar znakowania 14 x 6 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 30,33 PLN 

NARZĘDZIA I LATARKI
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Latarka CREE 
10W ze światłem COB

Latarka CREE 10W ze zintegrowanym światłem COB (165 lumenów) do 
oświetlania przedmiotów w niedużej odległości i poliestrowym paskiem na rękę, 
zasięg światła CREE LED do 300 m (285 lumenów), światło LED z funkcją zoom 
oraz 3 trybami oświetlenia (silny, normalny, światło migające), światło COB z 2 
trybami (COB i czerwone światło bezpieczeństwa), baterie w komplecie

Rozmiar 15,4 x 3,2 x 3,2 cm Wymiar znakowania 28 x 6 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 80,12 PLN 

Kieszonkowa latarka 
LED 3W ze światłem COB

Kieszonkowa latarka LED 3W (65 lumenów) ze światłem COB (37 lumenów), 
wykonana z aluminium wysokiej jakości, zasięg świecenia do 85 metrów, 3 
tryby oświetlenia (silny, normalny, światło migające), funkcja zoom, baterie w 
komplecie

Rozmiar 9,4 x 2,6 x 2,6 cm Wymiar znakowania 20 x 5 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 46,55 PLN 
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P513.591

Latarka 3W, ładowana USB

Latarka 3W, możliwość ponownego naładowania, odporna na niekorzystne 
warunki pogodowe (IPX 4), zasięg światła do 200 m (130 lumenów), 3 tryby 
świecenia (silny, normalny, światło migające), wbudowany akumulator 2200 
mAh pozwala na użytkowanie do 8 godzin, ponowne naładowanie w około 2 
godziny, kabel micro USB do ładowania w komplecie

Rozmiar 14,2 x ø 2,7 cm Wymiar znakowania 40 x 10 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 124,18 PLN 

NARZĘDZIA I LATARKI
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P513.024

P513.541

Latarka 
teleskopowa 3 LED z magnesem
Latarka teleskopowa 3 LED z magnesem, regulowana długość od 17 cm do 58 
cm, wykonana z aluminium, regulowana górna część ze światłem umożliwiająca 
świecenie w dowolnym kierunku, magnes może służyć do przyczepienia do 
metalowej powierzchni lub do wyciągnięcia metalowych elementów z trudno 
dostępnych miejsc, baterie w komplecie

Rozmiar 17,3 x ø 2,1 cm Wymiar znakowania 80 x 8 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 41,18 PLN 

Lampka 
warsztatowa, latarka COB LED
Lampka warsztatowa, latarka, dwa rodzaje światła: LED z przodu oraz bardzo 
jasne światło COB, posiada magnes oraz haczyk do powieszenia w dowolnym 
miejscu, baterie w komplecie

Rozmiar 2,4 x 5 x 15 cm Wymiar znakowania 20 x 10 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 24,83 PLN 

Wielofunkcyjna 
latarka warsztatowa COB
Wielofunkcyjna latarka warsztatowa LED 1W ze światłem COB, regulowany kąt 
świecenia światła COB, magnes z tyłu do przyczepienia do płaskich powierzchni 
oraz teleskopowa rączka 20 cm z magnesem do zbierania małych części, śrubek 
itp., światło LED 80 lumenów, zasięg do 50 m, światło COB 230 lumenów, baterie 
w komplecie

Rozmiar 21,5 x 6 x 3 cm Wymiar znakowania 27 x 30 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 80,63 PLN 
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Latarka COB
Latarka kieszonkowa COB, bardzo jasne światło, jaśniejsze od standardowych 
latarek LED, zużywa mniej energii, dzięki czemu może być używana do 30% 
dłużej na tej samej baterii, obudowa z wytrzymałego aluminium, pasek na rękę, 3 
baterie AAA w komplecie

Rozmiar 2,5 x 8,5 x ø 2,4 cm Wymiar znakowania 35 x 10 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 12,23 PLN 

Latarka 9 LED Quattro
Latarka z 9 diodami LED, obudowa z aluminium

Rozmiar 2,5 x 9 x ø 2,6 cm Wymiar znakowania 25 x 10 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 12,23 PLN 

NARZĘDZIA I LATARKI
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P513.715 P513.662

P513.761P513.063

Lampka COB 360, czujnik ruchu
Lampka COB 360 z czujnikiem ruchu, bardzo jasne światło, wykonana z ABS, 
posiada magnetyczne mocowanie do korpusu oraz możliwość skierowania światła w 
dowolnym kierunku, dwustronna taśma 3M umieszona w dolnej części obudowy do 
przymocowania lampki na płaskiej powierzchni, baterie w komplecie

Rozmiar 7,6 x 7,6 x 6,8 cm Wymiar znakowania 25 x 10 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 51,17 PLN 

Latarka COB z magnesem, 
otwieracz do butelek
Latarka COB 1W, bardzo jasne światło, wykonana z aluminium, wbudowany 
magnes, karabińczyk oraz otwieracz do butelek, baterie w komplecie

Rozmiar 1,6 x 12,9 cm Wymiar znakowania 33 x 10 mm Technika znakowania 
Grawer laserowy. 

Cena: 21,22 PLN 

Elastyczna  
lampka warsztatowa 12 LED
Elastyczna lampka warsztatowa 12 LED, świecąca silikonowa część może być 
wygięta w dowolnym kierunku aby dostarczyć światło w pożądane miejsce, 
magnes z tyłu, baterie w komplecie

Rozmiar 20 x 7,5 x 0,3 cm Wymiar znakowania 45 x 55 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 55,78 PLN 

Latarka LED Vivid
Latarka LED 2 w 1 z nastrojowym światłem, obudowa z aluminium, środkowa 
część z PS, baterie w komplecie

Rozmiar 10 x 3 x 3 cm Wymiar znakowania 15 x 60 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 34,57 PLN 
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Lampka COB  
z karabińczykiem, brelok
Lampka COB z karabińczykiem, brelok, bardzo jasne światło COB, 3 tryby 
świecenia: jasne, delikatne i migające, baterie w komplecie

Rozmiar 8 x 4 x 1,5 cm Wymiar znakowania 30 x 15 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 19,34 PLN 

Stojąca lampka Push

Lampka na biurko LED w kształcie żarówki, białe światło, włączanie/wyłączanie 
za pomocą naciśnięcia, 3 baterie AAA w komplecie

Rozmiar 16,5 x ø 9,1 cm Wymiar znakowania 23 x 10 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 30,33 PLN 

Latarka na głowę COB
Latarka na głowę COB z regulowanym paskiem, bardzo jasne światło, wykonana 
z ABS, baterie w komplecie

Rozmiar 5 x 6,7 x 4 cm Wymiar znakowania 25 x 5 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 23,84 PLN 

Latarka na głowę 3 LED Everest
Latarka na głowę, 3 diody LED + 1 żarówka kryptonowa, 2 tryby świecenia 
(światło białe i żółte), regulowany pasek mocujący

Rozmiar 6,2 x 7,3 x 5 cm Wymiar znakowania 25 x 10 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 42,93 PLN 

NARZĘDZIA I LATARKI
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P422.272

P422.282

Torba termoizolacyjna 
z korkowym wykończeniem
Torba termoizolacyjna, korkowe wykończenie, przegroda główna zamykana 
na zamek błyskawiczny, kieszeń z przodu, pojemność torby do 6 puszek 0,33 l, 
pasek na ramię w komplecie

Rozmiar 22 x 15 x 16,5 cm Wymiar znakowania 90 x 50 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 28,95 PLN 

Ekologiczna torba 
termoizolacyjna rPET Duo color
Ekologiczna torba termoizolacyjna, wykonana z przyjaznego środowisku 
materiału rPET, kieszeń przednia, pasek na ramię, pojemność torby do 6 puszek 
0,33 l

Rozmiar 22 x 15 x 16 cm Wymiar znakowania 90 x 40 mm Technika znakowania 
Transfer. 

Cena: 49,92 PLN 

Torba 
termoizolacyjna, korkowe detale
Torba termoizolacyjna z uchwytem, zamykana na klamrę, kieszeń z przodu, pasek 
na rękę, pojemność torby do 6 puszek 0,33 l

Rozmiar 24,5 x 14 x 16 cm Wymiar znakowania 150 x 80 mm Technika 
znakowania Transfer.

