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Erase Notebook

  branding: offset, digital printing,customized design
colour: CMYK
delivery time: 2-4 weeks
MOQ: 100 pcs

2

Erase Notebook - wieczny notes

Erase Notebook

  znakowanie: offset, druk cyfrowy, indywidualny projekt 
okładki i środka
kolor: CMYK
czas realizacji: 2-4 tygodnie
minimalne zmówienie: 100 sztuk

cena od

18,90
pln netto



You can write and draw in it

You think something went wrong, You can 
erase it with and write it again

Clean Your notices with special cleaner 
on the other side of the pen

You can use also wet wipes or white board 
sponge

Using our notebook You save forest, energy 
and money ! No more traditional notes and 
notebooks
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Korzystając z Wiecznego Notesu EraseNotebook 
oszczędzasz las, energię i pieniądze wydawane na 
produkcję zwykłych notesów
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Możesz w nim pisać, rysować

Kiedy uznasz, że coś poszło źle, zrobiłeś błąd, 
możesz to zmazać i napisać od nowa

Czyść swoje notatki powoli za pomocą 
czyścika z drugiej strony pisaka

Możesz również użyć gąbki do tablic suchościeralnych 
albo mokrych chusteczek, aby wyczyścić kartkę
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Notes może być wykonany indywidualnie, zgodnie 
z twoimi oczekiwaniami. Okładka, kartki wewnętrzne 
z indywidualną grafiką. Liczba kartek wg życzenia

6 Notebook could be customized. Cover, pages, 
number of page can be made as desired.6



Zioła , kwiaty, warzywa do biura i do domu /  Herbs, flowers, vegetables 
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Small tin for Easter, Christmas and thanks

Christmas tree, Easter egg or chicken or other plants in the shape of your logo for self-breeding 
is a set enclosed in a metal can, which contains all necessary elements. Spread the soil evenly 
in the can, then place the cardboard template on it and sow grass, watercress or other selected 
plant in an empty place. Tin should be placed in a sunny place and regularly watered with a small 
amount of water. After a few days You can enjoy your own green "Christmas tree", Easter egg or 
chicken or fragrant herbs. Your logo could be on the lid and inside cardboard.

Mała puszka na Wielkanoc, Boże Narodzenie oraz 
podziękowania

Bożonarodzeniowa „choineczka”, Wielkanocne jajko lub kurczak 
albo inne rośliny w kształcie Twojego logo do samodzielnego 
wyhodowania to zestaw zamknięty w metalowej puszce, w którym 
zawarte są wszystkie niezbędne elementy. W puszce należy 
równomiernie rozprowadzić ziemię, następnie położyć na niej 
szablon i w pustym miejscu wysiać nasiona trawy, rzeżuchy, 
czy innej wybranej rośliny. Puszkę należy ustawić w słonecznym 
miejscu i systematycznie podlewać niewielką ilością wody. Już po 
kilku dniach można cieszyć się własną zieloną „choinką”, 
Wielkanocnym jajkiem lub kurczakiem albo pachnącymi ziołami.

cena od

11,90
pln netto

Rośliny w puszce promocyjnej

Oferta roślin w puszkach jest bardzo bogata, wśród nich są kwiaty ozdobne, 
warzywa i owoce jak np. pomidory, rzodkiewka, kapusta czy truskawki oraz 
zioła: mięta, bazylia, czy oregano. Wybrane przez Państwa rośliny są 
umieszczone w puszkach, wypełnionych substratem, który zawiera nasiona 
kwiatów, ziół lub owoców. Wystarczy otworzyć puszkę i zalać wodą 
a następnie odczekać cierpliwie kilka dni, aż roślinka zacznie kiełkować. 
Na puszce z roślinami możemy wykonać Państwa logo w formie drukowanej 
banderoli, która jest naklejana na puszkę.

