MAKING IT
E A S Y. . .
TO S TA N D
OUT

NOWA ODSŁONA
PERSONALIZOWANYCH
UPOMINKÓW
Przenieś personalizację na wyższy poziom.
Programy produktów yourChoice umożliwiają
stworzenie unikalnego produktu w zaledwie
kilku prostych krokach. Niezbędne produkty w
małych ilościach i krótkich terminach realizacji.

Fabrycznie wyprodukowane zgodnie
z Twoją wizją. Na kolejnych stronach
znajdziesz niezliczone możliwości
tworzenia produktów w wybranych
przez Ciebie kolorach (lub w ich
kombinacjach), w indywidualnym
kształcie oraz z najbardziej
efektownymi nadrukami.
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ODPOWIEDZIALNA
KOLEKCJA
Ta kolekcja codziennych i funkcjonalnych
produktów jest dokładnie dobierana w celu
zwiększenia świadomości marki, przy jednoczesnym
zapewnieniu poszanowania materiałów i trwałości
produktu. Nasze działania uwzględniają te
przekonania. Dokładamy najwyższych starań do
każdego etapu procesu rozwoju produktu i całej
naszej działalności. Integracja zrównoważonego
rozwoju w doborze materiałów, produkcji,
personalizacji i metod pakowania jest dokładnie
badana, a potencjalne ulepszenia są stale wdrażane.
Jesteśmy zobowiązani do prowadzenia działalności
w sposób odpowiedzialny i godny zaufania.

Bardziej ekologiczne materiały. Gdy tylko jest to możliwe,
koncentrując się na funkcjonalności i jakości, kolekcja
More Than Gifts jest, wszędzie tam, gdzie to możliwe,
stopniowo ulepszana lub zastępowana nowszymi i
bardziej zrównoważonymi materiałami. Oznacza to
wybór wysokiej jakości materiałów, które są poddawane
recyklingowi lub nadają się do recyklingu, materiałów
pochodzących ze źródeł odnawialnych i pozyskiwanych
etycznie. Głównym celem jest wspieranie naszych
dostawców we wdrażaniu innowacyjnych procesów w
celu produkcji bardziej zrównoważonych materiałów.
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Zmniejszenie ilości odpadów. Nasza interakcja ze środowiskiem
oraz wytwarzanie zbędnych odpadów nie jest już kwestią
wyboru. Zastąpienie jednorazowych produktów wykonanych z
nieodnawialnych zasobów produktami wielokrotnego użytku lub
materiałami biodegradowalnymi to ważny krok naprzód. Również
przemyślenie sposobu, w jaki pakujemy i dystrybuujemy towary, daje
możliwości zmniejszenia ilości odpadów. Od 2018 roku zaczęliśmy
udoskonalać rozmiary pudełek i metody pakowania, aby zmniejszyć
ilość używanych torebek foliowych i kartonowych opakowań.
Oferujemy również coraz korzystniejsze rozwiązania dzięki ciągłej
ocenie i unowocześnianiu indywidualnych opakowań produktów.
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PIKTOGRAMY
Minimalna ilość zamówienia w
indywidualnym kolorze PMS

Te produkty oferują bardziej
ekologiczną opcję

Minimalna ilość
zamówienia

Materiał PET z recyklingu

Kolor PMS

Ładowarka Bezprzewodowa

Bawełna organiczna

Gramatura papieru GSM

Antybakteryjny

W pełni personalizowany

2500
MOQ

Pełny kolor

150
MOQ

Parasol sztormowy

23”
23” Rozmiar parasola
Ochrona karty
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W PEŁNI
PERSONALIZOWANE
BUTELKI
Najpopularniejsze butelki aluminiowe o
pojedynczych ściankach w wybranych
przez Ciebie kolorach.
Czas realizacji od 8 tygodni.
1000
MOQ

Wybierz kolor korpusu, wieczka i karabińczyka
i dodaj swój kolorowy nadruk 360 stopni.

YC8287

YC9805

YC9350

300 ml. Karabinek nie nadaje się do
wspinaczki (do użytku nieprofesjonalnego).

400 ml. Karabinek nie nadaje się do
wspinaczki (do użytku nieprofesjonalnego).

750 ml. Karabinek nie nadaje się do
wspinaczki (do użytku nieprofesjonalnego).
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PERSONALIZOWANE
BUTELKI SPORTOWE
Zaprojektuj własną butelkę ze stali
nierdzewnej w dowolnym kolorze!
Wybierz butelkę z jedną lub podwójną
ścianką, od 500 do 750 ml i wybierz
swoją ulubioną zakrętkę.
Czas realizacji od 6 tygodni.

