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Nowości / News
NEW

Wielorazowa słomka

Reusable straw

materiał: stal nierdzewna #304 / bambus
wymiary: ø 8 x 190 mm, ø 6 x 215 mm
znakowanie: laser
czas realizacji: 2-4 tygodnie
minimalne zamówienie: 500 sztuk

material: stainless steel # 304 / bamboo
size: ø 8 x 190 mm, ø 6 x 215 mm
branding: laser
delivery time: 2-4 weeks
MOQ: 500 pcs

NEW

Erase Notebook
znakowanie: offset, druk cyfrowy
kolor: CMYK
czas realizacji: 2-4 tygodnie
minimalne zmówienie: 100 sztuk

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

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

mini PROMO LAMPS
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
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Drewniane / Wooden
W naszej ofercie prezentujemy gadżety drewniane. Naturalna sklejka
drewniana w pełni umożliwia wykonanie dowolnego kształtu.
Wykonujemy: breloki, kartki okazjonalne, magnesy, lampiony,
podkładki pod kubek.

In our offer, we present wooden gadgets. Natural
wooden plywood fully allows you to create any shape.
We make: keyrings, occasional cards, magnets, candles,
coaster.

Drewniane lampiony / Wooden lanterns
Pudełka na słodycze / Boxes for sweets

wzór zastrzeżony / design registred

Drewniane kartki okolicznościowe / lampiony
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znakowanie: laser / tampodruk / sitodruk / druk UV
kolorystyka: drewno
kształt: dowolny
czas realizacji: 1-2 tygodnie
minimalny nakład: 100 sztuk

Wooden occasional card / lanterns
branding: laser / pad printing / silk printing / inkjet UV
colour: wooden
form: customized shape
delivery time: 1-2 weeks
MOQ: 100 pcs

Drewniane / Wooden

Podkładki / Coasters

Magnesy / Magnets

Podkładki pod kubek / magnesy / breloki / wieszaki na klucze
znakowanie: laser / tampodruk / sitodruk / druk UV
kolorystyka: drewno
kształt: indywidualny
czas realizacji: 1-2 tygodnie
minimalny nakład: 100 sztuk

Coasters / magnets / lanterns / key rings / key hangers
branding: laser / pad printing / silk printing / inkjet UV
colour: wooden
form: customized shape
delivery time: 1-2 weeks
MOQ: 100 pcs

MAGAZYN
STOCK

Kostka z notesem
znakowanie: tampodruk / sitodruk / laser
rozmiar: 88 x 88 x 88 mm
czas realizacji: 2 tygodnie
minimalny nakład: 100 sztuk

Notes cube
branding: pad printing / silk printing / laser
size: 88 x 88 x 88 mm
delivery time: 2 weeks
MOQ: 100 pcs
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Znaczki / Pins / Badge / Buttons
Oferujemy szeroką gamę produktów przypinanych do ubrań.
Od metalowych pinsów tłoczonych, przypinek drukowanych,
przez spinki do krawatów i mankietów.

We offer a wide range of products pinned to clothing.
From metal pins, stainless steel with printing color, to
tie clips and cufflinks

Twarda emalia / Hard enamel

Miękka emalia / Soft enamel

Trawienie / Photo etched

Drukowane / Printing

Z powłoką antyczną / Antique plating

Odlewane / Zinc alloy

PCV / PVC

Pinsy

Pins
znakowanie: tłoczenie / z emalią / grawerowanie / nadruk / odlew
kolorystyka: Pantone / CMYK
do wyboru różne powłoki
kształt: indywidualny
czas realizacji: 2-5 tygodni
minimalne zamówienie: 10 sztuk

Spinki do krawatów i mankietów
znakowanie: tłoczenie / z emalią / grawerowanie / nadruk / odlew
kolorystyka: Pantone / CMYK
do wyboru różne powłoki
kształt: indywidualny
opakowanie: woreczek / pudełko
czas realizacji: 2-5 tygodni
minimalne zamówienie: 10 sztuk
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branding: stamped / with enamel / engraving / printing / zinc alloy
colour: Pantone / CMYK
various type of coating
form: customized
delivery time: 2-5 weeks
MOQ: 10 pcs

Tie clips and cufflinks
branding: stamped / with enamel / engraving / printing / zinc alloy
colour: Pantone / CMYK
various type of coating
form: customized
packaging: polybag / box
delivery time: 2-5 weeks
MOQ: 10 pcs

Medale i monety / Medals and coins
Medale i odznaki wykonane z metalu według indywidualnego
projektu.

znakowanie: tłoczenie / tłoczenie z emalią / grawerowanie / odlew
/ druk
kolorystyka znakowania: wg palety Pantone / CMYK
do wyboru różne powłoki
kształt: indywidualny
rodzaj i kolorystyka wstążki: standardowa lub indywidualna
opakowanie: woreczek / pudełko
czas realizacji: 3-5 tygodni
minimalne zamówienie: 10 sztuk

Medals and badges made of customized shape.

branding: embossing /embossing with enamel / engraving
/ die casting / printing
colour of branding: Pantone / CMYK
various type of coating
form: customized
type and colour of ribbon: standard / customized
packaging: polybag / box
delivery time: 3-5 weeks
MOQ: 10 pcs
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Breloki / Żetony do wózków / Keychains / Keyrings / Keycoins
Produkujemy breloki wykonane z metalu, z żetonem, z miękkiego
PCV, unoszące się na wodzie (EVA), drukowane w pełnym kolorze,
z diodą. Każdy z nich wyprodukujemy według Twojego projektu.

Breloki metalowe
znakowanie: tłoczenie / trawienie / odlew / grawerowanie
kolorystyka znakowania: Pantone / do wyboru różne powłoki
kształt: indywidualny
minimalne zamówienie: 50 sztuk

Breloki z żetonem
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znakowanie: tłoczenie / trawienie / odlew / grawerowanie / druk
kolorystyka znakowania: Pantone / CMYK
do wyboru różne powłoki
kształt: standard 1 zł, 2 zł, 5 zł, 1 € / indywidualny
czas produkcji: 3-4 tygodnie
minimalne zamówienie: 300 sztuk

We produce keychains made of metal, with coin, made
of soft PVC, floating (EVA), printing full color, witch LED
Each of them we produce according to your design.