Plants in a promotional can

Range of canned plants is very rich, among them are decorative flowers, 
vegetables and fruits such as tomatoes, radish, cabbage and strawberries, 
and herbs: mint, basil and oregano.The plants You choose are placed in 
cans, filled with a substrate that contains flower, herb or fruit seeds. Just 
open the can and pour water on it and then wait patiently for several days 
until the plant begins to sprout. On a can with plants, we can make your 
logo in the form of a printed band, which is glued onto the can.

cena od

10,90
pln netto



Zioła , kwiaty, warzywa do biura i do domu /  Herbs, flowers, vegetables 

Pałeczki z nasionami

materiał: karton + nasiona
kształt: dowolny
znakowanie: CMYK
czas realizacji: 2-3 tygodnie
min. zamówienie: 250 sztuk

material: cardboard + seeds
shape: customized
branding: CMYK
delivery time: 2-3 weeks
MOQ: 250 pcs

Matches with seeds

5

If you want to surprise the customer with Your business card, leaflet, 
emphasizing the friendly approach to our mother earth, then matches 
with seeds will be the perfect gift. We put advertising content on the 
cover, and inside there will be matches with seeds from which fragrant 
plants will grow.

Jeżeli chcesz zaskoczyć Klienta swoją wizytówką, ulotką, podkreślając 
przyjazne podejście do naszej matki ziemi, to zapałki z nasionami będą 
idealnym upominkiem. Reklamową treść umieścimy na okładce, a w 
środku będą zapałki z nasionami, z których wyrosną pachnące rośliny.

cena od

4,50
pln netto
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Artykuły piśmiennicze / Stationery

Długopis bambusowy

materiał: bambus + metal
wymiary: 140 mm
znakowanie: laser/tampodruk
czas realizacji: 2-3 tygodnie
minimalne zamówienie: 100 sztuk

material: bamboo + metal
size: 140 mm
branding: laser/pad printing
delivery time: 2-3 weeks
MOQ:100 pcs

Bamboo pen

Długopis bambusowy z rysikiem

materiał: bambus + metal
wymiary: 140 mm
znakowanie: laser/tampodruk
czas realizacji: 2-3 tygodnie
minimalne zamówienie: 100 sztuk

material: bamboo + metal
size: 140 mm
branding: laser/pad printing
delivery time: 2-3 weeks
MOQ: 100 pcs

Bamboo pen with touch pen

Długopis bambusowy 
z metalowym klipem

material: bamboo + metal
size: 140 mm
branding: laser/pad printing
delivery time: 2-3 weeks
MOQ: 100 pcs

Bamboo pen with metal clip

Bambusowy zestaw piśmienniczy

materiał: bambus + metal
wymiary: 141/138 mm
znakowanie: laser/tampodruk
czas realizacji: 2-3 tygodnie
minimalne zamówienie: 100 sztuk

material: bamboo + metal
size: 141/138 mm
branding: laser/pad printing
delivery time: 2-3 weeks
MOQ: 100 pcs

Bamboo pen with touch pen

materiał: bambus + metal
wymiary: 140 mm
znakowanie: laser/tampodruk
czas realizacji: 2-3 tygodnie
minimalne zamówienie: 100 sztuk

cena od

1,16
pln netto

cena od

1,46
pln netto

cena od

3,75
pln netto

cena od

1,16
pln netto
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Długopis z kartonu

materiał: karton + plastik
wymiary: 140 mm
znakowanie: tampodruk
czas realizacji: 2-3 tygodnie
minimalne zamówienie: 100 sztuk

material: cardboard + plastic
size: 140 mm
branding: pad printing
delivery time: 2-3 weeks
MOQ: 100 pcs

Recycled paper pen

Długopis z kartonu transparentny

materiał: karton + plastik
wymiary: 140 mm
znakowanie: tampodruk
czas realizacji: 2-3 tygodnie
minimalne zamówienie: 100 sztuk

material: cardboard + plastic
size: 140 mm
branding: pad printing
delivery time: 2-3 weeks
MOQ: 100 pcs

Recycled paper pen transparent

Artykuły piśmiennicze / Stationery

cena od

0,48
pln netto

cena od

0,86
pln netto
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Długopis z korka

materiał: korek + włókna pszenicy
wymiary: 144 x 11 mm
znakowanie: laser/sito
czas realizacji: 2-3 tygodnie
minimalne zamówienie: 100 sztuk

material: cork + fiber
size: 144 x 11 mm
branding: laser/silk printing
delivery time: 2-3 weeks
MOQ: 100 pcs

Cork pen

Długopis z kartonu

materiał: kartonu+ włókna pszenicy
wymiary: 146 mm
znakowanie: tampodruk
czas realizacji: 2-3 tygodnie
minimalne zamówienie: 100 sztuk

material: cardboard+fiber
size: 146 mm
branding: pad printing
delivery time: 2-3 weeks
MOQ: 100 pcs