100
MOQ

MS9450

MS9475

MS8450

Butelka z
Butelka z
Butelka z
pojedynczą
pojedynczą
podwójną
ścianką 500 ML. ścianką 750 ML. ścianką 500 ML.

MS8475
Butelka z
podwójną
ścianką 750 ML.

Wybierz swoją ulubioną zakrętkę:

1

2

4

5

3

6
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W PEŁNI PERSONALIZOWANE FARTUCHY
Wybierz jeden z najpopularniejszych standardowych
kolorów lub dopasuj własne kolory logo.
Spersonalizuj fartuch jeszcze bardziej za pomocą
haftów lub nadruków na całej powierzchni.
Czas realizacji od 6 tygodni.

250

2500

MOQ

MOQ

MPAP04

230gr

Długi fartuch wiązany w talii, (2 naszywane kieszenie) z wytrzymałej
mieszanki poliestru 230 g / m2 (80%) i bawełny (20%).
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MPAP03

230gr

Krótki fartuch wiązany w talii (3 kieszenie) z wytrzymałej
mieszanki poliestru 230 g / m2 (80%) i bawełny (20%).

Regulowany

MPAP02

Kieszeń

230gr

Fartuch kuchenny z bawełny 230 g / m2
(20%) poliestru (80%).

MPAPD1

190gr

Fartuch na szelkach z białej bawełny o gramaturze 190g
/ m2 z nadrukiem cyfrowym na całej powierzchni.

MPAPS1

230gr

Fartuch na szelkach z bawełny 230 g / m2.

Kolor standardowy
09

Nasza bawełna posiada certyfikat OCS lub GOTS,
co gwarantuje iż jest organiczna.
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Bawełna
Torby wykonane z bawełny są trwałe, łatwe w
praniu oraz pomagają zmniejszyć zanieczyszczenie
środowiska. Bawełna organiczna jest podobna
do standardowej bawełny, z tą różnicą, że
jest uprawiana w sposób naturalny bez użycia
pestycydów, herbicydów, nawozów i innych
chemikaliów. Liczba gospodarstw uprawiających
bawełnę organiczną szybko rośnie, jednak nadal
stanowi bardzo niewielką część ogólnej produkcji
bawełny na całym świecie.

B AWE ŁN A E KOLOGICZN A
J E ST N ATUR A LNIE
U P R AWIA NA B E Z UŻYCIA
ŻA DN YCH PE STYCY D ÓW,
H E R B ICY D ÓW CZY
N AWOZÓW
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W PEŁNI PERSONALIZOWANE
TORBY BAWEŁNIANE
Wybierz spośród różnych naturalnych materiałów
i umieść swój projekt na całej powierzchni, aby
zmaksymalizować efekt przekazu.
Czas realizacji od 5 tygodni.

250

1000

MOQ

MOQ

Wybierz jeden z naszych standardowych wymiarów lub zamów
torbę według własnych, niestandardowych wymiarów.

MB8101 (nadruk cyfrowy)
Wymiary: 38 (szer.) x 42 (wys.) cm.
Długi uchwyt 70 x 2 cm.
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MB8101 (sitodruk)
Wymiary: 38 (szer.) x 42 (wys.) cm.
Długi uchwyt 70 x 2 cm.

MB8115
Wymiary: 33 (szer.) x 36 (wys.) cm.
Krótki uchwyt 39 x 2 cm. Pasek na
ramię: 110 x 2,5 cm. Opcjonalnie:
metalowa klamra umożliwiająca
regulację paska.

(Organiczna)
bawełna
105 g / m2

(Organiczna)
bawełna
140 g / m2

(Organiczna)
bawełna
180 g / m2

(Organiczna)
bawełna
280 g / m2

MB8102
Wymiary: 38 (szer.) x 42 (wys.)
cm. Krótki uchwyt 36 x 2 cm.

MB8103
Torba bawełniana z płaskim dnem i
długimi uchwytami 38 (szer.) x 10 (gł.) x
42 (wys.) cm Długi uchwyt 70 x 2,5 cm.

MB8106
Torba bawełniana z płaskim dnem i
długimi uchwytami 50 (szer.) x 15 (gł.)
x 40 (wys.) cm.

MB8104
Torba bawełniana z dnem 10 cm i
długimi uchwytami 38 (szer.) x 10 (gł.)
x 42 (wys.) cm.