 Cena: 39,18 PLN 

WYPOCZYNEK I PLENER
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Torba 
termoizolacyjna rPET Fargo

Torba termoizolacyjna, wykonana z przyjaznego środowisku materiału rPET, 
pojemna kieszeń przednia na zamek błyskawiczny, wyściółka wykonana z 
łatwego do wyczyszczenia materiału, pojemność torby do 4 butelek 1 l, wzór 
zastrzeżony®

Rozmiar 37 x 11,5 x 39,5 cm Wymiar znakowania 60 x 80 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 102,83 PLN 

Torba 
termoizolacyjna rPET Fargo

Torba termoizolacyjna rPET, górna przegroda na zamek błyskawiczny, przegroda 
termoizolacyjna wyściełana odpornym na przeciekanie i łatwym do czyszczenia 
materiałem, pojemność torby do 8 puszek 0,33 l, wzór zastrzeżony®

Rozmiar 24 x 18,5 x 20 cm Wymiar znakowania 50 x 60 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 92,22 PLN 
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Ekologiczna torba 
termoizolacyjna rPET Fargo

Ekologiczna torba termoizolacyjna, wykonana z przyjaznego środowisku 
materiału rPET, przestronna przegroda główna, pojemność torby do 16 puszek 
0,33 l lub do 4 butelek 1 l w pozycji pionowej, wzór zastrzeżony®

Rozmiar 29,5 x 10 x 41 cm Wymiar znakowania 60 x 80 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 132,78 PLN 

WYPOCZYNEK I PLENER
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Torba termoizolacyjna

Torba termoizolacyjna z uchwytami i 2 przegrodami, wykonana z poliestru 600D, 
górna przegroda do owoców i przekąsek oraz dolna przegroda zmieści do 6 
puszek 0,33l, przednia kieszeń na zamek błyskawiczny

Rozmiar 23 x 13 x 27 cm Wymiar znakowania 80 x 40 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 57,66 PLN 

Torba termoizolacyjna

Torba termoizolacyjna, wykonana z poliestru 210D, pojemna przegroda główna 
na zamek błyskawiczny, boczna kieszeń siateczkowa, nie zawiera PVC

Rozmiar 22 x 13 x 24 cm Wymiar znakowania 130 x 70 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 29,08 PLN 
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Torba termoizolacyjna, worek

Torba termoizolacyjna z rączkami, wykonana z poliestru 600D, przednia kieszeń, 
zapięcie z boku umożliwia noszenie torby jako worek, pojemność torby do 26 
puszek 0,33 l

Rozmiar 21,5 x 30,5 x 17,5 cm Wymiar znakowania 100 x 130 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 61,78 PLN 

Torba termoizolacyjna Deluxe

Torba termoizolacyjna, wykonana z poliestru 600D, posiada wiele przegródek, 
regulowany pasek na ramię, nie zawiera PVC

Rozmiar 27 x 14 x 19 cm Wymiar znakowania 100 x 60 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 60,15 PLN 

WYPOCZYNEK I PLENER
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Duża torba termoizolacyjna

Duża torba termoizolacyjna, wykonana z poliestru 600D, przednia kieszeń, dwie 
boczne kieszenie siateczkowe, pojemność torby do 20 puszek 0,33l

Rozmiar 30,5 x 17,5 x 29,5 cm Wymiar znakowania 200 x 100 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 65,90 PLN 

Plecak termoizolacyjny 3 w 1

Plecak termoizolacyjny, wykonany z poliestru 500D, 2 przegrody zamykane na 
zamek błyskawiczny, dolna przegroda termoizolacyjna mieszcząca do 8 puszek 
0,33l, plecak można łatwo przekształcić w torbę do noszenia

Rozmiar 26 x 17 x 45 cm Wymiar znakowania 90 x 90 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 77,00 PLN 
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Torba termoizolacyjna 
Party, głośnik bezprzewodowy

Torba termoizolacyjna, wodoodporny (IPX5) głośnik bezprzewodowy z 
podświetleniem LED zmieniającym kolor, przekręcając głośnik można go łatwo 
odczepić od torby, odtwarzanie muzyki do 5 godzin, pojemność torby do 32 
puszek 0,33 l, pasek na ramię, wzór zastrzeżony®

Rozmiar 40 x 22 x 28 cm Wymiar znakowania 120 x 70 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 278,06 PLN 

WYPOCZYNEK I PLENER
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Składany, termoizolacyjny 
kosz piknikowy z nakryciem

Składany kosz piknikowy z wyposażeniem, wewnątrz: 2 noże, 2 widelce, 2 łyżki, 
2 talerze, 2 kieliszki, 2 serwetki, nóż kelnerski, wykonany z poliestru 600D, 
aluminiowa rama, przegroda termoizolacyjna

Rozmiar 41,8 x 26,4 x 22,4 cm Wymiar znakowania 120 x 100 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 191,19 PLN 

Składana torba  
termoizolacyjna, stołek

Torba termoizolacyjna, składana, może służyć jako siedzisko o średnicy 30 cm, 
wykonana z poliestru 600D, pokrycie z PE

Rozmiar 35 x ø 30 cm Wymiar znakowania 180 x 180 mm Technika znakowania 
Transfer. 

Cena: 96,72 PLN 
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Plecak termoizolacyjny

Plecak termoizolacyjny, wykonany z poliestru 600D, przednia kieszeń na zamek 
błyskawiczny

Rozmiar 40 x 32 x 16,5 cm Wymiar znakowania 140 x 120 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 68,64 PLN 

Torba 
termoizolacyjna, składana

Torba termoizolacyjna, składana, wykonana z poliestru 600D, dodatkowa 
kieszonka z przodu na zamek błyskawiczny, pomieści do 12 puszek 0,33 l

Rozmiar 22 x 24 x 25,5 cm Wymiar znakowania 150 x 100 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 53,79 PLN 

WYPOCZYNEK I PLENER
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Torba termoizolacyjna XXL

Torba termoizolacyjna, wykonana z poliestru 1680D i 600D, pojemna przegroda 
główna i kieszeń z przodu na zamek błyskawiczny, zmieści do 28 puszek 0,33 
l, podwójnie wzmocnione uchwyty, otwieracz do butelek w komplecie, izolacja 
PEVA, nie zawiera PVC

Rozmiar 31,5 x 14,5 x 48 cm Wymiar znakowania 90 x 100 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 141,78 PLN 

Torba termoizolacyjna XXL

Torba termoizolacyjna, wykonana z poliestru 1680D i 600D, izolacja PEVA, 
pojemność 40 l, duża przegroda główna zmieści do 52 puszek 0,33 l lub 10 
butelek 1,5 l, przegroda główna i przednia kieszeń na zamek błyskawiczny, 
specjalna konstrukcja z zapięciem z boku umożliwia łatwe przekształcenie torby 
w worek, otwieracz do butelek w komplecie, podwójnie wzmocnione uchwyty, 
regulowany pasek na ramię z możliwością odpięcia

Rozmiar 24 x 40 x 40 cm Wymiar znakowania 200 x 170 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 134,16 PLN 

VOYAGER XD 2020



P422.161

Torba termoizolacyjna
Torba termoizolacyjna, wykonana z poliestru 1680D i 600D, pojemna przegroda 
główna na zamek błyskawiczny, zmieści do 20 puszek 0,33 l, kieszeń z przodu, 
podwójnie wzmocnione uchwyty, regulowany pasek na ramię z możliwością 
odpięcia

Rozmiar 30 x 18 x 30 cm Wymiar znakowania 120 x 120 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 111,70 PLN 

WYPOCZYNEK I PLENER
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P422.509

P422.751

Zestaw grillowy do hamburgerów
Zestaw grillowy do hamburgerów, prasa oraz pędzel

Rozmiar 3,3 x 22,7 x 28,6 cm Wymiar znakowania 80 x 10 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 89,23 PLN 

Bambusowy zestaw do grilla, 3 el.
Zestaw akcesoriów do grilla ze stali nierdzewnej, 3 el., łopatka, szczypce i 
widelec, bambusowe uchwyty

Rozmiar 6 x 19,3 x 42 cm Wymiar znakowania 90 x 10 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 103,58 PLN 

Zestaw do grilla, 4 el.
Zestaw do grilla 4 el., łopatka i szczypce ze stali nierdzewnej, rękawica i 
termometr do mięsa

Rozmiar 6 x 26,5 x 42 cm Wymiar znakowania 90 x 10 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 122,68 PLN 
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Zestaw do grilla, 3 el.

Zestaw akcesoriów do grilla ze stali nierdzewnej, 3 el., w komplecie: szpatułka, 
widelec z pokrywami ochronnymi i parą szczypiec, rączki ze stali nierdzewnej, w 
aluminiowym pudełku z uchwytem

Rozmiar 38 x 10 x 8 cm Wymiar znakowania 50 x 25 mm Technika znakowania 
Grawer laserowy. 

Cena: 102,96 PLN 

Zestaw do grilla, 12 el.

Zestaw akcesoriów do grilla ze stali nierdzewnej, 12 el., w komplecie: 4 szpikulce, 
nóż do krojenia, 4 sztućce do kukurydzy, szpatułka, widelec z pokrywą ochronną 
i para szczypiec, czarne uchwyty ze stali nierdzewnej, w aluminiowym pudełku 
z uchwytem

Rozmiar 46 x 17 x 7 cm Wymiar znakowania 50 x 25 mm Technika znakowania 
Grawer laserowy. 