Cardboard pen

Długopis z korka w etui

materiał: korek
wymiary: 160 x 45 mm
znakowanie: laser/sito
czas realizacji: 2-3 tygodnie
minimalne zamówienie: 100 sztuk

material: cork
size: 160 x 45 mm
branding: laser/silk printing
delivery time: 2-3 weeks
MOQ: 100 pcs

Cork pen in case

Artykuły piśmiennicze / Stationery

BIO-
DEGRADABLE

cena od

2,11
pln netto

cena od

0,73
pln netto

cena od

1,42
pln netto
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Ołówek z nasionami

materiał: drewno lipowe
wymiar: 180 x 7 mm
znakowanie: tampon/laser
czas realizacji: 3-4 tygodnie
minimalne zamówienie: 200 sztuk

Drewniany ołówek z gumką

materiał: drewno
wymiary: 190 mm
znakowanie: tampon/laser
czas realizacji: 2-3 tygodnie
minimalne zamówienie: 100 sztuk

material: wood
size: 190 mm
branding: pad printing/laser
delivery time: 2-3 weeks
MOQ: 100 pcs

Wooden pencil with eraser

Drewniany ołówek z gumką

Wooden pencil with eraser

materiał: drewno
wymiary: 187 mm
znakowanie: tampon/laser
czas realizacji: 2-3 tygodnie
minimalne zamówienie: 100 sztuk

material: wood
size: 187 mm
branding: pad printing/laser
delivery time: 2-3 weeks
MOQ: 100 pcs

Artykuły piśmiennicze / Stationery

GREEN
cena od

2,99
pln netto

cena od

0,25
pln netto

cena od

0,24
pln netto

Wooden ecological pencils, which have a seed capsule in place 
of the traditional eraser. Just put the tip of the pencil with seeds 
into the ground in a sunny place (in the garden or in a pot on the 
window sill) and water it regularly. A seed capsule buried in the 
ground dissolves and the seeds begin to germinate when 
exposed to water. After a few weeks, we can enjoy fresh herbs.
Available seeds: e.g. basil, tomato, forget-me-not, clover, 
sunflower and others.

Drewniane ekologiczne ołówki, które w miejscu tradycyjnej 
gumki posiadają kapsułę z nasionami roślin. Wystarczy 
końcówkę ołówka z nasionami  włożyć do ziemi w 
nasłonecznionym miejscu (w ogrodzie lub w doniczce na 
parapecie) i regularnie podlewać. Zakopana w ziemi kapsułka 
z nasionami pod wpływem kontaktu z wodą rozpuszcza się 
i nasiona zaczynają kiełkować. Po ok. kilku tygodniach możemy 
cieszyć się świeżymi ziołami.
Dostępne nasiona:  gipsówka, lawenda, bazylia, mak, 
goździk, mięta, papryka ozdobna, pachnotka, koper, 
niezapominajka, lewkonia, niecierpek balsamina, pomidory,
słonecznik

material: linden wood
size: 180 x 7 mm
branding: pad printing/laser
delivery time: 3-4 weeks
MOQ: 200 pcs

Pencil with seeds
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Kartonowy zestaw biurkowy

materiał: karton, papier, plastik
wymiary: 160 x 63 x 18 mm
znakowanie: tampon/laser
czas realizacji: 2-3 tygodnie
min. zamówienie: 100 sztuk

material: carton, paper, plastic
size: 160 x 63 x 18 mm
branding: pad printing/laser
delivery time: 2-3 weeks
MOQ: 100 pcs

Carton set desk

Notes z długopisem z bambusu

materiał: bambus, papier
wymiary: 90 x 140 x 11 mm
znakowanie: tampon/laser
czas realizacji: 2-3 tygodnie
min. zamówienie: 100 sztuk

material: bamboo, paper
size: 90 x 140 x 11 mm
branding: pad printing/laser
delivery time: 2-3 weeks
MOQ: 100 pcs

Bamboo notebook with pen

Kostka z notesem

materiał: karton, papier
wymiary: 88 x 88 x 88 mm
znakowanie: tampon/laser
/sitodruk
czas realizacji: 2-3 tygodnie
min. zamówienie: 100 sztuk

material: carton, paper
size: 88 x 88 x 88 mm
branding: pad printing/laser/
silk printing
delivery time: 2-3 weeks
MOQ: 100 pcs