(Organiczna) bawełna
320 g / m2

MB8110
Składana torba bawełniana, z etui
zamykanym na sznurek. Wymiary:
38 (szer.) x 50 (wys.) cm.
Długi uchwyt 70 x 2 cm.

MB8111
Torba na zakupy z wygodną rączką i długimi
uchwytami. Wymiary: 30 (szer.) x 40 (wys.) cm.
Długi uchwyt 60 x 2,5 cm.
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MB8201
Płócienna torba na zakupy & plażowa z
uchwytem ze sznurka 40 (szer.) x 32 (wys.) cm.

MB8202
Płócienna torba plażowa lub na zakupy z
uchwytem ze sznurka 48 (szer.) x 38 (wys.) cm.

MB8302
Bawełniany worek ze sznurkiem
37 (szer.) x 46 (wys.) cm.

MB8301
Bawełniany worek ze sznurkiem
37 (szer.) x 41 (wys.) cm.

NADRUKI Z WYŻSZĄ
ROZDZIELCZOŚCIĄ
Specjalnie opracowana bawełna
do kolorowych i fotograficznych
projektów. Możliwe jest również
tworzenie projektów o wyższej
rozdzielczości na tkaninie naturalnej.
Czas realizacji od 5 tygodni.

Wyższa
rozdzielczość

250
MOQ

Wybierz jeden z naszych standardowych
wymiarów lub zamów torbę według własnych,
niestandardowych wymiarów.

MB8401
Wymiary: 38 (szer.) x 42 (wys.)
cm. Długi uchwyt 70 x 2 cm.

MB8403
Wymiary: 38 (szer.) x 10 (gł., bok + dół) x
42 (wys.) cm. Długi uchwyt 70 x 2,5 cm.

Standardowa
rozdzielczość

MB8601
Wymiary: 37 (szer.) x 41 (wys.) cm.
Sznurek o średnicy 0,5 cm.

(Organiczna)
bawełna
220 g / m2

MB8406
Wymiary: 50 (szer.) x 15 (gł.), bok + dół) x
40 (wys.) cm. Długi uchwyt 70 x 2,5 cm.
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WORKI WIELOKROTNEGO
UŻYTKU NA WARZYWA I OWOCE
Trwałe i nadające się do prania. Wybierz jeden
wymiar lub zamów pełny zestaw. Dodaj logotyp
i spersonalizuj obwolutę z papieru kraft.
Czas realizacji od 4 tygodni.

250
MOQ

Opcjonalna
papierowa
obwoluta

MB9101
MB9102
MB9103
MB9104

30 (szer.) x20 (wys.) cm
30 (szer.) x35 (wys.) cm
30 (szer.) x40 (wys.) cm
Zestaw 3 sztuk

Siatka PET z recyklingu ze
sznurkiem poliestrowym i
zamknięciem ABS. Dodaj etykietę z
logotypem lub wybierz pełny kolor
na całej powierzchni siatki RPET.
Pakowane opcjonalnie w papierową
obwolutę kraft.
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Tył
Przód

MB9009
MB9010
MB9011
MB9012

30 (szer.) x20 (wys.) cm
30 (szer.) x35 (wys.) cm
30 (szer.) x40 (wys.) cm
Zestaw 3 sztuk

100% bawełna. Przód z siateczki i
standardowy tył sprawia, że jest to
najlepsza opcja na logotyp na całej
powierzchni. Pakowane opcjonalnie w
papierową obwolutę kraft.

MB9005
MB9006
MB9007
MB9008

30 (szer.) x20 (wys.) cm
30 (szer.) x35 (wys.) cm
30 (szer.) x40 (wys.) cm
Zestaw 3 sztuk

100% bawełna. Przód i tył wykonany
z siatki, etykieta z indywidualnym
nadrukiem. Pakowane opcjonalnie w
papierową obwolutę kraft.
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Duża część odpadów stałych na świecie jest
przypisywana plastikowi PET. Dlatego dajemy
nowe życie plastikowi.
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RPET
PET jest najpopularniejszym rodzajem plastiku,
służy głównie jako surowiec do opakowań czy
jednorazowych butelek do napojów. Dużą część
odpadów stałych na świecie przypisuje się tego typu
opakowaniom. Recyklingowany PET znany
jako RPET, jest to najczęściej poddawany recyklingowi
plastik na świecie. Wykorzystanie PET z recyklingu daje
nowe życie już wytworzonym produktom, co zapewnia
mniejszy wpływ na środowisko.