Metal keychain
branding: embossing / etching / die cast / engraving
colour of branding: Pantone / various types of coatings
form: customized
MOQ: 50 pcs

Keycoins
branding: embossing / etching / die cast / engraving / printing
colour of branding: Pantone / CMYK
various types of coatings
form: customized
delivery time: 3-4 weeks
MOQ: 300 pcs

Breloki z PCV / PVC Keyrings

Breloki z miękkiego PCV
znakowanie: PCV / tampodruk / offset
kolorystyka: Pantone / CMYK
kształt: indywidualny
czas realizacji: ok 3-4 tygodnie
minimalne zamówienie: 500 sztuk

Breloki drukowane
znakowanie: drukowane / sitodruk
kolorystyka: Pantone / CMYK
kształt: indywidualny
czas realizacji: ok 4 tygodni
minimalne zamówienie: 1000 sztuk

Soft PVC keychains
branding: PVC / pad printing / offset
colour: Pantone / CMYK
form: customized
delivery time: aprox. 3-4 weeks
MOQ: 500 pcs

Printing keychains
branding: printing / silk printing
colour: Pantone / CMYK
form: customized
delivery time: aprox. 4 weeks
MOQ: 1000 pcs
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Pływające breloki / Tkane / Floating / Woven keyrings

Breloki pływające
znakowanie: sitodruk/tampodruk
kolorystyka: standardowe kolory pianki: biały, niebieski, czarny,
czerwony, zielony, żółty
kształt: indywidualny
czas realizacji: 5-6 tygodni
minimalne zamówienie: 1000 sztuk

Breloki tkane
znakowanie: haft, tkane
kolorystyka: standardowa / Pantone
kształt: indywidualny
czas realizacji: ok 3-4 tygodnie
minimalne zamówienie: 300 sztuk
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Floating keychain
branding: screen printing/pad printing
colour: standard colours of EVA: white, blue, black, red, green, yellow
form: custom design available
delivery time: 5-6 weeks
MOQ: 1000 pcs

Woven keychain
branding: embroidery, woven
colour: standard / Pantone
form: individual
delivery time: aprox. 3-4 weeks
MOQ: 300 pcs

Odblaski / Reflectors
W trosce o bezpieczeństwo proponujemy wiele elementów
odblaskowych, między innymi odblaskowe opaski, breloczki
odblaskowe twarde lub miękkie, przypinki odblaskowe. Opaski
samozaciskowe odblaskowe produkujemy w różnych rozmiach.

Odblaski
znakowanie: sitodruk / tampodruk / nadruk cyfrowy
kolorystyka nadruku: wg palety Pantone / CMYK
kolorystyka: dostępna paleta kolorów
kształt: indywidualny
minimalne zamówienie: 500 sztuk

Out of concern for safety, we offer a lot of reflective elements,
including reflective bands, hard or soft reflective hangers,
reflective badges. We produce slap wrap bracelets in many
sizes.

Reflective hangers
branding: screen printing / pad printing / digital printing
colour of imprint: Pantone / CMYK
colour: available palette of colours
form: individual
MOQ: 500 pcs

NEW
strona
page

Odblask + LED
Reflective + LED

Opaski samozasickowe odblaskowe
znakowanie: sitodruk / tampodruk / nadruk cyfrowy
kolorystyka nadruku: wg palety Pantone / CMYK
kolorystyka: dostępna paleta kolorów
rozmiar: 23x3 cm, 28x3 cm, 34x3 cm / w indywidualnym kształcie
czas realizacji: 1-3 tygodnie
minimalne zamówienie: 500 sztuk

27

Reflective slap wrap bracelet
branding: screen printing / pad printing / digital printing
colour of imprint: Pantone / CMYK
colour: available palette of colours
size: 23x3 cm, 28x3 cm, 34x3 cm / individual
delivery time: 1-3 weeks
MOQ: 500 pcs

11

Magnesy / Magnets
Produkujemy magnesy z miękkiego PCV, na folii magnetycznej lub
metalowe. Każdy z nich wyprodukujemy według Twojego projektu
z nadrukiem offsetowym lub sitodrukiem. Możliwe jest również
wykonanie przez nas magnesów z notesem oraz z otwieraczem do
butelek.

Magnesy z miękkiego PCV i metalu
znakowanie: PCV, odlew, tłoczenie
kolorystyka: wg palety Pantone
kształt: indywidualny
czas realizacji: ok 4-6 tygodni
minimalne zamówienie: 500 sztuk

We produce magnets with soft PVC, on the magnetic foil
or metal. Each of them is produced according to your design
with offset or screen printing. We can also offer magnets
with a notebook and bottles opener.

Soft PVC and metal magnet
branding: embossed, die casting, injection PVC
colour: Pantone
form: customized
delivery time: aprox. 4-6 weeks
MOQ: 500 pcs

płaskie / flat

z łezką epoksydową / with epoxy

Magnesy na folii magnetycznej
znakowanie: druk
kolorystyka: full kolor
kształt: indywidualny
czas realizacji: 1-2 tygodnie
minimalne zamówienie: 100 sztuk
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Magnets on magnetic foil
branding: printing
colour: full colour
form: customized
delivery time: 1-2 weeks
MOQ: 100 pcs

Bezpieczeństwo Twoich rzeczy / Safety first

Lokalizator Kluczy

Lokalizator przedmiotów i osób umożliwia odnalezienie pożądanej rzeczy. Brelok
oraz telefon alarmują nas gdy oddalają się od siebie na odległość większą niż 20m.
Sygnał breloka można odnaleźć na mapie. Klikając dwukrotnie przycisk na breloku
możemy zrobić selfie swoim smartfonem. Do Findera jest dedykowana aplikacja
ze sklepu Play lub AppStore.
znakowanie: tampodruk
kolor: biały, czerwony
minimalne zamówienie: 100 sztuk

Etui zabezpieczające karty - Etui na kartę zbliżeniową,
zabezpiecza przed odczytem i kradzieżą danych.
znakowanie: nadruk cyfrowy
kolorystyka nadruku: full kolor CMYK
folia: błyszcząca / matowa
rozmiar: 85 x 55 mm
minimalne zamówienie: 200 sztuk

Secure case for paycard - Case for a proximity card, protects
against reading of data from card.
branding: digital printing
colour of imprint: full colour CMYK
foil: glossy / matt
size: 85 x 55 mm
MOQ: 200 pcs