Cena: 159,12 PLN 

WYPOCZYNEK I PLENER
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Grill 12"

Grill 12" z uchwytami oraz regulowanymi otworami wentylacyjnymi, górna 
pokrywa zamykana na zatrzaski, wzór zastrzeżony®

Rozmiar 42 x ø 32,1 cm Wymiar znakowania 55,1 x 16,2 mm Technika 
znakowania Doming. 

Cena: 186,58 PLN 

Cyfrowy termometr do mięsa

Cyfrowy termometr do mięsa, wewnątrz wskazówki jak idealnie przygotować 
mięso, ozdobne pudełko i baterie w komplecie

Rozmiar 7,3 x 7,3 x 2,5 cm Wymiar znakowania 30 x 5 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 100,71 PLN 
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Koc piknikowy

Koc piknikowy z wodoodpornym podbiciem, wykonany z polaru 160GSM, EPE i 
PE, rozmiar rozłożonego koca 130 x 145 cm

Rozmiar 8,5 x 32 x 18,5 cm Wymiar znakowania 200 x 100 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 71,76 PLN 

Koc piknikowy, tartanowy

Tradycyjny koc piknikowy, góra z akrylu 120 gsm w kolorową kratę, wodoodporne 
podbicie z PVC 110 gsm, wymiary: 130 x 145 cm

Rozmiar 5,5 x 32 x 18,5 cm Wymiar znakowania 90 x 90 mm Technika 
znakowania Haft. 

Cena: 92,35 PLN 

WYPOCZYNEK I PLENER

VOYAGER XD 2020



P412.450

 P453.911  5  7

 P453.921  5  7

Lornetka 8x21 Everest
Lornetka 8x21, elementy wykonane z gumy i plastiku, rubinowe soczewki, czyścik 
w komplecie, wzór zastrzeżony®

Rozmiar 6,8 x 9,5 x 3 cm Wymiar znakowania 35 x 20 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 96,72 PLN 

Ekologiczne  
okulary przeciwsłoneczne
Ekologiczne okulary przeciwsłoneczne z filtrem UV400, oprawki wykonane z 
włókien słomy pszenicznej, pudełko z kraftowego papieru w komplecie

Rozmiar 14,2 x 14,2 x 4,8 cm Wymiar znakowania 50 x 5 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 11,61 PLN 

Ekologiczne  
okulary przeciwsłoneczne
Ekologiczne okulary przeciwsłoneczne z filtrem UV400, oprawki wykonane 
z włókien słomy pszenicznej i bambusa, w ozdobnym pudełku z papieru 
kraftowego

Rozmiar 14,4 x 4,7 x 3,2 cm Wymiar znakowania 40 x 7 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 21,84 PLN 
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P412.450

Letni zestaw gier, 
frisbee, gra plażowa, piłka

Letni zestaw gier w dmuchanej torbie - poduszce, w komplecie gra plażowa, 
frisbee i piłka plażowa

Rozmiar 4,5 x 24 x 36,5 cm Wymiar znakowania 300 x 200 mm Technika 
znakowania Sitodruk. 

Cena: 61,40 PLN 

Składane krzesło plażowe

Składane krzesło plażowe z oparciem, wykonane z poliestru, metalowa rama, z 
tyłu zapinana na zamek kieszeń na drobne akcesoria, lekkie i łatwe do złożenia, 
paski na ramię w komplecie

Rozmiar 197 x 53 x 0,7 cm Wymiar znakowania 150 x 100 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 120,81 PLN 

WYPOCZYNEK I PLENER
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Parasol manualny 27" XL

Parasol manualny 27", odpowiedni dla dwóch osób, panele wykonane z pongee 
poliestru 190T, trzon i żebrowanie z włókna szklanego, dzięki kwadratowemu 
kształtowi posiada duże miejsce pod znakowanie

Rozmiar 92 x ø 102 cm Wymiar znakowania 200 x 120 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 56,54 PLN 

Automatyczny 
parasol sztormowy 27"

Automatyczny parasol sztormowy 27", system wiatroodporny, panele wykonane 
z pongee poliestru 190T, dzięki specjalnej konstrukcji jest bardzo odporny na 
wiatr, stabilna i wytrzymała rama z włókna szklanego

Rozmiar 92 x ø 123 cm Wymiar znakowania 200 x 120 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 59,53 PLN 

PARASOLE
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Manualny parasol 
sztormowy 23", światło LED

Manualny parasol sztormowy 23", panele wykonane z poliestru pongee 190T, 
rama i żebrowanie z włókna szklanego, 8 białych diod LED na żebrowaniu, 
uchwyt z wbudowaną latarką, 3 baterie alkaliczne AAA w komplecie

Rozmiar 79 x ø 103 cm Wymiar znakowania 100 x 120 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 114,19 PLN 

Parasol manualny 21", 
składany, torba na zakupy

Parasol manualny 21", panele wykonane z poliestru pongee 190T, metalowa 
rama, żebrowanie wykonane z metalu i włókna szklanego, pokrowiec po 
rozłożeniu zamienia się w torbę na zakupy z osobnym miejscem na parasol

Rozmiar 56 x ø 97 cm Wymiar znakowania 180 x 120 mm Technika znakowania 
Transfer. 

Cena: 52,04 PLN 
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Ekologiczny 
parasol automatyczny rPET 21"

Ekologiczny parasol automatyczny 21", panele wykonane z poliestru rPET 190T 
pongee, automatyczne otwieranie/zamykanie, metalowa rama, żebrowanie z 
włókna szklanego

Rozmiar 28 x ø 96 cm Wymiar znakowania 180 x 120 mm Technika znakowania 
Transfer. 

Cena: 69,89 PLN 

Automatyczny 
parasol sztormowy 23" rPET

Ekologiczny parasol sztormowy 23", automatyczne otwieranie, panele wykonane 
z poliestru rPET 190T pongee, metalowa rama, żebrowanie z włókna szklanego

Rozmiar 78 x ø 103 cm Wymiar znakowania 200 x 120 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 57,03 PLN 

PARASOLE
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Odwracalny parasol 
automatyczny 23" 
Odwracalny parasol automatyczny 23", 8 paneli wykonanych z pongee 190T, 
automatyczne otwieranie/zamykanie, chromowana rama, stelaż z włókna 
szklanego, rączka ABS z przyciskiem, specjalny system otwierania zapobiega 
wyciekaniu wody, pokrowiec w komplecie

Rozmiar 59 x ø 115 cm Wymiar znakowania 200 x 120 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 74,63 PLN 

Odwracalny parasol 
automatyczny 23"
Odwracalny parasol automatyczny 23", 8 paneli wykonanych z pongee 190T, 
automatyczne otwieranie, manualne zamykanie, wiatroszczelna rama, stelaż z 
włókna szklanego

Rozmiar 75 x ø 105 cm Wymiar znakowania 200 x 120 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 99,22 PLN 

Rozszerzalny parasol 
automatyczny 23" do 27" 
Rozszerzalny parasol automatyczny 23", 8 paneli wykonanych z pongee poliester 
190T, końcówki PP, automatyczne otwieranie, po otwarciu parasol automatycznie 
rozszerzy się do rozmiaru 27'', system odporny na wiatr, metalowa rama, stelaż z 
włókna szklanego, matowy uchwyt

Rozmiar 83,5 x ø 135 cm Wymiar znakowania 200 x 30 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 116,19 PLN 
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Odwracalny  
parasol automatyczny 23"

Odwracalny, automatyczny parasol 23", 8 paneli wykonanych z pongee 190T, 
manualne otwieranie, wiatroszczelna rama, stelaż z włókna szklanego

Rozmiar 4,5 x 80 x ø 115 cm Wymiar znakowania 220 x 150 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 92,73 PLN 

Odwracalny  
parasol manualny 23"

Odwracalny parasol manualny 23", 8 paneli wykonanych z pongee 190T, 
manualne otwieranie/zamykanie, wiatroszczelna rama, stelaż z włókna szklanego

Rozmiar 4,5 x 85 x ø 115 cm Wymiar znakowania 220 x 150 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 60,91 PLN 

PARASOLE
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Parasol 
sztormowy Hurricane 27"
Parasol sztormowy 27", 8 paneli wykonanych z wodoodpornego materiału, 
dwuwarstwowy panel, łatwe otwieranie i zamykanie, wzór zastrzeżony®

Rozmiar 96 x ø 120 cm Wymiar znakowania 200 x 150 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 152,26 PLN 
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Sztormowy 
parasol manualny 23"

Sztormowy parasol manualny 23", 8 paneli wykonanych z pongee poliestru 
190T, system odporny na wiatr, trzon z włókna szklanego, plastikowe końcówki, 
uchwyt EVA

Rozmiar 80 x ø 115 cm Wymiar znakowania 200 x 150 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 40,56 PLN 

Sztormowy parasol 
manualny Deluxe 30"

Sztormowy parasol manualny 30", 8 paneli wykonanych z poliestru 190T, rama i 
trzon z włókna szklanego, końcówki z PP, uchwyt EVA

Rozmiar 96 x ø 125 cm Wymiar znakowania 250 x 180 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 54,29 PLN 

PARASOLE
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Sztormowy parasol 
automatyczny 23" Tornado

Sztormowy parasol automatyczny 23", 8 paneli wykonanych z pongee 
190T, metalowy trzon, rama z włókna szklanego, uchwyt z ABS z gumowym 
wykończeniem, w ozdobnym pudełku (tubie)

Rozmiar 81 x ø 103 cm Wymiar znakowania 200 x 130 mm Technika 
znakowania Transfer.