P R Z E T WOR ZON Y PE T ZN A N Y
JA KO R P ET, TO N A JB A R DZIE J
P OW S ZECH NE TWOR ZY WO
P O DDAN E R ECY KLIN GOWI
NA ŚWIECIE .
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W PEŁNI PERSONALIZOWANE TORBY
NA ZAKUPY WIELOKROTNEGO UŻYTKU
Zminimalizuj wpływ na środowisko
i wybierz spośród wielu modeli i
materiałów takich jak papier, tkane PP,
RPET lub włóknina, aby zmaksymalizować
efekt Twojej wiadomości. Twoja eko torba
wielokrotnego użytku jeszcze nigdy nie
była tak modna.
Czas realizacji od 5 tygodni.

Materiał uchwytu
i kolor
Zamknięcie
Kolorowa
lamówka
Materiał

1000
MOQ

Logotyp w jakości fotograficznej

Materiały

RPET z
laminowaniem

PP tkany z
laminowaniem

Włóknina

Włóknina z
laminowaniem
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Wybierz jeden z naszych standardowych wymiarów
lub zamów torbę w wybranej przez siebie wielkości.

Zgrzewane
3000

5

4

2

1

3

Wybierz jeden z naszych standardowych wymiarów lub zamów torbę w wybranej przez siebie wielkości.
1

MO4070
Pozioma torba na zakupy.
Wymiary: 36 x 32 x 12 cm.
2

MO4120
Pozioma torba na zakupy.
Wymiary: 42 x 32 x 24 cm.

3

MO4080
Pozioma torba na zakupy.
Wymiary: 42x32x16 cm.

5

MO4340
Pozioma torba na zakupy.
Wymiary: 45x35x10 cm.

4

MO4190
Pozioma torba na zakupy XL.
Wymiary: 90x38x35 cm.

Dostępne
również w RPET
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1000

1000
3
2

1

3000
4

5

Heat
seal

Heat
seal
1000

3000

Czas realizacji od 5 tygodni.

1

MO4030
Pionowa torba na zakupy.
Wymiary: 37x41cm.
2

MO4060
Pionowa torba na zakupy.
Wymiary 40x45x17 cm.

22

3

MO4050
Pionowa torba na zakupy.
Wymiary: 32x40x9 cm.

5

MO4310
Pionowa torba na zakupy.
Wymiary: 25x35 cm.

4

MO4330
Pionowa torba na zakupy.
Wymiary: 30x38x10 cm.

Dostępne również
w RPET

1000

2

MOQ

3
1

5

4

Czas realizacji od 5 tygodni.
1

MO4240
Składana torba na zakupy.
Wymiary: 40x35x20 cm.
2

MO4230
Składana torba na zakupy.
Wymiary: 30x35x15 cm.

3

MO4210
Torba chłodząca.
Wymiary: 34x34x17 cm.

5

MO4100
Torba chłodząca.
Wymiary: 32x22x24 cm.

4

MO4090
Torba chłodząca.
Wymiary: 21x15x17 cm.

Wybierz jeden z naszych
standardowych wymiarów
lub zamów torbę w wybranej
przez siebie wielkości.
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W PEŁNI PERSONALIZOWANE TORBY NA LUNCH I PIKNIK
Torby są wykonane z materiałów izolacyjnych, dzięki którym żywność i napoje
pozostaną chłodne lub ciepłe przez kilka godzin. Wykorzystaj całą powierzchnię na
wybrany przez siebie projekt.
Czas realizacji od 6 tygodni.

250
MOQ
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MB2006
Torba termoizolacyjna na butelkę z
zamknięciem sznurkowym. Wymiary:
średnica 10,5 * 28 (wys.) cm.

MB2012
Duża torba na piknik / chłodząca z paskiem
na ramię. Wymiary: 34,5x20x29 cm.

MB2010
Dwuwarstwowa torba na lunch / chłodząca
z paskiem na ramię, w małym wymiarze.
Wymiary: 20x15,5x15 cm.

MB2013
Bardzo duża torba na piknik /chłodząca z
paskiem na ramię. Wymiary: 34,5x25x37 cm.

MB2011
Torba na lunch / chłodząca z paskiem
na ramię, średniej wielkości. Wymiary:
26,5x16,5x22 cm.

YC9853
Torba termoizolacyjna i plecak z przednią
kieszenią. Wymiary: 29 x 20 x 35 cm.
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W PEŁNI PERSONALIZOWANE
TORBY WIELOKROTNEGO
UŻYTKU
Torby wielokrotnego użytku z opcją nadruku
na całej powierzchni. Te torby to funkcjonalne
i bardziej ekologiczne upominki.
Czas realizacji od 4 tygodni

250

2500

MOQ

MOQ

210D Poliester

MB1010
Składana torba XL z poliestru
210D z etui zapinanym na zamek.
Wymiary: 49x60 cm.
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100% RPET

MB1110
Składana torba XL z etui zapinanym
na zamek. PET w 100% pochodzący z
recyklingu. Wymiary: 49x60 cm.