Notes cube

Korkowy notes z zakładkami

materiał: korek
wymiary: 85 x 82 x 12 mm
znakowanie: laser/sitodruk
czas realizacji: 2-3 tygodnie
minimalne zamówienie: 100 sztuk

material: cork
size: 85 x 82 x 12 mm
branding: laser/silk printing
delivery time: 2-3 weeks
MOQ: 100 pcs

Cork notebook pagemarker

Artykuły piśmiennicze / Stationery

cena od

8,42
pln netto

cena od

6,84
pln netto

cena od

11,99
pln netto

cena od

5,12
pln netto



Korkowy notes

materiał: korek
wymiary: 90 x 145 x 15 mm
znakowanie: laser/sitodruk
czas realizacji: 2-3 tygodnie
min. zamówienie: 100 sztuk

material: cork
size: 90 x 145 x 15 mm
branding: laser/silk printing
delivery time: 2-3 weeks
MOQ: 100 pcs

Cork notebook

Korkowy notes spiralowy

materiał: korek
wymiary: 115 x 155 mm
znakowanie: laser/sitodruk
czas realizacji: 2-3 tygodnie
minimalne zamówienie: 100 sztuk

material: cork
size: 115 x 155 mm
branding: laser/silk printing
delivery time: 2-3 weeks
MOQ: 100 pcs

Cork spiral notebook

Notes z kartonu eko A5

materiał: karton, papier 
z recyklingu 70g.
wymiary: 145 x 210 x 15 mm
znakowanie: tampodruk/sitodruk
czas realizacji: 2-3 tygodnie
min. zamówienie: 100 sztuk

material: recycled paper 70g, 
cardboard
size: 145x210x15 mm
branding: pad printing/silk printing
delivery time: 2-3 weeks
MOQ: 100 pcs

Eco cardboard notebook A5

Notes z kartonu eko. A6

materiał: karton, papier 
z recyklingu 70g.
wymiary: 90 x 140 x 15 mm
znakowanie: tampodruk/sitodruk
czas realizacji: 2-3 tygodnie
minimalne zamówienie: 100 sztuk

material: recycled paper 70g, 
cardboard
size: 90 x 140 x 15 mm
branding: pad printing/silk printing
delivery time: 2-3 weeks
MOQ: 100 pcs

Eco cardboard notebook A6

11

Artykuły piśmiennicze / Stationery

cena od

3,83
pln netto

cena od

4,09
pln netto

cena od

6,15
pln netto

cena od

3,40
pln netto
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Kredki 12 kolorów

materiał: karton, drewno
wymiary: 85 x 90 mm
znakowanie: tampodruk/sitodruk
czas realizacji: 2-3 tygodnie
min. zamówienie: 100 sztuk

material: cardboard box, wood
size: 85 x 90 mm
branding: pad printing/silk printing
delivery time: 2-3 weeks
MOQ: 100 pcs

12 colors pencils set

Kredki 6 kolorów

materiał: karton, drewno
wymiary: 90 x 46 mm
znakowanie: tampodruk/sitodruk
czas realizacji: 2-3 tygodnie
minimalne zamówienie: 100 sztuk

material: cardboard box, wood
size: 90 x 46 mm
branding: pad printing/silk printing
delivery time: 2-3 weeks
MOQ: 100 pcs

6 colors pencils set

Kredki 4 kolory

materiał: karton, papier
wymiary: 90 x 32 mm
znakowanie: tampodruk/sitodruk
czas realizacji: 2-3 tygodnie
min. zamówienie: 100 sztuk

material: cardboard box, wood
size: 90 x 32 mm
branding: pad printing/silk printing
delivery time: 2-3 weeks
MOQ: 100 pcs

4 colors pencils set

Zestaw 6 kredek woskowych

materiał: nietoksyczny wosk, karton
wymiary: 90 x 45 mm
znakowanie: tampodruk/sitodruk
czas realizacji: 2-3 tygodnie
minimalne zamówienie: 100 sztuk

material: non-toxic wax, cardboard
size: 90 x 45 mm
branding: pad printing/silk printing
delivery time: 2-3 weeks
MOQ: 100 pcs