Cena: 105,59 PLN 

Sztormowy parasol 
automatyczny 30" Tornado

Sztormowy parasol automatyczny 30", 8 paneli wykonanych z dwuwarstwowego 
poliestru pongee 190T, automatyczny system otwierania, metalowa rama, 
żebrowanie z włókna szklanego, gumowany uchwyt, pokrowiec Swiss Peak w 
komplecie

Rozmiar 99 x ø 150 cm Wymiar znakowania 220 x 150 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 105,21 PLN 
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Parasol automatyczny 23"

Parasol automatyczny 23", automatyczne otwieranie, 8 paneli z pongee poliestru 
190T, system odporny na wiatr, metalowy trzon, stelaż z włókna szklanego, 
końcówki PP

Rozmiar 83 x ø 115 cm Wymiar znakowania 200 x 150 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 35,70 PLN 

Parasol automatyczny 23"

Parasol automatyczny 23", 8 paneli wykonanych z pongee 190T, system odporny 
na wiatr, metalowy trzon, rama i żebra z włókna szklanego, rączka z pianki EVA, 
dopasowany kolorystycznie pasek

Rozmiar 81 x ø 103 cm Wymiar znakowania 240 x 200 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 43,68 PLN 

PARASOLE
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Mini parasol manualny 

Mini parasol manualny, 6 paneli wykonanych z poliestru pongee 190T, metalowa 
rama, stelaż z włókna szklanego, płaski gumowany uchwyt, pokrowiec Swiss 
Peak w komplecie

Rozmiar 47,5 x ø 100 cm Wymiar znakowania 180 x 100 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 49,67 PLN 

Parasol 
automatyczny 21" Traveller

Składany parasol automatyczny 21", 8 paneli wykonanych z pongee poliester 
190T, wiatroodporny, aluminiowy, chromowany trzon, konstrukcja z włókna 
szklanego, pokrowiec Swiss Peak w komplecie, w ozdobnym pudełku

Rozmiar 57 x ø 97 cm Wymiar znakowania 200 x 100 mm Technika znakowania 
Transfer. 

Cena: 102,09 PLN 
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Parasol manualny, 
składany Deluxe 20"
Parasol manualny 20", składany na 2 razy, 8 paneli wykonanych z poliestru 210T, 
metalowy trzon, rama oraz końcówki, uchwyt PP

Rozmiar 56,5 x ø 92 cm Wymiar znakowania 150 x 100 mm Technika 
znakowania Sitodruk. 

Cena: 27,46 PLN 

Parasol automatyczny 
Deluxe 21", składany
Składany parasol automatyczny 21", 8 paneli wykonanych z pongee 190T, 
automatyczne otwieranie, metalowa rama, żebrowanie z włókna szklanego, w 
komplecie pokrowiec dopasowany kolorystycznie do uchwytu

Rozmiar 31,5 x 5,5 x 56,5 cm Wymiar znakowania 200 x 120 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 45,55 PLN 

Parasol automatyczny 
21,5" Deluxe 2 w 1, składany
Składany parasol automatyczny 21,5", 8 paneli wykonanych z poliestru 210T, 
metalowy trzon i końcówki, automatyczne otwieranie i zamykanie, składany na 3 
razy, żebrowanie z włókna szklanego, uchwyt PP

Rozmiar 57,3 x ø 96 cm Wymiar znakowania 200 x 150 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 64,27 PLN 

PARASOLE
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Kamera samochodowa Dashcam
Kamera samochodowa, wideorejestrator samochodowy z wyświetlaczem 
2,4", rozdzielczość 1080 x 720, tryb nagrywania nocnego, możliwość 
nagrywania szerokokątnego, wbudowany mikrofon, nagrywanie rozpoczyna się 
automatycznie po odpaleniu samochodu i podłączeniu urządzenia do gniazda 
zapalniczki samochodowej, nagrania są automatycznie nadpisywane gdy 
pamięć zewnętrzna (nie dołączona) jest pełna, obrotowy uchwyt z przyssawką 
w komplecie

Rozmiar 3 x 6,5 x 7,5 x ø 1,3 cm Wymiar znakowania 10 x 10 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 204,80 PLN 

SAMOCHÓD I BEZPIECZEŃSTWO

VOYAGER XD 2020



P302.511P302.611

Samochodowa ładowarka bez-
przewodowa do telefonu Gravity

Samochodowy uchwyt do telefonu, ładowarka bezprzewodowa 5W, wykonany 
z ABS i akrylu, w celu rozpoczęcia ładowania należy podłączyć kabel micro USB 
do wyjścia USB w samochodzie lub do ładowarki samochodowej (nie dołączona), 
bezprzewodowe ładowanie jest kompatybilne ze wszystkimi urządzeniami 
posiadającymi możliwość ładowania indukcyjnego, wejście 5V/1A, wyjście 
bezprzewodowe 5V/1A 5W, kabel micro USB w komplecie

Rozmiar 8,8 x 5,7 x 3,3 cm Wymiar znakowania 20 x 35 mm Technika 
znakowania Grawer laserowy. 

Cena: 57,66 PLN 

Bezprzewodowa ładowarka samo- 
chodowa 5W, uchwyt do telefonu

Bezprzewodowa ładowarka samochodowa 5W, uchwyt do telefonu z 
mocowaniem do wentylacji samochodowej, wskaźnik ładowania LED, dwa 
uchwyty dla zwiększenia stabilności telefonu, w celu rozpoczęcia ładowania 
należy podłączyć kabel micro USB (w komplecie) do gniazda USB adaptera 
ładowarki samochodowej (nie dołączony), bezprzewodowe ładowanie jest 
kompatybilne ze wszystkimi urządzeniami posiadającymi możliwość ładowania 
indukcyjnego, kompatybilny z telefonami do 6", wejście 5V/1A, wyjście 
bezprzewodowe 5V/1A 5W

Rozmiar 8,2 x 7,6 x 6,9 cm Wymiar znakowania 30 x 20 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 107,71 PLN 
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Samochodowy 
uchwyt do telefonu, 
ładowarka bezprzewodowa 5W

Samochodowy uchwyt do telefonu, ładowarka bezprzewodowa 5W, 
automatyczne otwieranie i zamykanie uchwytu dzięki wbudowanemu czujnikowi, 
wykonany z ABS i akrylu, bezprzewodowe ładowanie jest kompatybilne ze 
wszystkimi urządzeniami posiadającymi możliwość ładowania indukcyjnego, 
wejście 5V/2A, wyjście bezprzewodowe 5V/1A, pasuje do większości rozmiarów 
telefonów dostępnych na rynku, kabel micro USB 80 cm w komplecie

Rozmiar 11,9 x 7,2 x 3,5 cm Wymiar znakowania 35 x 10 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 176,72 PLN 

SAMOCHÓD I BEZPIECZEŃSTWO
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Uniwersalny, samochodowy 
uchwyt do telefonu

Uniwersalny, samochodowy uchwyt do telefonu, mocowanie do wentylacji 
samochodowej, automatyczne dopasowanie do rozmiaru telefonu, ramiona z 
ABS z silikonowymi nakładkami, uchwyt pasuje do telefonów o rozmiarze do 6"

Rozmiar 12 x 2,5 x 9 cm Wymiar znakowania 25 x 7 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 22,84 PLN 

Samochodowy 
uchwyt do telefonu Gravity

Grawitacyjny uchwyt samochodowy do telefonu, mocowany do kratki 
wentylacyjnej, regulowane uchwyty ze stopu aluminium, na dole otwór na kabel 
do ładowania, kompatybilny z poziomymi i pionowymi kratkami wentylacji, 
kompatybilny z telefonami od 4" do 6"

Rozmiar 14 x 9,5 x 3,7 cm Wymiar znakowania 20 x 30 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 31,45 PLN 
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Samochodowy 
uchwyt do telefonu 360

Samochodowy uchwyt do telefonu, obrotowy (360 stopni), kompatybilny z 
telefonami do 6", mocowanie do kratki wentylacyjnej samochodu, wykonany 
z odpornego na wysokie temperatury ABS i trwałego silikonu, wewnątrz 
mechanizm ze stali nierdzewnej