Key Finder

The localizer objects and people allows you to locate desired items. Keyring and
telephone alert us when we move away from each other at a distance of more
than 20m. The localization of keychain can be find on the map. Double-clicking
a button on the keychain can do with your smartphone selfies. It is dedicated
to the Finder application Play Store or AppStore.
branding: pad printing
colors: white, red
MOQ: 100 pcs

Etui zabezpieczające kluczyki do samochodu
znakowanie: nadruk, laser, tłoczenie,
kolorystyka: czarny
rozmiar: 97 x 140 mm
minimalne zamówienie: 50 sztuk

Secure case for car key
branding: imprint, laser, hot stamping
colour: black
size: 97 x 140 mm
MOQ: 50 pcs
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Akcesoria do smartfonów / Smartphone accessories
W trosce o komfort korzystania ze smartfonów proponujemy
ciekawe produkty zarówno do pielęgnacji, jak i wygody
użytkowania.

For your comfort of using smartphones we offer interesting
care products.

Czyściki

Screen Cleaners

znakowanie: nadruk cyfrowy
wymiary kartonika: 85 x 55 mm
wymiary czyścika: okrągły 33 mm, 28x28 mm, 30x40 mm,
indywidualny kształt i rozmiar
czas realizacji: 1-2 tygodnie
minimalne zamówienie: 100 sztuk

55x55
mm

50x60
mm

50x56
mm

A

B

C

Praktyczny uchwyt do telefonu
znakowanie: druk cyfrowy
kształt: standardowy
czas realizacji: 3-4 tygodnie
minimalne zamówienie: 500 sztuk
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branding: digital printing
size of cardboard: 85 x 55 mm
size of cleaner: round 33 mm, 28x28 mm, 30x40 mm, individual size
and shape
delivery time: 1-2 weeks
MOQ: 100 pcs

50x68
mm

D

Practical phone holder
branding: digital printing
shape: standard
delivery time: 3-4 weeks
MOQ: 500 pcs

46x55
mm
E

Podkładki / Pads
Produkujemy różnego rodzaju podkładki: antypoślizgowe,
z miękkiego PCV, a także korkowe. Podkładki antypoślizgowe
świetnie trzymają telefon komórkowy, klucze, okulary, monety.
Doskonale przylegają do płaskich powierzchni. Produkt może
być stosowany w samochodach, samolotach, łodziach czy
motorówkach. Podkładki korkowe świetnie nadają się do
prezentowania logotypu wielokolorowego.

We produce various types of pads: anti-slip, soft PVC,
even cork. Anti-slip pads adheres perfectly to flat, even
surfaces, therefore keeping mobile phones, keys, glasses,
etc steady in place. It can be used not only in cars, but
also on sailing boats, motorboats and even small planes.
Cork pads are perfect to full colour overprint.

MAGAZYN

MAGAZYN

STOCK

STOCK

Winpad® - nasza opatentowana podkładka antypoślizgowa
znakowanie: tampodruk
kolorystyka nadruku: Pantone
kolorystyka podkładek: standardowe / wg palety Pantone od 3000 sztuk
rozmiar: 130 x 65 mm
czas realizacji: 2-5 tygodni
minimalne zamówienie: 100 sztuk

Podstawki, podkładki antypoślizgowe
znakowanie: tampodruk, sitodruk, offset
kolorystyka nadruku: Pantone, CMYK
kolorystyka podkładek: standardowe / wg palety Pantone od 1000 sztuk
rozmiar: standardowy 140 x 89 mm / indywidualny od 3000 sztuk
czas realizacji: 2-5 tygodni
minimalne zamówienie: 100 sztuk / 500 sztuk

WINPAD – our patented anti-slip pad
branding: pad printing
colour of branding: Pantone
colour of pads: standard / Pantone from 3000 pcs
size: 130 x 65 mm
delivery time: aprox. 2-5 weeks
MOQ: 100 pcs

Coasters, anti-slip pads
branding: pad printing, screen prining, offset
colour of branding: Pantone, CMYK
colour of pads: standard / Pantone from 1000 pcs
size: standard 140 x 89 mm / individual from 3000 pcs
delivery time: aprox. 2-5 weeks
MOQ: 100 pcs / 500 pcs
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Gadżety z mikrofibry / Microfiber gadgets
Produkty z mikrofibry precyzyjnie usuwają kurz i drobne
zabrudzenia z powierzchni takich jak okulary, ekrany aparatów
fotograficznych, telefonów komórkowych, monitorów
komputerowych, a także mebli.

Ściereczki z mikrofibry
znakowanie: nadruk sublimacyjny
kolorystyka: nadruk full kolor
wymiary: 10x15 cm, 15x15 cm, 15x18 cm, 18x18 cm
minimalne zamówienie: 100 sztuk

Products of microfiber precisely remove dust and small
dirt from glass surfaces, glasses, screens, cameras,
cell phones, computer monitors or furniture.

Microfibre cloth
branding: sublimation
colour: full colour
size: 10x15 cm, 15x15 cm, 15x18 cm, 18x18 cm
MOQ: 100 pcs

pod mysz
mousepad

chroni ekran
protect LCD

czyści kurz
cleans dust

Podkładka pod mysz 3 w 1
znakowanie: nadruk sublimacyjny
kolorystyka: full kolor
rozmiar: 175 x 230 mm lub okrągłe 190 mm
kształt: prostokątny/okrągły
minimalne zamówienie: 500 sztuk
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Mousepad 3 in 1
branding: sublimation
colour: full colour
size: 175 x 230 mm or round 190 mm
form: rectangular / round
MOQ: 500 pcs

Okulary przeciwsłoneczne / Sunglasses
Produkowane na zamówienie wysokiej jakości okulary przeciwsłoneczne, wykonane z tworzywa, metalu, drewna, bambusu lub
materiału biodegradowalnego (otręby i słoma z pszenicy).
Kilkadziesiąt kształtów oprawek, dowolny wybór koloru oprawek,
powłoka błyszcząca, matowa, gumowana, 12 typów szkieł, 3 rodzaje
mocowań. Personalizacja na oprawkach, jak i na szkłach. Dostępne
są różnego rodzaju opakowania jednostkowe.