6 colors wax set

Artykuły piśmiennicze / Stationery

cena od

0,60
pln netto

cena od

0,41
pln netto

cena od

0,65
pln netto

cena od

1,25
pln netto



Kosmetyczki / Cosmetics bag
 

Kosmetyczka bawełniana

materiał: bawełna + PU
wymiary: 210 x 155 x 30 mm
znakowanie: sitodruk
czas realizacji: 2-3 tygodnie
minimalne zamówienie: 100 sztuk

material: cotton + PU
size: 210 x 155 x 30 mm
branding: silk printing
delivery time: 2-3 weeks
MOQ: 100 pcs

Cotton purse

Kosmetyczka jutowa

materiał: juta
wymiary: 250 x 160 x 60mm
znakowanie: sitodruk
czas realizacji: 2-3 tygodnie
min. zamówienie: 100 sztuk

material: jute
size: 250 x 160 x 60 mm
branding: silk printing
delivery time: 2-3 weeks
MOQ: 100 pcs

Jute purse

Kosmetyczka z bawełny i juty

materiał: bawełna + juta
wymiary: 210 x 110 x 60 mm
znakowanie: sitodruk
czas realizacji: 2-3 tygodnie
min. zamówienie: 100 sztuk

material: cotton + jute
size: 210 x 110 x 60 mm
branding: silk printing
delivery time: 2-3 weeks
MOQ: 100 pcs

Jute and cotton purse

Portmonetka korkowa

materiał: korek
wymiary: 115 x 80 x 20 mm
znakowanie: sitodruk/laser
czas realizacji: 2-3 tygodnie
min. zamówienie: 100 sztuk

material: cork
size: 115 x 80 x 20 mm
branding: silk printing/laser
delivery time: 2-3 weeks
MOQ: 100 pcs

Cork wallet

cena od

5,12
pln netto

cena od

4,26
pln netto

cena od

7,10
pln netto

cena od

4,65
pln netto
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Torby EKO/ Eco bags

Torba bawełniana

materiał: 100% bawełna 
płócienna 330 gr/m2
wymiary: 380 x 360 x 150 mm
znakowanie: sitodruk
czas realizacji: 2-3 tygodnie
min. zamówienie: 100 sztuk

material: 100% canvas cotton 
330 gr/m2
size: 380 x 360 x 150 mm
branding: silk printing
delivery time: 2-3 weeks
MOQ: 100 pcs

Cotton bag 

Torba bawełniana z kieszonką

materiał: 100% bawełna, 240g/m2
wymiary: 380 x 420 mm
znakowanie: sitodruk
czas realizacji: 2-3 tygodnie
min. zamówienie: 100 sztuk

material: 100% cotton, 240g/m2
size: 380 x 420 mm
branding: silk printing
delivery time: 2-3 weeks
MOQ: 100 pcs

Cotton bag with pocket

Torba bawełniana
z kolorowymi rączkami

materiał: 100% bawełna, 240g/m2
wymiary: 380 x 420 mm
znakowanie: sitodruk
czas realizacji: 2-3 tygodnie
min. zamówienie: 100 sztuk

material: 100% cotton,, 240g/m2
size: 380 x 420 mm
branding: silk printing
delivery time: 2-3 weeks
MOQ: 100 pcs

Cotton bag  with coloured handle

Torba bawełniana z krótkimi 
rączkami

materiał: 100% bawełna, 140g/m2
wymiary: 380 x 400 mm
znakowanie: sitodruk
czas realizacji: 2-3 tygodnie
min. zamówienie: 100 sztuk

material: 100% cotton, 140g/m2
size: 380 x 400 mm
branding: silk printing
delivery time: 2-3 weeks
MOQ: 100 pcs

Cotton bag with short handles
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cena od

11,44
pln netto

cena od

7,31
pln netto

cena od

4,26
pln netto

cena od

2,97
pln netto



Torba bawełniana z rączką

material: 100% bawełna, 130g/m2
size: 365 x 405 mm
znakowanie: sitodruk
czas realizacji: 2-3 tygodnie
min. zamówienie: 100 sztuk

material: 100% cotton, 130g/m2
size: 365 x 405 mm
branding: silk printing
delivery time: 2-3 weeks
MOQ: 100 pcs

Cotton bag one handle

Torba bawełniana z długimi 
rączkami

materiał: bawełna 100% 140g/m2
wymiary: 380 x 420 mm
znakowanie: sitodruk
czas realizacji: 2-3 tygodnie
min. zamówienie: 100 sztuk

material: 100% cotton, 140g/m2
size: 380 x 420 mm
branding: silk printing
delivery time: 2-3 weeks
MOQ: 100 pcs