Rozmiar 7 x 5,5 x 2,5 cm Wymiar znakowania 30 x 10 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 22,09 PLN 

Samochodowy uchwyt do 
telefonu, młotek bezpieczeństwa

Samochodowy uchwyt do telefonu, młotek bezpieczeństwa, przecinak do pasów, 
wykonany z wytrzymałego ABS, uchwyt montowany do kratki wentylacyjnej, w 
komplecie metalowa płytka z taśmą 3M, którą należy przykleić do tylnej części 
telefonu i umieścić telefon płytką na uchwycie, wzór zastrzeżony®

Rozmiar 8,4 x 3,7 x 4,9 cm Wymiar znakowania 20 x 25 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 35,07 PLN 

SAMOCHÓD I BEZPIECZEŃSTWO
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Ładowarka samochodowa  
USB, przecinak do pasów
Ładowarka samochodowa USB, adapter do zapalniczki z 2 gniazdami USB do 
ładowania 2 urządzeń jednocześnie, przecinak do pasów bezpieczeństwa, młotek 
bezpieczeństwa, górna część wykonana z aluminium, wyjście 5V/3A

Rozmiar 2,7 x 2,9 x 8,1 cm Wymiar znakowania 5 x 30 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 62,27 PLN 

Samochodowe  
narzędzie bezpieczeństwa 6 w 1
Samochodowe narzędzie bezpieczeństwa 6 w 1, funkcje: power bank 2200 mAh, 
ładowarka samochodowa USB, przecinak do pasów, młotek bezpieczeństwa, 
latarka LED z czerwonym światłem ostrzegawczym, power bank może zostać 
naładowany przy użyciu gniazda zapalniczki lub kabla USB, wejście 12V-24V, 
wyjście 5V/1A

Rozmiar 2,6 x 4 x 11,4 cm Wymiar znakowania 20 x 10 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 93,60 PLN 

Ładowarka samochodowa 
USB, młotek bezpieczeństwa
Ładowarka samochodowa, adapter do zapalniczki z 2 gniazdami USB do 
ładowania 2 urządzeń jednocześnie, przecinak do pasów, młotek bezpieczeństwa, 
wyjście 5V/2.1A

Rozmiar 5,1 x 2,3 x 6,8 cm Wymiar znakowania 16 x 26 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 29,71 PLN 
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Potrójna ładowarka  
samochodowa USB 3.1A
Ładowarka samochodowa o dużej mocy 5V/3.1A, adapter do zapalniczki z 3 
gniazdami USB do ładowania 3 urządzeń jednocześnie, kompatybilna z tabletami 
i telefonami iOS oraz Android

Rozmiar 2,5 x 3,5 x 6,5 cm Wymiar znakowania 20 x 10 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena:  PLN 33,07 

Podwójna 
ładowarka samochodowa USB
Ładowarka samochodowa, adapter do zapalniczki z 2 gniazdami USB, wykonana 
z ABS, 2 wyjścia 5V/2.4A

Rozmiar 4,2 x 3,3 x 6,7 cm Wymiar znakowania 10 x 20 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 17,47 PLN 

Podwójna 
ładowarka samochodowa USB
Ładowarka samochodowa, adapter do zapalniczki z 2 gniazdami USB, światło 
LED na górze, wyjście 5V/2.1A

Rozmiar 7 x ø 3,5 cm Wymiar znakowania 27,02 x 27,02 mm Technika 
znakowania Doming. 

Cena: 22,09 PLN 

Ładowarka samochodowa USB
Ładowarka samochodowa USB, adapter do zapalniczki, kompaktowy rozmiar, 
wyjście 5V/1A, kompatybilna z każdym telefonem i samochodem

Rozmiar 1,5 x 3,5 x 7,4 cm Wymiar znakowania 20 x 18 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 8,98 PLN 
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Wielofunkcyjny, 
cyfrowy miernik ciśnienia opon
Wielofunkcyjny, cyfrowy miernik ciśnienia opon, manometr, samochodowe 
narzędzie bezpieczeństwa, obudowa wykonana z ABS, funkcje: miernik ciśnienia 
opon, narzędzie do spuszczenia powietrza z koła, miernik zużycia bieżnika ze 
wskazaniami świetlnymi informującymi o stanie bieżnika (czerwony, żółty, 
zielony), latarka, światło ostrzegawcze, młotek bezpieczeństwa, przecinak 
do pasów, z tyłu obudowy dwa magnesy do przymocowania do karoserii 
samochodu

Rozmiar 19,5 x 6 x 2,8 cm Wymiar znakowania 20 x 10 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 84,73 PLN 

Samochodowe narzędzie 
wielofunkcyjne COB 4 w 1
Narzędzie wielofunkcyjne 4 w 1, lampka COB, młotek bezpieczeństwa, odkręcany 
przecinak do pasów, magnes do przyczepienia do karoserii samochodu, 
wykonane z silikonu i aluminium, lampka posiada 2 tryby świecenia: ciągły 
(światło białe) oraz ostrzegawczy (migające światło czerwone), baterie w 
komplecie

Rozmiar 2,8 x 15,3 x ø 2 cm Wymiar znakowania 8 x 60 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 46,55 PLN 

Latarka bezpieczeństwa 1W
Latarka bezpieczeństwa 1W, wykonana z aluminium, może być używana jako 
standardowa latarka lub jako latarka bezpieczeństwa, 3 tryby świecenia: 
światło czerwone, migające światło czerwone oraz standardowe światło białe, 
wbudowany magnes na spodzie umożliwia przyczepienie do metalowych 
powierzchni

Rozmiar 3,3 x 3 x 13,5 cm Wymiar znakowania 35 x 10 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 35,57 PLN 
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Cyfrowy miernik ciśnienia opon

Cyfrowy miernik ciśnienia opon, manometr, miernik zużycia bieżnika, wykonany 
ze srebrnego ABS, czarny uchwyt, czerwona dioda LED, zakres pomiaru: 5-100 
PSI, 0.5-7 Bar, 50-700 Kpa

Rozmiar 13,8 x 3,8 x 2 cm Wymiar znakowania 35 x 15 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 51,30 PLN 

Wielofunkcyjna  
latarka bezpieczeństwa

Latarka bezpieczeństwa, obudowa wykonana z ABS, 1 biała dioda LED oraz 9 
czerwonych migających na boku, przecinak do pasów, młotek bezpieczeństwa, 
magnetyczna podstawka do przymocowania do karoserii samochodu

Rozmiar 19,5 x 7 x 4 cm Wymiar znakowania 50 x 15 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 47,42 PLN 
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Apteczka samochodowa, 47 el.

Apteczka samochodowa 47 el., obudowa wykonana z EVA, wewnątrz: kamizelka 
odblaskowa, latarka na dynamo, srebrny koc termiczny, bandaż trójkątny, 
bandaże PBT, alkoholowe płatki dezynfekujące, waciki antyseptyczne, chusteczki 
odświeżające, gaziki non-woven, taśma, plastry, pinezki i nożyczki plastikowe, 
spełnia wymagania normy EN13485:2003

Rozmiar 35 x 8 x 14 cm Wymiar znakowania 180 x 40 mm Technika znakowania 
Transfer. 

Cena: 114,57 PLN 

Apteczka, 24 el.

Apteczka 24 el. w pokrowcu na zamek błyskawiczny, wewnątrz: bandaż, 
rękawiczki medyczne, nożyczki i taśma w pokrowcu nylonowym, zapakowana 
apteczka mieści się w skrzynce pocztowej, spełnia wymagania normy 
EN13485:2003

Rozmiar 10 x 15 x 5 cm Wymiar znakowania 80 x 40 mm Technika znakowania 
Transfer. 