High-quality sunglasses OEM, made of plastic, metal, wood,
bamboo or biodegradable material (bran and wheat straw).
Dozens of shapes, frame in any color, glossy, matte or rubber
coating, 12 types of glass, 3 types of attachments.
Personalization on the frames and on the lensses. Different
types of unit packages are available.

ECO

Kolory szkieł / Lensses colors

Mocowania / Aattachments

Znakowanie / Branding

Opakowania / Package

znakowanie: sitodruk / laser / nadruk UV / metalowy emblemat
kolorystyka: dowolna
kształt: 50 modeli
czas realizacji: 4 tygodnie
minimalne zamówienie: 500 sztuk

branding: silk printing / laser / UV printing / metal emblem
colour: any color
shape: 50 models
delivery time: 4 weeks
MOQ: 500 pcs
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Na lato / Summer items

MAGAZYN
STOCK

1

Opaska odstraszające komary i meszki - Opaska silikonowa,
nasączona olejkiem z cytroneli odstraszającym owady. Opakowanie
jednostkowe - strunowy woreczek. Czas działania od wyciągnięcia
z woreczka 5-7 dni.
znakowanie: tłoczenie, nadruk
dostępne kolory: Pantone
wymiary: 12 x 202 x 2 mm, 12 x 180 x 2 mm , 12 x 160 x 2 mm
minimalne zamówienie: 300 sztuk

Mosquito Repellent Bracelet - Silicone 100% Natural Citronella Oil.
Effective duration: 5-7 days
branding: debossed, printing
colour: Pantone
size: 12 x 202 x 2 mm, 12 x 180 x 2 mm , 12 x 160 x 2 mm
MOQ: 300 pcs
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2

3

Karty do usuwania kleszczy
znakowanie: tampodruk / druk UV
dostępne kolory: biały, żółty, pomarańczowy, czerwony, niebieski,
zielony, (transparentny posiada dodatkowo lupę)
wymiary: 87 x 45 mm
minimalne zamówienie: 100 sztuk

Removal tick cards
branding: pad printing / ink-jet UV printing
colour: white, yellow, orange, red, blue, green, (transparent additionally
has a magnifying glass)
size: 87 x 45 mm
MOQ: 100 pcs

Gadżety UV – produkty ze wskaźnikiem promieniowania UV

UV gadgets – products with UV indicator

Zegarek UV:
znakowanie: sitodruk / tamopdruk / offset / tłoczenie / PCV
materiał: PCV / PP
kolorystyka nadruku: Pantone / CMYK
minimalne zamówienie: 1000 sztuk

Watch UV:
branding: sreen printing / pad printing / offset / debossed / PVC
material: PVC / PP
colour of branding: Pantone / CMYK
minimalne zamówienie: 1000 sztuk

Opaska silikonowa UV:
znakowanie: nadruk / tłoczenie / tłoczenie + wypełnienie emalią
pod wpływem promieniowania UV może zmienić kolor na:
fioletowy/niebieski/żółty
MOQ: 300 sztuk

Silicone wristband UV:
branding: printing / embossing / embossing + enamel
by UV radiation can change color for: purple / blue / yellow
MOQ: 300 pcs

Na zimę / Winter items

Skarpetki z logo
skład: 80% bawełna, 15% poliamid, 5% elastan
znakowanie: indywidualnie tkane skarpetki
kolorystyka: Pantone / standardowe
wymiary: standardowe
czas realizacji: 3-4 tygodnie
minimalne zamówienie: 150 par

Ogrzewacze do rąk - wielokrotnego użytku
znakowanie: sitodruk / druk UV
kolorystyka nadruku: Pantone / CMYK
kształt: kilkanaście kształtów do wyboru
czas realizacji: 1-2 tygodnie
minimalne zamówienie: 100 sztuk

Customized socks
composition: 80% cotton, 15% polyamid, 5% elastan
branding: customized woven socks
colours of branding: Pantone / standard
size: standard
delivery time: 3-4 weeks
MOQ: 150 pairs

Hand warmer - multiuse
branding: screen printing / UV printing
colours of branding: Pantone / CMYK
form: available many shapes
delivery time: 1-2 weeks
MOQ: 100 pcs
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Opaski / Wristbands
Oferujemy bardzo szeroki zakres opasek. Od opasek z tyvek'u,
vinylowych, silikonowych poprzez świecące w ciemności, przeciw
komarom oraz z diodami LED. Jeżeli masz pomysł na opaskę,
ale nie widzisz jej w katalogu napisz do nas, a pomożemy
Ci zrealizować Twój projekt.

Nadruk / Printing

We offer a wide range of wristbands. From tyvek, vinyl, silicone,
by glowing in the dark, against mosquitoes and LED lights.
If you have an idea for a band but you do not see it in the
catalogue please contact us and we will help you realize it.

Tłoczenie z emalią / Debossing with enamel

Tłoczenie / Debossing

Z kieszonka
/ With pocket

Indywidualny kształt / Customized shape

Opaska silikonowa
znakowanie: nadruk / tłoczenie / tłoczenie + emalia
kolorystyka nadruku: wg palety Pantone
kolorystyka opasek: wg palety Pantone
rozmiar: standardowe
minimalne zamówienie: 300 sztuk
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Silicone wristband
branding: imprint / embossing / embossing + enamel
colour of imprint: Pantone
colour of wristbands: Pantone
size: standard
MOQ: 300 pcs

Opaski / Wristbands

Jaś Kowalski
555 08 35 45

Jaś Kowalski
555 08 35 45

Opaska Safety Child
wymiary: 190 x 22 mm
znakowanie: pełen color CMYK
kolory klipów: czarny, niebieski, czerwony, fioletowy, zielony, żółty, różowy
minimalne zamówienie: 500 sztuk

Opaska elastyczna
wymiary: szerokość 10, 15, 20, 25 mm; długość 145, 165, 185 mm
znakowanie: pełen color CMYK , sublimacja
czas realizacji: 4 tygodnie
minimalne zamówienie: 300 sztuk

Safety Child wristband
dimension: 190 x 22 mm
branding: full colour CMYK
colours: black, blue, red, violet, green, yellow, pink
MOQ: 500 pcs

Rubber band
dimension: width 10, 15, 20, 25 mm; length 145, 165, 185 mm
branding: full colour CMYK, heat transfer
delivery time: 4 weeks
MOQ: 300 pcs
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Smycze / Lanyards
Dzięki szerokiemu zakresowi możliwości produkcyjnych
wyprodukujemy dla Ciebie najpiękniejsze smycze. Najczęściej
robimy smycze metodą sublimacyjną, ale możemy wykonać
też smycze: sitodrukiem, transferem, haftem, z naszywaną
taśmą, tkane, silikonowe, okrągłe, typu „zamek”, PCV, a także
odblaskowe.