Cotton bag with long handles
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cena od

2,97
pln netto

cena od

2,97
pln netto



Torby EKO / Eco bags

Bawełniany workoplecak

materiał: 100% bawełna
135g/m2
wymiary: 360 x 400 mm
znakowanie: sitodruk
czas realizacji: 2-3 tygodnie
min. zamówienie: 100 sztuk

material: 100% cotton
135g/m2
size: 360 x 400 mm
branding: silk printing
delivery time: 2-3 weeks
MOQ: 100 pcs

Cotton backpack

Kapelusz słomkowy

materiał: liść palmowy
wymiary: 330 x 350 x 110 mm
znakowanie: taśma z logo
czas realizacji: 2-3 tygodnie
min. zamówienie: 100 sztuk

material: palm leaves
size: 330 x 350 x 110 mm
branding:  ribbon with logo
delivery time: 2-3 weeks
MOQ: 100 pcs

Straw hat

Kapelusz słomkowy

materiał: słoma syntetyczna
wymiary: standard
znakowanie: taśma z logo
czas realizacji: 2-3 tygodnie
min. zamówienie: 100 sztuk

material: sintetic straw
size: standard
branding: ribbon with logo
delivery time: 2-3 weeks
MOQ: 100 pcs

Straw hat

Workoplecak

materiał: bawełna + juta 
240g/m2
wymiary: 320 x 450 mm
znakowanie: sitodruk
czas realizacji: 2-3 tygodnie
min. zamówienie: 100 sztuk

material: cotton + jute 
240g/m2
size: 320 x 450 mm
branding: silk printing
delivery time: 2-3 weeks
MOQ: 100 pcs

Backpack

Kapelusze / Hats

cena od

12,47
pln netto

cena od

3,32
pln netto

cena od

5,08
pln netto

cena od

4,22
pln netto

16



23

Eko Okulary przeciwsłoneczne 
/ Eco Sunglasses 
 

Biodegradowalne okulary

materiał: otręby i słoma z pszenicy lub drewno
wymiary: standardowe - do wyboru kilkanaście modeli
znakowanie: tampodruk, laser
czas realizacji: 3 tygodnie
min. zamówienie: 500 sztuk

material: wheat bran and straw or wooden
size: standard - several models to choose
branding: pad printing, laser
delivery time: 3 weeks
MOQ: 500 pcs

Biodegradable glasses
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cena od

6,90
pln netto

Nowoczesne wzornictwo okularów przeciwsłonecznych w żywych kolorach 
dla ludzi szukających ekologicznych rozwiązań. Oprawki wykonane są 
z mieszanki słomy pszenicznej i polipropylenu lub z prawdziwego drewna: 
bambus, orzech, klon, heban, teak, drewno różane, etc.

Modern design of sunglasses in vibrant colors for people looking for 
ecological solutions. Frames are made of a mixture of wheat straw 
and polypropylene or real wood: bamboo, walnut, maple, ebony, teak, 
rosewood, etc.

BIO-
DEGRADABLE



Smycze ekologiczne / Eco LANYARD
Smycz z bawełny organicznej /
z bambusa

materiał: bawełna organiczna / bambus
wymiary: 480 mm
znakowanie: sitodruk
czas realizacji: 2-3 tygodnie
min. zamówienie: 500 sztuk

material: organic cotton / bamboo
size: 480 mm
branding: silk printing
delivery time: 2-3 weeks
MOQ: 500 pcs

Organic cotton lanyard /
bamboo fiber lanyards
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Smycz korkowa

materiał: korek
wymiary: 480 mm
znakowanie: sitodruk
czas realizacji: 2-3 tygodnie
min. zamówienie: 500 sztuk

material: cork
size: 480 mm
branding: silk printing
delivery time: 2-3 weeks
MOQ: 500 pcs

Cork lanyards

material: recycled PET
size: 480 mm
branding: silk printing
/sublimation
delivery time: 2-3 weeks
MOQ: 1000 pcs