Cena: 49,79 PLN 

Zestaw 
narzędzi do naprawy roweru
Zestaw narzędzi do naprawy roweru, 15-funkcyjne narzędzie ze śrubokrętem płaskim, 
śrubokrętem krzyżowym, klucze sześciokątne: 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 
mm, klucze: 8 mm, 10 mm, 15 mm, klucz do szprych: 14GE, nasadki: 8 mm, 9 mm, 10 
mm, 2 niklowane dźwignie do opon, klej w tubie, szlifierka, 3 łaty, niebieski pokrowiec 
z odblaskowym paskiem w komplecie

Rozmiar 11,7 x 9 x 4,5 cm Wymiar znakowania 45 x 17 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 44,93 PLN 

Apteczka, 18 el.
Apteczka 18 el. w blaszanym pudełku, wewnątrz: plastry, płatki antyseptyczne, 
bandaż, nożyczki, taśma, pęseta i nożyczki, spełnia wymagania normy 
EN13485:2003

Rozmiar 3,1 x 7,5 x 9,1 cm Wymiar znakowania 60 x 20 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 28,70 PLN 
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Wodoodporna apteczka, 5 el.
Apteczka 5 el. w wodoodpornym plastikowym pudełku, wewnątrz: 5 plastrów, 
gąbka non-woven, 2 płatki dezynfekujące alkoholowe i 2 nawilżające chusteczki

Rozmiar 7,5 x 3 x 11 cm Wymiar znakowania 40 x 15 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 14,73 PLN 

Apteczka w pokrowcu, 7 el.
Apteczka 7 el., główna przegroda na zamek błyskawiczny, kieszeń z przodu, 
mocowanie do paska, wewnątrz: bandaż trójkątny, bandaż PBT, płatki nasączone 
alkoholem, plastry, nożyczki, agrafka i taśma, spełnia wymagania normy 
EN13485:2003

Rozmiar 13,5 x 8,9 x 4,6 cm Wymiar znakowania 80 x 35 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 16,85 PLN 

Maska do resuscytacji, brelok
Maska do resuscytacji, brelok w pokrowcu na rzep, spełnia wymagania normy 
EN13485:2003

Rozmiar 5,5 x 2 x 5 cm Wymiar znakowania 35 x 10 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 9,36 PLN 
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Saszetka, wodoodporny 
pasek do biegania

Saszetka, pasek do biegania, wykonany z lekkiego i elastycznego materiału, 
tkanina z wodoodporną powłoką i wodoodporny zamek błyskawiczny, pasek 
odblaskowy zwiększający widoczność w ciemności wokół zamka, regulowany 
pasek

Rozmiar 8,5 x 24 cm Wymiar znakowania 100 x 15 mm Technika znakowania 
Transfer. 

Cena: 27,83 PLN 

Pas do biegania z LED

Pas do biegania z lampką LED zwiększającą bezpieczeństwo w nocy, 3 
tryby działania, wykonany z elastycznego i odpornego na deszcz materiału, 
wodoodporny zamek, regulowany, bateria w komplecie

Rozmiar 1 x 5 x 28 cm Wymiar znakowania 110 x 15 mm Technika znakowania 
Transfer. 

Cena: 44,80 PLN 
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Opaska na ramię, etui na telefon

Opaska na ramię, etui na telefon komórkowy, pasuje to każdego popularnego 
modelu telefonu, wykonana z neoprenu, pasek odblaskowy z przodu, regulowane 
zapięcie na rzep

Rozmiar 17 x 42,5 cm Wymiar znakowania 40 x 40 mm Technika znakowania 
Transfer. 

Cena: 17,10 PLN 

Opaska na 
ramię, etui na telefon

Opaska na ramię, etui na telefon komórkowy, pasuje to każdego popularnego 
modelu telefonu, wykonana z neoprenu, posiada kieszonkę na klucze i słuchawki

Rozmiar 16,5 x 45 x 0,5 cm Wymiar znakowania 40 x 35 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 24,09 PLN 

SAMOCHÓD I BEZPIECZEŃSTWO
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Osobisty alarm 2 w 1

Alarm osobisty 2 w 1, bransoletka, zawieszka, głośny alarm dźwiękowy 120 dB, 
ukryty wyłącznik, pasek na rękę i pasek do zawieszenia w komplecie

Rozmiar 24,5 x 4,5 x 1 cm Wymiar znakowania 22 x 15 mm Technika 
znakowania Tampodruk.

 Cena: 32,45 PLN 
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Świecąca nakładka na buty 
dla sportowców, krokomierz

Świecąca nakładka na buty dla sportowców, krokomierz, 3 tryby oświetlenia 
(miganie, wolne miganie, światło stałe), liczy spalone kalorie, przebyty dystans i 
kroki, wykonana z ABS

Rozmiar 9,5 x 6 x 3,5 cm Wymiar znakowania 8 x 15 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 55,16 PLN 

Pasek bezpieczeństwa LED

Pasek bezpieczeństwa na ramię, wbudowana lampka LED zwiększa 
bezpieczeństwo w nocy

Rozmiar 1,4 x 3,8 x 19,5 cm Wymiar znakowania 35 x 10 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 16,47 PLN 

SAMOCHÓD I BEZPIECZEŃSTWO
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Zestaw sztućców wielokrot-
nego użytku On-The-Go
Zestaw 3 sztućców wielokrotnego użytku: łyżkowidelec, nóż ze stali nierdzewnej, 
składana słomka, pokrowiec i czyścik w komplecie

Rozmiar 11,2 x 4,2 x 1,4 cm Wymiar znakowania 20 x 50 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 28,21 PLN 

DOM I WNĘTRZE
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P269.529

P269.519

Zestaw sztućców bambusowych  
wielokrotnego użytku, 4 el.
Zestaw 4 bambusowych sztućców wielokrotnego użytku: łyżka, widelec, nóż, 
słomka, materiałowy pokrowiec i czyścik w komplecie

Rozmiar 21,7 x 7,5 x 2,5 cm Wymiar znakowania 35 x 20 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 27,70 PLN 

Bambusowe słomki 
wielokrotnego użytku, 2 el.
Zestaw 2 ekologicznych słomek wielokrotnego użytku wykonanych z 
wytrzymałego bambusa, produkt kompostowalny i biodegradowalny, nadają się 
zarówno do ciepłych jak i zimnych napojów, można myć w zmywarce, czyścik w 
komplecie, ze względu na naturalny materiał wykonania, średnica słomek może 
wahać się między 0,6 cm a 1 cm

Rozmiar 26 x 7 x 3 cm Wymiar znakowania 150 x 30 mm Technika znakowania 
Transfer. 

Cena: 11,23 PLN 

Bambusowe słomki 
wielokrotnego użytku, 6 el.
Zestaw 6 ekologicznych słomek wielokrotnego użytku wykonanych z 
wytrzymałego bambusa, produkt kompostowalny i biodegradowalny, nadają się 
zarówno do ciepłych jak i zimnych napojów, można myć w zmywarce, czyścik w 
komplecie, ze względu na naturalny materiał wykonania, średnica słomek może 
wahać się między 0,6 cm a 1 cm

Rozmiar 26 x 7 x 0,4 cm Wymiar znakowania 150 x 30 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 21,84 PLN 

VOYAGER XD 2020



DOM I WNĘTRZE

Ekologiczne słomki bambusowe wielokrotnego użytku, 2 el.

Ekologiczne słomki bambusowe wielokrotnego użytku, 6 el.

Zestaw sztućców bambusowych wielokrotnego użytku, 4 el.
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Ekologiczny 
zestaw kuchenny, 4 el.

Zestaw ekologicznych akcesoriów kuchennych 4 el. wykonanych z 
biodegradowalnej i przyjaznej dla środowiska słomy pszenicznej, duża miska 
na przekąski z zestawem 5 mniejszych w komplecie, dozownik na wykałaczki, 
otwieracz do butelek oraz zestaw 6 widelców

Rozmiar 21 x 21,4 x 2,5 cm Wymiar znakowania 80 x 15 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 68,15 PLN 

Ekologiczna karafka 1,7 l

Ekologiczna karafka 1,7 l, wykonana z włókien organicznego bambusa, trwała i 
wielokrotnego użytku

Rozmiar 21,7 x ø 11,9 cm Wymiar znakowania 25 x 60 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 61,02 PLN 
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Karafka na wodę 1,2 l

Szklana karafka na wodę 1,2 l, silikonowe wieczko

Rozmiar 28 x ø 8,5 cm Wymiar znakowania 25 x 35 mm Technika znakowania 
Druk full-color. 

Cena: 106,08 PLN 

Dzbanek  
2 l z pojemnikiem na owoce

Dzbanek 2 l z pojemnikiem na owoce, wykonany z wytrzymałego Tritanu, nie 
zawiera BPA

Rozmiar 15,5 x 15,5 x 29,6 cm Wymiar znakowania 30 x 80 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 93,85 PLN 

DOM I WNĘTRZE
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P263.201

P263.211

Dzbanek do herbaty Teako 1 l
Dzbanek do herbaty 1 l, łatwy w obsłudze zaparzacz z systemem podnoszenia i 
blokowania, aby herbata nie stała się zbyt gorzka, obudowa ze stali nierdzewnej, 
silikonowy spód, drewniany uchwyt, wzór zastrzeżony®

Rozmiar 18,9 x 14,8 x 15,8 cm Wymiar znakowania 40 x 30 mm Technika 
znakowania Grawer laserowy. 