Szerokości smyczy: 10, 15, 20, 25mm, okrągłe 5 lub 8mm.
Akcesoria do smyczy: karabińczyk, złączka, bezpiecznik, kółko, szekla,
linka do telefonu, otwieracz do butelek.
minimalne zamówienie: 100 sztuk
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With a wide range of manufacturing capabilities produce for
you the most beautiful lanyards. Frequently we produce
lanyards using sublimation method, but we can also produce
lanyards: screen printing, transfer, embroidery, sewed tape,
woven, silicone, round, zipper, PVC, as well as reflective.

band width: flat - 10, 15, 20, 25 mm; round - 5 or 8 mm
selection of finish accessories: snap hook, connection piece, fuse,
ring, shackle, bottle opener.
MOQ: 100 pcs

Identyfikacja / Identification
W naszej ofercie posiadamy również identyfikatory, etui, holdery,
różnego rodzaju karty stałego Klienta czy legitymacje.

In our offer we also have IDs, cases, holders, various loyalty
cards or ID cards.

MAGAZYN
STOCK

MAGAZYN
STOCK

Holdery

Identyfikatory

rodzaj: identyfikatory sztywne / miękkie
znakowanie: tampodruk / nadruk UV / sitodruk
kolorystyka nadruku: Pantone / CMYK
rozmiar: standardowe, w zależności od modelu / indywidualny
kształt identyfikatorów miękkich
minimalne zamówienie: 100 sztuk

znakowanie: tampodruk / grawer
kolorystyka nadruku: wg palety Pantone
kolorystyka: białe / złote / srebrne
rozmiar: 67x33 mm
minimalne zamówienie: 50 sztuk

IDs

Holders
branding: pad printing / engraving
colour of imprint: Pantone
colour: white / gold / silver
size: 67x33 mm
MOQ: 50 pcs

type: hard / soft
branding: pad printing / UV printing / screen print
colour of imprint: Pantone / CMYK
size: standard, depends on model / individual form of soft holders
MOQ: 100 pcs

MAGAZYN
STOCK

Skipassy
znakowanie: tampodruk / naklejka płaska / naklejka 3D / grawer /
druk UV
materiał: ABS, metal
minimalne zamówienie: 50 sztuk

Skipass holders
branding: pad printing / sticker / 3D epoxy sticker / UV printing
material: ABS, metal
MOQ: 50 pcs
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Coś do pisania / Something to write
długopis / pen

rysik / stylus

stojak / stand
czyścik / cleaner
MAGAZYN
STOCK

Długopis 7 w 1
znakowanie: tampodruk / laser
polecany wymiar nadruku: 50 x 5 mm
kolor: czarny, fioletowy, pamarańczowy, srebrny, niebieski, zielony, czerwony
czas realizacji: 1-2 tygodne
minimalne zamówienie: 100 sztuk

Długopis spy pen
znakowanie: tampodruk / grawer
kolor: czarny, biały, czerwony, pomarańczowy, żółty, niebieski, zielony
kolor wkładu: niebieski
czas realizacji: 1-2 tygodne
minimalne zamówienie: 300 sztuk

Długopis wyświetlający logo
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znakowanie: tampodruk / grawer
kolor: standard / RAL
kolor wkładu: niebieski / czarny
czas realizacji: 5-6 tygodni
minimalne zmówienie: 1000 sztuk

Pen 7 in 1

miarka / measure
śrubokręt / screwdriver

branding: tampodruk / laser
recommendate size of printing: 155 x 5 mm
colour: black, purple, orange, silver,blue, green, red
delivery time: 1-2 weeks
MOQ: 100 pcs

Spy pen
branding: pad printing / engraver
colour: black, white, red, orange, yellow, blue, green
ink colour: blue
delivery time: 1-2 weeks
MOQ: 300 pcs

Pen displaying logo
branding: pad printing / engraver
colour: standard / RAL
ink colour: blue / black
delivery time: 5-6 weeks
MOQ: 1000 pcs

Coś do pisania / Something to write
180 mm

68 mm

Długopis z bilbordem
znakowanie: tampodruk, druk cyfrowy
kolor: Pantone / CMYK
czas realizacji: 4 tygodnie
minimalne zmówienie: 1000 sztuk

Długopis z podświetlanym logo
znakowanie: laser
kolor: biały, zielony, niebieski, pomarańczowy, żółty
czas realizacji: 1-2 tygodnie
minimalne zmówienie: 100 sztuk

Kredki puzzle
znakowanie: druk cyfrowy
kolor: CMYK
wymiar: 13 kredek 178 mm, 10 kredek 90 mm
minimalne zmówienie: 3000 sztuk

Rollobanner pen
branding: pad printing, digital printing
colour: Pantone, CMYK
delivery time: 4 weeks
MOQ: 1000 pcs

Logo flashing pen
branding: laser
ink colour: white, green, blue, orange, yellow
delivery time: 1-2 weeks
MOQ: 100 pcs

Puzzle crayons
branding: digital printing
colour: CMYK
size: 13 crayons 178 mm, 10 crayons 90 mm
MOQ: 3000 pcs
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Gadżety świecące / Glowing gadgets
Nasza seria świecących gadżetów sprawi, że Twoje logo będzie
zwracało na siebie uwagę. Pomożemy Ci znaleźć artykuł na każdy
event. Proponujemy bransoletki i pałeczki ze światłem chemicznym
oraz wiatraczek z diodami LED, który obracając śmigłem wyświetla
zaprojektowane przez Ciebie hasła.

Wiatraczek wyświetlający przekaz reklamowy
znakowanie: tampodruk
kolory obudowy: biały, czerwony, niebieski
kolory diód: niebieskie, czerwone, zielone, żółte
ilość haseł do wyświetlenia: maksymalnie 4 hasła, każde do 16 znaków
czas realizacji: 5 tygodni
minimalne zamówienie: 200 sztuk

Our series of glowing gadgets will make your logo pay attention.
We will help you find an article for every event. We offer
bracelets and sticks with chemical light and LED fans that
display your designed slogan.