Recycled PET lanyardsSmycz z przetworzonego PET

materiał: PET
wymiary: 480 mm
znakowanie: sitodruk/sublimacja
czas realizacji: 2-3 tygodnie
min. zamówienie: 1000 sztuk

cena od

1,81
pln netto



Breloki Ekologiczne /  Eco Key Rings
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Prostokątny brelok drewniany

materiał: drewno
wymiary: 30 x 55 mm / 40mm
znakowanie: tampodruk/laser/UV
czas realizacji: 2-3 tygodnie
minimalne zamówienie: 100 sztuk

material: wood
size: 30 x 55 mm / 40mm
branding: pad printing/laser/UV
delivery time: 2-3 weeks
MOQ: 100 pcs

Wooden rectangle kaychain

Brelok drewniany

materiał: drewno
wymiary: 63 x 30 mm
znakowanie: tampodruk/laser/UV
czas realizacji: 2-3 tygodnie
minimalne zamówienie: 100 sztuk

material: wood
size: 63 x 30 mm
branding: pad printing/laser/UV
delivery time: 2-3 weeks
MOQ: 100 pcs

Wooden kaychain

Breloki ze sklejki 
w dowolnym kształcie

materiał: sklejka
kształt: dowolny
znakowanie: tampodruk/laser/UV
czas realizacji: 1-2 tygodnie
min. zamówienie: 100 sztuk

material: plywood
shape: customized
branding: pad printing/laser/UV
delivery time: 1-2 weeks
MOQ: 100 pcs

Plywood keyrings 
own shape

cena od

1,50
pln netto

cena od

1,08
pln netto

cena od

6,99
pln netto

Podstawka pod telefon

materiał: drewno bukowe
wymiary: 71 x 130 x 19 mm
znakowanie: tampodruk/laser
czas realizacji: 1-2 tygodnie
minimalne zamówienie: 100 sztuk

material: Beech wood
size: 130 x 71 x 130 x 19 mm
branding: pad printing/laser
delivery time: 1-2 weeks
MOQ: 100 pcs

Phone stand

cena od

1,20
pln netto



Dla gastronomii / For bar, restaurant
 

Kubki biodegradowalne

materiał: trzcina cukrowa /
słoma, pszenica + dodatki
wymiary: 0,25l / 0,3l / 0,4l / 0,5l
znakowanie: nadruk
czas realizacji: 2-3 tygodnie
min. zamówienie: 100 sztuk

material: sugarcane / straw, 
wheat + additions
size:  0,25l / 0,3l / 0,4l / 0,5l
branding: printing
delivery time: 2-3 weeks
MOQ: 100 pcs

Biodegradable cups
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Słomka wielorazowa

materiał: bambus / metal / szkło
wymiary: 8 x 190 mm / 6 x 215 mm
/ 9 x 200 mm
znakowanie: laser
czas realizacji: 2-4 tygodnie
min. zamówienie: 500 sztuk

material: bamboo / metal / glass

size: 8 x 190 mm / 6 x 215 mm
/ 9 x 200 mm
branding: laser
delivery time: 2-4 weeks
MOQ: 500 pcs

Reusable straw

BIO-
DEGRADABLE

cena na
zapytanie

cena od

2,75
pln netto

cena od

17,29
pln netto

0,3l / 0,4l / 0,5l
Kubek termiczny 

Thermal mug/  0,25l 0,3l 

cena od

4,29
pln netto



Butelka szklana z osłoną z korka 
i bambusową nakrętką

materiał: szkło, korek, bambus
wymiary:  220 x 60 mm / 500 ml
znakowanie: laser, nadruk UV, panton
czas realizacji:  2-3 tygodnie
min. zamówienie: 50 sztuk

material: glass, cork, bamboo
size:  220 x 60 mm / 500 ml
branding: laser, UV printing, pad printing
delivery time:  2-3 weeks
MOQ: 50 pcs

Glass bottle with bamboo and cork

Bidon biodegradowalny

materiał: trzcina cukrowa + PP
wymiary: 65 x 200 mm
znakowanie: wytłoczenie, nadruk
czas realizacji: 2-3 tygodnie
min. zamówienie: 100 / 500 sztuk

material:
size: 65 x 200 mm
branding: embossing, printing
delivery time: 2-3 weeks
MOQ: 100 / 500 pcs

Biodegradable water bottle



Bidony przyjazne środowisku / Environmentally friendly water bottles
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cena od