Cena: 199,43 PLN 

Zestaw do grzanego wina Glu
Zestaw do grzanego wina, nadaje się do serwowania ciepłych i zimnych napojów, 
karafka, podgrzewacz i 2 wysokiej jakości szklanki z podwójnymi ściankami w 
komplecie, wzór zastrzeżony®

Rozmiar 30,5 x ø 16,8 cm Wymiar znakowania 15 x 50 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 190,70 PLN 

Zestaw do  
czekoladowego fondue Cocoa
Zestaw do fondue, idealny do serwowania deserów, 4 widelczyki i podgrzewacz 
w komplecie, wzór zastrzeżony®

Rozmiar 8,5 x ø 12,4 cm Wymiar znakowania 15 x 40 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 101,09 PLN 

VOYAGER XD 2020



P262.340 P262.323

P262.350 P262.360

Zestaw do oleju i octu Orbit

Dozownik do oleju i octu, wykonany z dmuchanego szkła, wzór zastrzeżony®

Rozmiar 9,5 x 9,5 x 13 cm Wymiar znakowania 30 x 10 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 79,38 PLN 

Zestaw do oleju i octu Orbit 2.0

Dozownik do oleju i octu, wykonany z dmuchanego szkła, wewnątrz 2 przegrody, 
wewnętrzna 60 ml i zewnętrzna 140 ml, rekomendowane mycie ręczne, wzór 
zastrzeżony®

Rozmiar 12,5 x ø 7 cm Wymiar znakowania 40 x 6 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 83,49 PLN 

Zestaw do soli i pieprzu Planet
Zestaw do soli i pieprzu, specjalny system sprężynowy nie wymaga obsługi 
oburącz, przezroczysta obudowa umożliwia łatwe sprawdzenie poziomu soli i 
pieprzu, wzór zastrzeżony®

Rozmiar 14,9 x 8 x 7,8 cm Wymiar znakowania 30 x 15 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 106,08 PLN 

Młynek 
elektryczny do soli i pieprzu
Młynek elektryczny do soli i pieprzu, wykonany z ABS, gumowe wykończenie, 
ceramiczny mechanizm mielący, z oświetleniem, w ozdobnym pudełku

Rozmiar 22 x ø 5,2 cm Wymiar znakowania 80 x 37 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 120,81 PLN 

DOM I WNĘTRZE

VOYAGER XD 2020
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P915.111

P911.359

Zestaw do wina Executive
Zestaw do wina, korkociąg z aluminiowym mechanizmem podnoszącym, spirala 
stalowa, pokryta teflonem, nożyk do folii, w komplecie ozdobne pudełko oraz 
przegląd najlepszych regionów winnych roku 1990

Rozmiar 18,4 x 13 x 14,4 cm Wymiar znakowania 40 x 12 mm Technika 
znakowania Grawer laserowy. 

Cena: 106,08 PLN 

Profesjonalny zestaw do wina, 9 el.
Profesjonalny zestaw do wina, 9 el., wewnątrz: 2 zatyczki do wina, termometr, 
czarny przecinak do folii ABS, nalewak ze stali nierdzewnej, pierścień ze stali 
nierdzewnej, korkociąg i 2 dodatkowe spirale ze stali nierdzewnej, w pudełku z 
MDF z chromowanymi zawiasami i zamkiem oraz czarnym wnętrzem EVA

Rozmiar 26,8 x 22 x 6,5 cm Wymiar znakowania 80 x 37 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 180,96 PLN 

Pokrowiec, cooler do wina
Pokrowiec, cooler do wina, schładza i utrzymuje odpowiednią temperaturę

Rozmiar 22,5 x 15,5 x 2,5 cm Wymiar znakowania 100 x 140 mm Technika 
znakowania Transfer. 

Cena: 60,53 PLN 
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P911.801

P911.392

Elektryczny korkociąg do wina
Korkociąg elektryczny, otwieranie butelki za pomocą jednego przycisku, 4 baterie 
AA w komplecie, w ozdobnym pudełku

Rozmiar 26,2 x ø 5 cm Wymiar znakowania 25 x 50 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 96,72 PLN 

Elektryczny 
korkociąg do wina na USB
Korkociąg elektryczny, wbudowany akumulator litowy 3.6V, niebieska lampka, 
otwarcie butelki wina w zaledwie 8 sekund, kabel micro USB do ładowania w 
komplecie, w ozdobnym pudełku

Rozmiar 20,2 x ø 5 cm Wymiar znakowania 20 x 45 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 173,60 PLN 

Korkociąg Eon
Łatwy w użyciu korkociąg, zintegrowany nóż do folii, wzór zastrzeżony®

Rozmiar 2,2 x 11,2 x 2,4 cm Wymiar znakowania 60 x 7 mm Technika 
znakowania Grawer laserowy. 

Cena: 40,94 PLN 
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Mini blender 
300W Smoothie 2 Go

Mini blender elektryczny 300W, butelka 550 ml wykonana z Tritanu, ostrze ze 
stali nierdzewnej nadaje się do kruszenia lodu, mrożonych i świeżych owoców, 
instrukcja i przepisy w komplecie, nie zawiera BPA

Rozmiar 36 x ø 13 cm Wymiar znakowania 35 x 50 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 174,59 PLN 

Blender 320W 600 ml

Blender elektryczny 320W, w komplecie 2 szklane słoiki Mason 600 ml, pokrywki 
i słomki

Rozmiar 13 x 14 x 31,2 cm Wymiar znakowania 40 x 10 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 190,32 PLN 
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P262.925

P261.219

Spiralna krajalnica, 
wyciskarka do cytrusów 2 w 1
Spiralna krajalnica, wyciskarka do cytrusów 2 w 1, krajalnica umożliwia 
wykonanie makaronu z takich warzyw jak marchew, cukinia, ogórek itp.

Rozmiar 14,6 x ø 8,6 cm Wymiar znakowania 35 x 80 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 42,06 PLN 

Zestaw desek do krojenia, 4 el.
Zestaw 4 higienicznych desek do krojenia, wykonane z PP, kolor i ikona wskazują 
na odpowiedni dla deski typ pożywienia, w komplecie deska z ciemnego 
bambusa (35 x 25 cm), która może służyć jako pojemnik na pozostałe deski

Rozmiar 35,1 x 25 x 3,5 cm Wymiar znakowania 100 x 50 mm Technika 
znakowania Grawer CO₂. 

Cena: 149,14 PLN 

Jeansowy 
fartuch kuchenny Deluxe
Fartuch kuchenny, wykonany z wysokiej jakości jeansu 330 g/m2, 100% bawełna, 
styl uniwersalny

Rozmiar 70 x 80 cm Wymiar znakowania 250 x 250 mm Technika znakowania 
Transfer. 

Cena: 56,54 PLN 

DOM I WNĘTRZE
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Minutnik pod 
prysznic, klepsydra z przyssawką

Minutnik pod prysznic, klepsydra z przyssawką, pozwala kontrolować czas kąpieli 
i oszczędzać wodę

Rozmiar 6 x ø 1,8 cm Wymiar znakowania 10 x 10 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 5,75 PLN 

Zestaw toreb do 
segregacji odpadów, 3 el.

Zestaw 3 toreb do segregacji odpadów: metalu, papieru i plastiku, wykonane z 
tkaniny PP woven

Rozmiar 41,6 x 29 x 29,2 cm Wymiar znakowania 100 x 35 mm Technika 
znakowania Sitodruk. 

Cena: 34,07 PLN 
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Stacja pogodowa 
z zewnętrznym czujnikiem

Stacja pogodowa z ekranem LCD, posiada czujnik zewnętrzny, funkcje: zegar, 
kalendarz, temperatura wewnątrz i na zewnątrz, prognoza pogody, wilgotność, 
budzik

Rozmiar 3,5 x 8,8 x 13 cm Wymiar znakowania 60 x 25 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 143,52 PLN 

Schowek na telefony

Sejf na telefony z zamkiem szyfrowym, mieści od 4 do 6 telefonów, posiada otwory 
na kabel do ładowania telefonów gdy są wewnątrz

Rozmiar 17,5 x 12,8 x 6,4 cm Wymiar znakowania 80 x 40 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 43,93 PLN 

DOM I WNĘTRZE
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Piłka nożna 
do domu Hover Ball

Piłka nożna do domu, kolorowe lampki LED, do używania w domu i na zewnątrz 
na gładkich powierzchniach jak drewno, dywan czy beton, 4 baterie AA w 
komplecie

Rozmiar 17 x 17 x 6 cm Wymiar znakowania 25 x 20 mm Technika znakowania 
Tampodruk. 

Cena: 43,68 PLN 

Ręcznik chłodzący

Ręcznik chłodzący z mikrofibry w pojemniku z PP, wieczko z ABS, ochrona 
przeciwsłoneczna na poziomie 98% i do UV 50+, funkcja chłodzenia po wlaniu 
zimnej wody do butelki, karabińczyk w komplecie

Rozmiar 16,5 x ø 6,5 cm Wymiar znakowania 190 x 45 mm Technika 
znakowania Sitodruk (na okrągło). 

Cena: 19,21 PLN 
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Zestaw 3 łamigłówek

Zestaw 3 łamigłówek w skrzynce z drewna sosnowego, w ozdobnym pudełku

Rozmiar 18,2 x 7,8 x 7,2 cm Wymiar znakowania 80 x 40 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 44,93 PLN 

Zestaw gier 5 w 1

Zestaw gier 5 w 1 w białym pudełku z drewna sosnowego, mikado, domino, 
szachy, tryk-trak, talia kart, szachownica i plansza do tryk-traka na pokrywach, 
jedna część pokrywy pod znakowanie, w ozdobnym pudełku

Rozmiar 18,4 x 18,4 x 5 cm Wymiar znakowania 80 x 40 mm Technika 
znakowania Tampodruk. 