MB1011
Składana torba na zakupy z
poliestru 210D z wewnętrzną
kieszenią. Wymiary: 41x63 cm.

MB1111
Składana torba na zakupy
ze 100% RPET z wewnętrzną
kieszenią. Wymiary: 41x63 cm.

MB1007
Składana torba na
zakupy z poliestru 210D, z
jednowarstwowymi uchwytami i
etui. Wymiary: 39x58x12 cm.

MB1107
Składana torba na zakupy ze 100%
RPET, z jednowarstwowymi uchwytami
i etui. Wymiary: 39x58x12 cm.

MB1009
Torba na zakupy z poliestru 210D,
z jednowarstwowymi uchwytami
(bez etui). Wymiary: 41x56 cm.

MB1008
Składana torba na zakupy z
poliestru 210D, z jednowarstwowymi
uchwytami i wewnętrzną kieszenią.
Wymiary: 41x56 cm

MB1108
Składana torba na zakupy ze 100%
RPET, z jednowarstwowymi
uchwytami i kieszenią wewnętrzna.
Wymiary: 41x56 cm.

MB1003
Składana torba na zakupy z
poliestru 210D, z dwuwarstwowymi
uchwytami oraz etui z plastikowym
haczykiem. Wymiary: 39x50 cm.

MB1109
Torba na zakupy ze 100% RPET,
z jednowarstwowymi uchwytami
(bez etui). Wymiary: 41x56 cm.

MB1103
Składana torba na zakupy ze 100%
RPET, z dwuwarstwowymi uchwytami
oraz etui z plastikowym haczykiem.
Wymiary: 39x50 cm.
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W PEŁNI
PERSONALIZOWANE
PLECAKI
Te torby są idealne na jednodniowe
wycieczki, a cała powierzchnia
znakowania zapewnia spory obszar
na reklamę Twojego logotypu.
Czas realizacji od 4 tygodni.
250

2500

MOQ

MOQ

MB3001
Torba 210D ze sznurkiem oraz
wzmocnionymi rogami z PU.

MB3101
Torba ze 100% RPET ze sznurkiem
oraz wzmocnionymi rogami z PU.

Opcjonalne zamknięcie
bezpieczeństwa.

MB3011
Worek poliestrowy ze
sznurkiem.

MB3111
Worek ze sznurkiem, 100%
RPET.
Poliester 210D
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100% RPET

MB3006
Duża torba ze sznurkiem.

MB3010
Worek piłkarski ze sznurkiem.

MB3106
Duży worek ze sznurkiem, 100% RPET.

MB3004
Worek ze sznurkiem w kształcie T-shirtu.

MB3003
Plecak z siateczkową kieszenią
zapinaną na zamek błyskawiczny.

MB1005
Składany plecak.

MB3103
Worek ze sznurkiem, 100%
RPET z zapinaną na zamek
poliestrową kieszenią z siatki.

MB1006
Składany plecak.
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TKANINY SPECJALNE

MB3023
Worek ze sznurkiem, 100% poliester (220 g/m2),
solidna struktura i żywe kolory.

MB3022
Worek ze sznurkiem, 100% poliester twill
230D. Trwała torba, idealna na sportowe i
inne wydarzenia.

MB3021
Worek ze sznurkiem ze 100 %
wytrzymałego poliestru twill, 150D x
300D, delikatny i miękki w dotyku.

MB3012
Odblaskowa torba (CE EN13356) ze
sznurkami w kolorze neonowym.
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W PEŁNI PERSONALIZOWANE
WORKI WODOSZCZELNE
Świetna na plażę, spływy kajakowe i jednodniowe wycieczki.
Ta wodoodporna torba ma również idealną powierzchnię na
reklamę Twojej wiadomości.
Czas realizacji od 3 tygodni.

150
MOQ

Opcjonalny pasek na ramię

1,5L

MB8001
Wodoodporna torba z PVC
(0,36 mm). Wymiary: Ø 12 * 24 cm.

3,5L

MB8002
Wodoodporna torba z PVC
(0,36 mm). Wymiary: Ø 15 * 32 cm.

5,8L

MB8003
Wodoodporna torba z PVC
(0,36 mm). Wymiary: Ø 18 * 35 cm.