14,99
pln netto

BIO-
DEGRADABLE

cena od

19,90
pln netto



Świece aromatyczne / Aromatic candles

Świeca zapachowa w kubku

materiał: świeca+szkło+metal
wymiary: 85 x 50 mm
znakowanie: laser
czas realizacji: 2-3 tygodnie
min. zamówienie: 100 sztuk

material: candle+glass+metal
size: 85 x 50 mm
branding: laser
delivery time: 2-3 weeks
MOQ: 100 pcs

Aromatic candle in cup

Świeca zapachowa

materiał: świeca+metal+sznurek
wymiary: 38 x 60 mm
znakowanie: laser
czas realizacji: 2-3 tygodnie
min. zamówienie: 100 sztuk

material: candle+metal+cord
size: 38 x 60 mm
branding: laser
delivery time: 2-3 weeks
MOQ: 100 pcs

Aromatic candle

Lampka okolicznościowa
miniPromo Lamps

znakowanie: druk w pełnym kolorze CMYK
op akowanie: woreczek foliowy lub kartonik
źródło światła: świeczka tealight, 
lampka LED na baterie
czas realizacji: 2-4 tygodnie
minimalne zamówienie: 15 sztuk

branding: full color printing - CMYK
 packaging: polybag or cardboard box
light source: candle tealight, battery 
light LED
delivery time: 2-4 weeks
MOQ: 15 pcs

Mini PROMO LAMPS

Lampki okolocznościowe / mini PROMO LAMPS
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cena od

4,26
pln netto

cena od

5,94
pln netto

cena od

5,09
pln netto



Kawa jako prezent
Posiadamy w swojej ofercie doskonałą, świeżo paloną kawę ziarnistą 
i mieloną gatunku Arabica oraz Robusta. Może to być kawa naturalna, 
jak i wzbogacona dodatkowo o aromaty smakowo-zapachowe, 
np. Zanzibar, Mocny Szkot, Jedna noc w Paryżu, Wenecki czar, czy Święta 
Bożego Narodzenia. Dostępnych jest łącznie 55 smaków.

Herbata jako upominek
Oferujemy również herbaty z całego świata, sypkie oraz w saszetkach. 
Wśród znajduje się: czarna expresowa - mieszanka herbat czarnych, 
Herbata Zimowa, Herbata Wiosenna Energia i Orzeźwienie, czy herbata 
zielona tradycyjna i smakowa

Opakowania
Zarówno kawa, jak i herbata może być zapakowana w tradycyjny 
zgrzewany woreczek z ozdobną etykietą, kartonik ekologiczny 
z certyfikatem FSC, metalową puszkę ozdobną, czy woreczek jutowy, 
bawełniany lub lniany. Na każdym opakowaniu wykonujemy znakowanie 
w formie etykiety lub nadruku.

Wielkość i rodzaj opakowania oraz gramatura zawartości zależy tylko 
od budżetu Klienta.

Coffee as a gift
We offer excellent, freshly roasted Arabica and Robusta coffee beans and 
ground coffee. It can be natural coffee, or additionally enriched with 
aromas, e.g. Zanzibar, Strong Scot, One night in Paris, Venetian Charm 
or Christmas Time. We have total of 55 flavors.

Tea as a gift
We also offer teas from around the world, loose and in sachets. Among 
them is: black express - a mixture of black teas, Winter Tea, Spring Tea 
Energy and Refreshment, or traditional and flavored green tea

Packaging
Both coffee and tea can be packed in a traditional heat-sealed pouch with 
a decorative label, an FSC-certified ecological cardboard box, a metal 
decorative can or a jute, cotton or linen bag. We make labeling or printing 
on each packaging.

The size and type of packaging and the weight of the content depends only 
on the customer's budget.

Kawa, herbata z Twoim LOGO / Coffee, tea with Your LOGO
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KAWA

8,99
pln netto KAWA

cena od

13,43
pln netto

KAWA
cena od

9,96
pln netto

KAWA
cena od

11,96
pln netto

HERBATA
cena od

8,96
pln netto

HERBATA
cena od

10,76
pln netto

HERBATA
cena od

14,26
pln netto

HERBATA
cena od

5,96
pln netto



Be   Eco
Friendly GiftS World

Katalog wyprodukowano z kartonu i papieru ekologicznego, produkowanego w 80% z segregowanych, 
odbarwianych mas makulaturowych, a w 20% z bezdrzewnych mas celulozowych z dodatkiem różnokolorowych włókien.