Fan displaying an advertising message
branding: pad printing
colours of casing: white, red, blue
colous of LEDs: blue, red, green, yellow
number of slogan: maximum 4, each up to 16 letters
delivery time: 5 weeks
MOQ: 200 pcs

MAGAZYN
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Świecące pałeczki - Zawierają rozwtór chemiczny, który poprzez zgięcie
wchodzi w reakcję i świeci do około 8 godzin
wymiary: 150 x 15 mm
dostępne kolory: zielony, żółty, niebieski, pomarańczowy, różowy,
biały, czerwony
czas realizacji: 2-3 dni
minimalne zamówienie: 100 sztuk

Glowsticks - Contain a chemical solution, which is produced by bending and
glows up to about 8 hours
size: 150 x 15 mm
available colours: green, yellow, blue, orange, pink, white, red
delivery time: 2-3 days
MOQ: 100 pcs

MAGAZYN
STOCK

Bransoletki ze światłem chemicznym
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wymiary: 200 x 5 mm
dostępne kolory: zielony, żółty, niebieski, pomarańczowy, różowy,
czerwony, mix w tubie.
czas realizacji: 2-3 dni
minimalne zamówienie: 100 sztuk

Bracelets with chemical light
size: 200 x 5 mm
available colours: green, yellow, blue, orange, pink, red, mixed
delivery time: 2-3 days
MOQ: 100 pcs

Gadżety świecące / Glowing gadgets

Opaski świecące silikonowe z LED
znakowanie: nadruk
kolor opaski: niebieski, czerwony, czarny, biały
kolor LED: biały, niebieski, zielony, czerwony
czas realizacji: 3-4 tygodnie
minimalne zmówienie: 500 sztuk

Opaski z podświetlanym logo LED
znakowanie: nadruk, laser
kolor LED: różowy, niebieski, zielony, czerwony, pomarańczowy, żółty
czas realizacji: 2-4 tygodnie
minimalne zmówienie: 500 sztuk

Silicone wristbands with LED
branding: printing
wristband colour: blue, red, black, white
LED colour: white, blue, green, red
delivery time: 3-4 weeks
MOQ: 500 pcs

Bands with a backlit logo LED
branding: printing, laser
ink colour: pink, blue, green, red, orange, yellow
delivery time: 2-4 weeks
MOQ: 500 pcs

NEW

Opaski odblaskowe świecące z LED
znakowanie: sitodruk
wymiary: 290 x 35 mm
czas realizacji: 2 tygodnie
minimalne zmówienie: 100 sztuk

Reflective flashing band with LED
branding: silk printing
size: 290 x 35 mm
delivery time: 2 weeks
MOQ: 100 pcs
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Dla sportu / Sport items
W naszej ofercie można znaleźć gadżety przydatne dla każdej
osoby prowadzącej aktywny, zdrowy tryb życia.

Multikomin typu tuba

In our offer you can find gadgets useful for anyone leading
an active, healthy lifestyle.

Multi-snood type tube

znakowanie: nadruk cyfrowy / full kolor CMYK
wymiary: 25 x 50 cm
rozmiar uniwersalny
czas realizacji: 1-3 tygodnie
minimalne zamówienie: 50 sztuk

2.

1.
Logofrotki na rękę i głowę
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znakowanie: [1] haft / [2] etykieta tkana / [3] termotransfer /
[4] etykieta z nadrukiem CMYK
colors: pantone lub CMYK
kolor frotki: indywidualny wg palety Pantone
czas realizacji: 4-5 tygodni
minimalne zamówienie: 500 sztuk

branding: digital printing / full colour CMYK
size: 25 x 50cm
one size
delivery time: 1-3 weeks
MOQ: 50 pcs

3.

4.

Logo cotton bands - wrist and head
branding: [1] embroidery / [2] woven label embroidery /
[3] thermal transfer / [4] label with CMYK print
colors: pantone or CMYK
cotton bands color: indywidual by Pantone
delivery time: 4-5 weeks
MOQ: 500 pcs

Dla sportu / Sport items

BPA
FREE

Owocowy bidon z wyciskarką świeżych owoców. Butelka o pojemności
650 ml z wbudowaną wyciskarką do owoców. Dzięki niemu łatwo dodasz
prawdziwy smak do przechowywanej wody. Przygotowany przez Ciebie
napój będzie zawierał naturalne witaminy i będzie bez konserwantów.
Pokrywka ze stali nierdzewnej oraz pojemnik bez BPA gwarantuje 100%
zdrowia.
znakowanie: tampodruk
kolory butelek: żółty, pomarańczowy, czarny, biały, różowy, niebieski,
zielony
pojemność: 650 ml
czas realizacji: 4-5 tygodni
minimalne zamówienie: 1000 sztuk

Rolobanner
Nadruk: Pantone, CMYK
Rozmiar: 700 x 245 mm
czas realizacji: 3-4 tygodnie
Minimalne zamówienie: 250 sztuk

Fruit bottle with fresh fruit squeezer. Bottle of 650 ml with
a built-squeezer to the fruit. Because of that it is easy to add a real taste
of the water. Prepared by you drink will contain natural vitamins and no
preservatives. Stainless steel cover and a container without BPA
guarantees 100% health.
branding: pad printing
colours of bottles: yellow, orange, black, white, pink, blue, green
capacity: 650ml
delivery time: 4-5 weeks
MOQ: 1000 pcs

Rolobanner
Imprint: Pantone, CMYK
Size: 70 x 245 mm
delivery time: 3-4 weeks
MOQ: 250 pcs
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Antystresy / Stress relievers
Antystressy mogą mieć formę breloka, podstawki na telefon
lub innego przedmiotu, służącego do ściskania w dłoni.
Doskonale nadają się jako gadżet do większości branż, mogą
być w indywidualnych rozmiarach i w bogatej kolorystyce.