10L

MB8004
Wodoodporny worek z PVC
(0,50 mm). Wymiary: Ø 20,5 * 47 cm..
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W PEŁNI PERSONALIZOWANE, NAJPOPULARNIEJSZE PLECAKI
Czas realizacji od 7 tygodni.
250 2500
MOQ

MOQ

01

Wybierz kolor
materiału torby

02

Wybierz kolor
siatki

Wybierz kolor tkaniny.
Zapytaj nas o dostępne
kolory.

20+ kolorów

20+ kolorów
Wybierz kolor tkaniny
siatkowej. Zapytaj nas o
dostępne kolory.

03

Wybierz kolor materiału
dna. Zapytaj nas o
dostępne kolory.

04

Wybierz kolor
materiału dna
20+ kolorów

Dodaj swój
indywidualny
logotyp w
6 unikalnych opcjach

A

Pełnokolorowy nadruk na
etykiecie PU (maks. 8x8cm)
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B

Metalowa etykieta pokryta
1 kolorową miękką emalią
(maks. 8x8cm)

C

Metalowa etykieta z 1
kolorową miękką emalią na
naszywce PU (maks. 4x2 cm)

E

D

Tłoczona etykieta ze
skóry PU (max. 8x8cm)

Tłoczona etykieta ze
skóry PU z wypełnieniem
1 kolor (maks. 8x8cm)

F

Naszywka PVC w 2
kolorach (max. 8x8cm)

13”
YC9328
Plecak z dwukolorowego poliestru 600D z zewnętrzną kieszenią
z zamkiem błyskawicznym. Główna komora zapinana na zamek z
tyłu dla lepszej ochrony. Wymiary 26x13x43 cm.

YC9294 13”
Plecak z poliestru 600D w 2 odcieniach z wyściełanymi szelkami
z główną komorą wewnętrzna oraz kieszenią na laptop 13-calowy.
Główna komora zapinana na zamek z tyłu dla lepszej ochrony.
Wymiary 26x13x45 cm.

3

15”
YC8958
15-calowy plecak na komputer z dwukolorowego poliestru 300D.
Zawiera jedną wewnętrzną przegrodę na laptopa 15 cali i przednią
kieszeń na zamek. Wyściełana tylna część oraz szelki. Dodatkowa
kieszeń na przegrodę na tablet. W tylnej części znajduje się uchwyt do
umieszczenia na walizce. Wymiary 30x14x45 cm.

YC9600
Wyściełany plecak z poliestru 600D w 2 odcieniach. Zawiera
siateczkową kieszeń na butelkę lub parasol. Główna komora zapinana
z tyłu na zamek dla lepszej ochrony. Wymiary: 29x13x38,5 cm.
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W PEŁNI PERSONALIZOWANE
PLECAKI
Zmień poszczególne części plecaka, kolor szelek,
zamka błyskawicznego, kieszeni i spersonalizuj
go swoim unikalnym projektem.
Czas realizacji od 6 tygodni.

500

1000

MOQ

MOQ

MB4004
Plecak z poliestru 600D. Kieszenie z siatki
po obu stronach. Wymiary: 29x16x46 cm.
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MB4001
Plecak z poliestru 600D z zewnętrzną
kieszenią na zamek. Wymiary: 29x11,5x38 cm.

MB4003
Plecak z poliestru 600D z zewnętrzną
kieszenią na zamek. Wymiary: 24x10x31cm.

BAWEŁNIANO-POLIESTROWE
PLECAKI Z NADRUKIEM NA
CAŁEJ POWIERZCHNI
Te plecaki nadają się idealnie do
szkoły, a cała powierzchnia nadruku
zapewnia nieograniczone możliwości
eksponowania grafiki.
Czas realizacji od 6 tygodni.
250
MOQ

+
Bawełna

Poliester

Tkanina poliestrowo-bawełniana
wykonana z mieszanki bawełny i
włókien poliestrowych, dzięki czemu
jest bardziej odporna na rozdarcie
niż 100% bawełna.

MB4031
Plecak z polibawełny z zewnętrzną kieszenią na
zamek. Wymiary: 27 (szer.) X 12 (gł.) X 41 (wys.) cm.
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W PEŁNI PERSONALIZOWANE CZAPKI
Uwolnij swoją wyobraźnię i stwórz idealną czapkę
w zaledwie kilku krokach! Wybierz spośród
10 różnych tkanin, dziesiątek standardowych
kolorów i rozpocznij personalizację!
Czas realizacji od 5 tygodni.