Cena: 57,41 PLN 

DOM I WNĘTRZE

VOYAGER XD 2020



INDEKS PRODUKTÓW

Korkociągi 406-407
Korkowe produkty 11, 152-153, 177, 267, 290, 292, 353
Kosmetyczki 204, 211, 254-255
Kosze piknikowe 360
Krokomierze 133
Kubki 270-327
Kubki ceramiczne 276, 278, 281, 283, 284, 287, 290, 292, 293, 296-

299, 302
Kuchnia - akcesoria 408-409

Ł
Ładowarki 13, 33-37, 58-62, 66-113
Ładowarki bezprzewodowe 13, 17, 27, 33-37, 54-55, 58-62, 66-68, 

88-113, 135-138, 145, 147, 196, 213, 258, 306, 384-385
Ładowarki słoneczne 84, 87, 196, 225

L
Lampki 24, 26, 30, 31, 350, 351
Lasery 118-120
Latarki   31, 86, 118, 334, 344-351, 388, 390, 392
Latarki na głowę 351
Linijki 335-336
Lornetki 368

M
Miary   338-343
Mierniki opon 390-391
Młotki bezpieczeństwa 330, 388, 390
Monitory aktywności 128-133

N
Narzędzia 329-351
Narzędzia wielofunkcyjne 329-334
Notatniki 144-167
Noże 331
Noże kieszonkowe 329, 331
Noże, przecinaki 334

O
Okładki wielokrotnego użytku 136, 137, 144, 146, 154, 165
Okulary przeciwsłoneczne 368
Olej i ocet 405
Ołówki 338
Oszczędzanie wody 410

P
Pamięci USB 121

A 
Akcesoria do telefonów komórkowych 108, 122, 124, 127
Akcesoria do wina 404, 406, 407
Akcesoria na biurko 60, 66, 100-101, 106, 112-113
Akcesoria podróżne 254-259
Akcesoria rowerowe 126, 392
Alarmy osobiste 193, 396
Apteczki 392-393

B
Bambus 8-9, 12-14, 41, 43, 50, 87, 94-95, 100-103, 114, 151-153, 176, 

178-179, 282-283, 312, 364, 368, 400, 402, 409
Bezpieczeństwo 388, 390-391, 397
Breloki 20, 86, 87, 115, 117, 119, 337, 393
Butelki 272-277, 283, 306-327
Butelki na wodę 308-309, 312-317, 320-327

D
Deski do krojenia 409
Długopisy 169-187
Długopisy ekologiczne 176-179
Długopisy metalowe 169, 171, 174, 175
Długopisy plastikowe 180-187

E
Etui na paszport 213, 264-267

F
Fartuchy 409
Fondue 404

G
Głośniki 11-37
Grille 366
Gry domowe 412-413
Gry na wolnym powietrzu 369
Gry plażowe 369

H
Huby USB 118

K
Kable do ładowania 114-117
Kamery 126-127
Kamery sportowe 126, 127
Karafki 402-404
Koce 367
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INDEKS PRODUKTÓW

Pamięci USB 121, 148-149
Parasole 371-381
Parasole składane 372-374, 380-381
Piersiówki 188-255
Piersiówki 279, 282, 285, 292-293, 300-301, 303, 304-306, 308
Pióra 152, 172-187, 335
Pióra kulkowe 169-172
Piśmienne 169-187
Plecaki 189, 191-202, 205-206, 210, 212, 214-218, 220-237, 244-246, 

251, 253, 355
Plecaki na laptopa 200-226, 228, 230, 232-235
Plecaki podróżne 224, 228
Podróżne wtyczki do gniazdek elektrycznych 258-259
Podstawki do telefonów komórkowych 384-387
Pojemniki na żywność 302, 304-305
Pokrowce na laptopa 211, 238, 239
Portfele 135-143
Portfele 82, 124, 213, 260-269
Portfele podróżne 264-265
Power banki 58-99
Poziomice 337
Produkty emaliowane 297
Produkty z ochroną przed kieszonkowcami 189-199, 216, 222-223, 

229, 260-269
Produkty z PLA 290-291
Produkty z podświetleniem logotypu 22, 45, 53, 55, 81, 93, 106, 

110, 116, 144, 293
PVC-Free 202-257

R
RFID / ochrona przed skimmingiem 124, 196-199, 206-207, 

210-211, 213, 216-217, 220-223, 226-229, 241, 244-245, 260-269
RPET 43, 135, 136, 138 143 147 194 195 199 201 202 203 206 207 

226 227 353 354 355 373

S
Samochodowe zestawy bezpieczeństwa 388-393
Słoma pszeniczna 23, 34, 78, 103, 176-177, 368, 402
Słuchawki 38-47
Słuchawki bezprzewodowe 54-55, 307
Słuchawki douszne 48-55, 307
Sól i pieprz 405
Stacje pogodowe 411
Światła bezpieczeństwa 391, 397
Szkło 312, 404, 405, 408
Szybkie ładowanie 60-61, 90, 94, 104, 105, 107

T
Termosy 272-275, 277-279, 282-283, 285, 292, 300-301, 303, 304-309
Torby do recyklingu 410
Torby na kółkach 250-253
Torby na laptop 200, 202, 205, 207, 210, 212, 214, 216, 217, 218, 

222, 226, 240, 242, 243
Torby płócienne 204-205
Torby sportowe 210, 214-215, 231, 248-249
Torby termoizolacyjne 353-363
Torby weekendowe 203, 204, 210, 213, 215, 219, 227, 246-253
Touch peny 174-175, 179
Typ C 34, 58, 61, 66-67, 70, 72, 74-75, 78, 80, 82, 86, 88-95, 107, 112, 

114-117, 121, 127, 197, 213, 258

U
Uchwyty do telefonów komórkowych 384-387
Uchwyty na tablet 125, 137-139
Urządzenia do noszenia 128-133

W
Wagi bagażowe 257
Wirtualna rzeczywistość 123, 127
Worki ze sznurkiem 199, 210, 215, 244, 246, 248, 357, 362
Wskaźniki 119, 120
Wyciskarka do soku 409

Z
Zatyczki do uszu 256
Zdrowy styl życia 408, 409
Zestawy grillowe 364-365
Zestawy piór 169-173, 178
Zestawy podróżne 256
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Baterie w komplecie

Bezprzewodowy

Produkty wymagające aplikacji

Dopasowany do tabletów

Funkcja magnesu

System ochrony przed wiatrem

Nie zawiera PVC

Nie zawiera BPA

Materiał PET z recyklingu

Wodoodporny (IP67)

Pojemność pamięci

Kolor wkładu

Moc głośnika (w)

Utrzymuje ciepło (w godzinach)

Utrzymuje zimno (w godzinach)

Pojemność (ml)

Pojemność (l)

Filtr UV400

Wodoodporny (IPX4) Ukryte kieszenie

Ochrona RFID

Wzmocniony stalowy zamek

Materiał chroniący przed rozcinaniem

Wodoodporność

Odblaskowe elementy

Zintegrowany port USB

Podwójne zastosowanie

Kartki w linie

Kartki w kratkę

Kartki puste

Ochrona przed kieszonkowcami

Suwaki z możliwością zamknięcia

System Fidlock

Panel słoneczny

IKONY
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Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszego katalogu, ani jakiekolwiek informacje w nim zawarte i/lub z niego wynikające i/lub 

pozostające z nimi w powiązaniu, nie mogą być przedrukowywane lub użyte w jakiejkolwiek innej postaci. W szczególności zabronione jest

wprowadzanie zmian w katalogu, dodawanie lub usuwanie jakichkolwiek treści, a także dodawanie lub usuwanie stron. Wobec osób lub 

firm nie respektujących tych postanowień przedsięwzięte zostaną kroki prawne. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen, różnic w kolorach 

produktów oraz ewentualnych błędów w druku. Transport: warunki dostępne na żądanie. Wszystkie nadruki wykonane na produktach w tym 

katalogu mają jedynie charakter pokazowy i informacyjny. Towary i ceny prezentowane w katalogu mają charakter wyłącznie informacyjny, 

nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i mogą ulec zmianie. Ceny netto, nie zawierają podatku VAT, nie obejmują kosztów 

znakowania i transportu. Kolekcja zaprezentowana w tym katalogu spełnia wszystkie standardy jakości certyfikatów ISO 9001:2008 oraz 

ISO 14001:2004. Utrzymywanie wysokich standardów jakości staje się kluczowym elementem funkcjonowania w branży, w której trwałość 

nieustannie zyskuje na znaczeniu.
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