30

materiał: poliuretan
kształt: indywidualny lub standardowy
znakowanie: tampodruk
kolorystyka nadruku: wg palety Pantone
czas realizacji: 6-7 tygodni
minimalne zamówienie: 1000 sztuk

Stress relievers can be in the form of a keychain, phone holder
or any other thing to squeezable in hand. They are perfect as
a gadget for most industries, and can be in individual sizes
and many colours.

material: plyurethane
shape: individual or standard
branding: pad printing
colour of branding: Pantone
delivery time: 6-7 weeks
MOQ: 1000 pcs

Magiczne układanki / Magical puzzle
Możemy wykonać układanki lub kostki a'la Rubika z logo lub
zdjęciem. W ofercie posiadamy różne rodzaje i wymiary układanek.
Są one doskonałym gadżetem pełniącym jednocześnie dwie
funkcje - logiczną i praktyczną.

Kostki magiczne

We can make a puzzle Rubik's cubes with a logo or a picture.
We offer different types and sizes of puzzles. They are a great
gadget with two functions - logical and practical.

Magic Cubes

rozmiar: 70x70x70 mm lub 50x50x50 mm
kolorystyka nadruku: CMYK + laminowanie
materiał: PS - plastik
minimalne zamówienie: 500 sztuk

size: 70x70x70 mm or 50x50x50 mm
colour of branding: CMYK + lamination
material: PS – plastic
MOQ: 500 pcs

Kostki a'la Rubik

Rubik's cubes

możliwe kombinacje: 3x3 (57x57x57 mm) lub 2x2 (60x60x60 mm)
znakowanie: sitodruk lub offset
materiał: ABS – plastik
kolory: obudowa może być czarna albo biała.
minimalne zamówienie: 500 sztuk

possible combinations: 3x3 (57x57x57 mm) or 2x2 (60x60x60 mm)
branding: screen printing or offset
material: ABS – plastic.
colors: The case may be black or white.
MOQ: 500 pcs
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Układanki
wymiar: 75x75 mm, 75x90 mm, 105x135 mm
znakowania: druk cyfrowy UV
minimalne zamówienie: 100 sztuk

Puzzle
size: 75x75 mm, 75x90 mm, 105x135 mm
branding: digital printing UV
MOQ: 100 pcs
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Praktyczne niezbędniki / Must have

Gumki do zmazywania
znakowanie: nadruk full kolor
kolor gumki: biały
rozmiar i kształt: standardowe 40x20 mm, round 40 mm, 40x40 mm,
60x60 mm, 73x40 mm, lub indywidualny
minimalne zamówienie: 200 sztuk

Żeton szczęścia z logo
materiał: ABS, glina, ceramika
znakowanie: druk, hologram
wymiary: standardowe ø 40 x 3.3 mm, ø 39 x 3.3 mm
czas realizacji: 4 tygodnie
minimalne zamówienie: 5000 sztuk

Kapsle silikonowe na butelkę
znakowanie: nadruk
rozmiar: 31 x 11 mm
kolorystyka: Pantone
minimalne zamówienie: 300 sztuk
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Erasers
branding: full colour
colour of eraser: white
sizes and shapes: standard 40x20 mm, round 40 mm, 40x40 mm,
60x60 mm, 73x40 mm, or individual
MOQ: 200 pcs

Lucky chip with logo
material: ABS, clay, ceramic
branding: printing, hologram
size: standard ø 40 x 3.3 mm, ø 39 x 3.3 mm
delivery time: 4 weeks
MOQ: 5000 pcs

Silicone bottle cap
branding: imprint
size: 31 x 11 mm
colours: Patone
MOQ: 300 pcs

Elektronika / Electronics
Ciekawym pomysłem na gadżet reklamowy jest elektronika użytkowa.
Wykonujemy pendrive w indywidualnym kształcie, myszki z logo, power
banki.

Pamięć USB w indywidualnym kształcie
znakowanie: PCV, tampodruk
kolorystyka znakowania: z palety Pantone
pojemność: 1, 2, 4, 8, 16, 32 GB
kształt: dowolny lub standardowy
minimalne zamówienie: 100 sztuk

An interesting idea for an advertising gadget is electronic.
We produce customized pendrive, computer mouse with logo
and power banks.

USB memory in individual shape
branding: PVC, pad printing
colours of branding: Pantone
memory: 1, 2, 4, 8, 16, 32 GB
shape: individual or standard
MOQ: 100 pcs

NEW

Brelok power bank 500 mAh
materiał: obudowa ABS, kabel TPE
znakowanie: tampodruk, druk UV
kolory: biały
wymiary: 30 x 44 x 7mm
minimalne zamówienie: 250 sztuk

Myszki komputerowe
znakowanie: logo drukowane, logo wycięte komputerowo, podświetlane
kolory myszek: biały, czarny, niebieski, czerwony
interface: USB,
rozdzielczość: 1200 dpi
minimalny nakład: 200 sztuk

Key ring power bank 500 mAh
material: case ABS, wire TPE
branding: tap printing, UV printing
colour: white
size: 30 x 44 x 7mm
MOQ: 250 pcs

Computer mouse
branding: imprint, laser engraving, lighting
colours of mouses: white, black, blue, red
interface: USB,
resolution: 1200 dpi
MOQ: 200 pcs
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SWIZZ® Car Charger
Wysokiej jakości ładowarka samochodowa z dwoma portami USB: 1 Amp oraz
2.1 Amp. Podczas ładowania zapala się pierścień z LED, co dodatkowo zwraca
uwagę odbiorcy na logo naniesione na ładowarce. Ładowarka posiada certyfikat
CE, FCC oraz RoHS. Wysokiej jakości tworzywo ABS oraz stabilna elektronika.
znakowanie: tampodruk, naklejka wypukła
kolor obudowy: biały, czarny
kolor świecącego ringu: pomarańczowy, zielony, niebieski, czerwony
minimalne zamówienie: 50 sztuk

SWIZZ® Car Charger
High quality car charger with two USB ports: 1Amp and 2.1Amp. During charging,
LED Circle lights up, which further draws recipients attention to the log placed on
the charger. Charger contains CE, FCC and RoHS certificates. High quality ABS
material and stable electronics.
branding: pad printing, epoxy sticker
colors: white, black
flashing light colors: orange, green, blue, red
MOQ: 50 pcs