150

500

MOQ

MOQ

MH2002
Gruba czesana bawełna w ponadczasowym wydaniu.
Czapka bejsbolowa z 6 panelami, średni profil.

36

MH2006
Gruba
bawełna

Gruba czesana bawełna z kontrastowymi przeszyciami.
Czapka bejsbolowa z 6 panelami, średni profil.

Gruba
bawełna

MH2001
Czapka baseballowa z 6 panelami, średni profil.
Wysokiej jakości bawełna twill nadająca czapce
solidną teksturę oraz umożliwiająca szczegółowy haft.

MH2005
Bawełna
premium

Czapka z 6 panelami, średni profil. Z
wygiętym daszkiem typu sandwich.

Bawełna
premium
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MH2312

MH2313

Bawełniany przód z wielokolorowym daszkiem
i sportową siateczką z tyłu (6 paneli).

Bawełna

Siatkowy
materiał

Przód z grubej bawełny z jednokolorowym
daszkiem, tył z siateczki sportowej (6 paneli).

Cotton
Sport Mesh

MH2201

Poliester
Siatkowy materiał
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Siatkowy
materiał

Cotton

Sport Mesh

Klasyczna czapka typu trucker. 5 paneli o
wysokim profilu. Przód z pianki poliestrowej,
tył wykonany z siateczki.

Bawełna

MH2202
Poliester

Siatkowy
materiał

6-panelowa czapka o wysokim profilu typu trucker.
Przód wykonany z polibawełny, tył z siateczki.
Poliester
Siatkowy materiał

Polibawełna Siatkowy
materiał

MH2309
Czapka z 6 panelami, średni profil. Wykonana w 100% z
poliestrowej tkaniny żakardowej o diamentowym splocie,
idealna na co dzień lub na imprezy sportowe.

MH2311
Żakardowy poliester
o diamentowym
splocie

MH2307
6 paneli, średni profil. Dżersejowa tkanina wykonana z 97% poliestru
i 3% spandeksu. Zapewnia czapce lekkość i elastyczność.

Tkanina typu ripstop (100% poliester) idealna do gry
w golfa lub innych wydarzeń sportowych. Czapka z 6
panelami o średnim profilu.

Ripstop
poliester

MH2308
Dżersejowa
tkanina

6 paneli, średni profil. Wykonana z przepuszczającej
powietrze sportowej siateczki.

Siatkowy
materiał
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MH2206
Tkanina akrylowa. Czapka typu snapback z 6
panelami o wysokim profilu, zaprojektowana
do długotrwałego użytkowania.

Akryl

MH2204
Czapka typu snapback z 5 panelami o wysokim
profilu. Przód z pianki poliestrowej, tył z siateczki.
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Poliester
Siatkowy materiał

Poliestrowa Siatkowy
pianka
materiał

MH2315
Dopasowana czapka z daszkiem ze stretchu. Czapka
bejsbolówka o średnim profilu z 6 panelami w
rozmiarze dla dorosłych (uniwersalny). Zakrzywiony
daszek typu sandwich i elastyczna opaska.

Bawełna
premium

Elastyczna
opaska

MH2314
Dopasowana czapka z daszkiem ze stretchu z zakrytym
tyłem. Czapka bejsbolówka z 6 panelami o średnim profilu
w rozmiarze dla dorosłych (uniwersalny). Zakrzywiony
daszek i elastyczna opaska.

Bawełna
premium

Elastyczna
opaska
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MH2316
100% poliester, idealny do nadruków na całej powierzchni. Czapka
bejsbolówka o średnim profilu, z daszkiem i 5 panelami.

Poliester

MH2317
100% poliester, idealny do nadruków na całej powierzchni.
Czapka bejsbolówka z 6 panelami o średnim profilu.
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Poliester

MH2303

MH2302
Kapelusz z poliestru. 4 otwory wentylacyjne po
bokach zapewniające lepszy przepływ powietrza.

Daszek z grubej czesanej bawełny.

Poliester

MH2301
4-panelowa czapka o niskim profilu z zakrzywionym
daszkiem. Lekka mikrofibra z siateczką na bokach.

Gruba
bawełna

MH2304
Mikrofibra

Siatkowy
materiał

Czapka z 6 panelami zapewniająca bezpieczeństwo,
średni profil. Luminescencyjny poliester.