SWIZZ® Octopus

Genialny dodatek do każdej podróży, służbowej czy wakacyjnej. Swizz Octopus
posiada trzy adaptery micro USB oraz główną wtyczkę USB z możliwościę
ładowania i przesyłania danych. Podczas użytkowania obręcz jest podświetlona
zwracając uwagę na Twoje logo.
znakowanie: tampodruk, naklejka wypukła, logo z PCV
kolor: biały
kolor świecącego ringu: biały, zielony, niebieski, czerwony
minimalne zamówienie: 200 sztuk

SWIZZ® Octopus

Great addition to any trip, business or vacation. Swizz Octopus has three mini USB adapters
and a main USB connector with charging and data transmission capabilities. During use the
circle lights up, bringing attention to Your logo.

branding: pad printing, epoxy sticker. PVC logo
colors: white
flashing light colors: white, green, blue, red
MOQ: 200 pcs
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SWIZZ® Power Bank
Nowatorska, wysokiej jakości przenośna ładowarka posiadająca dużą
powierzchnię do naniesienia logo. Smukły kształt oraz świecący ring czynią
Swizz Power Bank niezwykle eleganckim. Dostępne są dwie pojemności
akumulatora: 2200 mA oraz 2600 mA. Wskaźnik LED pokazuje poziom baterii.
znakowanie: tampodruk, naklejka wypukła
kolor obudowy: biały, czarny
kolor świecącego ringu: pomarańczowy, zielony, niebieski, czerwony,
biały
minimalne zamówienie: 50 sztuk

SWIZZ® Power Bank
Innovatory, high quality portable charger that has big surface for logo application.
Thin shape and light up ring makes SWizz Power Bank extremely elegant.
Available are two accumulator capacities: 2200 mA and 2600 mA. LED indicator
shows battery levels.
branding: pad printing, epoxy sticker
colors: white, black
flashing light colors: orange, green, blue, red, white
MOQ: 50 pcs

SWIZZ® Adapter

Uniwersalny adapter do podróży wokół świata. Jednoczęściowa jednostka
z kilkoma międzynarodowymi adapterami i podwójnym portem USB. Łatwy
w użyciu, adapter pasuje do gniazdek ściennych w najczęstszych kierunkach
podróży takich jak Europa, Ameryki czy kraje Bliskiego Wschodu.
znakowanie: tampodruk
kolor: biały, czarny
kolor świecącego ringu: czerwony
minimalne zamówienie: 200 sztuk

SWIZZ® Adapter

Universal adapter for trips around the world. One-piece unit with several
international adapters and double USB port. Easy to use, this adapter matches
wall sockets in the popular trip destinations such as Europe, both Americas
or Middle East countries. Light up border draws attention to Your logo.
branding: pad printing
colors: white, black
flashing light colors: red
MOQ: 200 pcs

SWIZZ® Light

Innowacyjna Swizz mini lampka USB, świetnie sprawdza się w podświetleniu
podręcznym. Po podłączeniu obręcz na około Twojego logo podświetli się,
zwracając na nie uwagę. Zasilane przez złącze USB.
znakowanie: tampodruk, naklejka wypukła, logo z PCV
kolor obudowy: biały
kolor świecącego ringu: biały, zielony, niebieski, czerwony
minimalne zamówienie: 200 sztuk

SWIZZ® Light
Innovative Swizz mini USB lamp. Excellently works as a pocket lighting. After
connecting it, the circle around the logo will light up, bringing attention to it.
Powered by a USB port.
branding: pad printing, epoxy sticker, PVC logo
colors: white
flashing light colors: white, green, blue, red
MOQ: 200 pcs

SWIZZ® HUB

Nowatorski mini HUB USB, doskonały do podróży, małych i dużych! Swiz Hub
posiada dwa porty USB do ładowania i transferu danych oraz czytnik kart SD i TF.
Podczas użytkowania obręcz jest podświetlona zwracając uwagę na Twoje logo.
znakowanie: tampodruk, naklejka wypukła, logo z PCV
kolor obudowy: biały
kolor świecącego ringu: biały, zielony, niebieski, czerwony
minimalne zamówienie: 200 sztuk

SWIZZ® HUB
Innovatory mini USB HUB, perfect for trips, small and big! Two USB ports for
charging and data trasnfer + SD and TF card reader. During use the circle lights up,

bringing attention to Your logo.

branding: pad printing, epoxy sticker, PVC logo
colors: white
flashing light colors: white, green, blue, red
MOQ: 200 pcs
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SWIZZ® Finder
Lokalizator przedmiotów i osób umożliwia odnalezienie pożądanej rzeczy. Brelok
oraz telefon alarmują nas gdy oddalają się od siebie na odległość większą niż 20m.
Sygnał breloka można odnaleźć na mapie. Klikając dwukrotnie przycisk na breloku
możemy zrobić selfie swoim smartfonem. Do Findera jest dedykowana aplikacja
ze sklepu Play lub AppStore.
znakowanie: tampodruk
kolor: biały, czerwony
minimalne zamówienie: 100 sztuk

SWIZZ® Finder
The localizer objects and people allows you to locate desired items. Keyring and
telephone alert us when we move away from each other at a distance of more
than 20m. The localization of keychain can be find on the map. Double-clicking
a button on the keychain can do with your smartphone selfies. It is dedicated to
the Finder application Play Store or AppStore.
branding: pad printing
colors: white, red
MOQ: 100 pcs

SWIZZ® Case & Stand
Antywstrząsowe, nowatorskie etui i stojak w jednym na tablet 9-10 cali. Wysokiej
jakości etui, chroniące sprzęt przed zarysowaniem i zniszczeniem w wyniku
upadku. Etui po otwarciu zmienia się w stojak do tabletu. Użyty materiał: pianka
EVA + neopren + nylon.
znakowanie: nadruk, metka z logo, końcówka do zamka z logo
kolor: czarny+pomarańczowy, czarny+zielony, czarny+niebieski,
czarny+czerwony
wymiar: 215 x 285 mm
minimalne zamówienie: 50 sztuk

SWIZZ® Case & Stand
Anti-shock, innovatory case and stand in one for 9-10 inch tablet. High quality
case protecting device from scratching and fall damage. After pening, the case
turns into a rack for tablet. Used materials: EVA foam + neoprene + nylon.
branding: printing, label with logo, zipper with logo
colors: black+orange, black+green, black+blue, black+red
dimensions: 215 x 258 mm
MOQ: 50 pcs
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