Luminescencyjny
poliester
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WIELOFUNKCYJNE
BANDANY 100

Poliester

100%
RPET

MOQ

Utrzymuje ciepło, gdy jest zimno, a chłodzi,
gdy jest upał. Dzięki pełnej powierzchni,
którą możesz oznakować swoim
przekazem, te wielofunkcyjne bandany to
idealny, niezwykle funkcjonalny prezent. Z
nadrukiem na całej powierzchni.
Czas realizacji od 2 tygodni.

Opcjonalna
papierowa
obwoluta

OPASKI NA GŁOWĘ

ML3003

ML3103

Poliester (140gsm). Wymiary 50x25cm. Z
możliwością dodania opcjonalnej powłoki
antybakteryjnej (ISO 20743).

100% RPET (140gsm). Wymiary 50x25cm.

100
MOQ

Opaski na głowę unisex z nadrukiem
w pełnym kolorze, wykonane z
rozciągliwego poliestru. Wymiary ok.
25cm x 11cm. Idealny wybór do każdego
sportu, w którym potrzebujesz utrzymać
swoje włosy w ryzach.
Czas realizacji od 2 tygodni.
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MH3001

MH3101

Poliester (140gsm) Wymiary ok. 25x11cm.
Z możliwością dodania opcjonalnej
powłoki antybakteryjnej (ISO 20743).

100% RPET (140gsm).
Wymiary ok. 25x11cm.

Coolmax®
z cyrkulacją
powietrza

UPF50 + ochrona
przeciwsłoneczna.

Polar

Poliester

Lycra

ML3403

ML3203

ML3006

CoolMax®. Wymiary ok. 50x25cm.

UPF50 + ochrona przeciwsłoneczna.
Wymiary: ok. 50x25cm.

Poliester (140gsm) + polar (180gsm). Z możliwością
dodania do poliestrowej powierzchni opcjonalnej
powłoki antybakteryjnej (ISO 20743)

MH3301

MH3201

MH3002

CoolMax®. Wymiary ok. 25x11cm.

UPF50 + ochrona przeciwsłoneczna.
Wymiary ok. 25x11cm.

Poliestrowy silikon, elastyczny materiał, idealny
do wygodnego noszenia. Wymiary ok. 26x1,5cm.
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WIELOFUNKCYJNE
BANDANY
Zapewniają ciepło podczas zimnych dni oraz
chłód podczas upałów. Dzięki ogromnej
powierzchni reklamowej te wielofunkcyjne
bandany są idealnymi i praktycznymi prezentami
Nadruk możliwy na całej powierzchni.
Nadruk na całej powierzchni.
Czas realizacji od 4 tygodni.

Opcjonalna
papierowa
obwoluta

100
MOQ

ML3023

ML3033

Bandana z poliestru z wewnętrzną kieszenią na filtr lub jednorazową
maskę. Dostępne również z recyklingowanego PET: ML3123.

Poliestrowa bandana z klipsem na nos dla lepszego dopasowania.
Dostępne również z recyklingowanego PET: ML3133.
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NIEMEDYCZNA
OSŁONA NA TWARZ
WIELOKROTNEGO
UŻYTKU
Przetestowane i zgodne z: CWA17553:
2020; EN13274-7; ISO9237
Czas realizacji od 5 tygodni.

100
MOQ

MF3006

MF3001

MF3104

MF3102

Maseczka wielokrotnego użytku
dla dorosłych i dzieci, wykonana
z bawełny i poliestru ze specjalną
powłoką antybakteryjną. Testowana
przed i po 25 cyklach prania.
Zgodne z REACH i CWA 17553: 2020.

Maseczka wielokrotnego użytku
dla dorosłych i dzieci, wykonana
z bawełny i poliestru ze specjalną
powłoką antybakteryjną. Testowana
przed i po 10 cyklach prania.
Zgodne z REACH i CWA 17553: 2020.

Maseczka wielokrotnego użytku dla
dorosłych i dzieci wykonana z bawełny
i PET pochodzącego z recyklingu,
zapakowana w woreczek wielokrotnego
użytku z zamkiem błyskawicznym.
Testowana przed i po 50 cyklach prania.
Zgodne z REACH i CWA 17553: 2020.

Maseczka wielokrotnego użytku
dla dorosłych wykonana z bawełny
i PET z recyklingu, z regulowanymi
tasiemkami na uszy, zapakowana w
torbę wielokrotnego użytku. Testowana
przed i po 50 cyklach prania. Zgodne z
REACH i CWA 17553: 2020.

Powyższe maseczki należą do 2 kategorii (EN13274-7, ≥ 70%, filtracja aerozoli). Prosimy o kontakt w sprawie najnowszych przepisów i zaleceń dotyczących tych produktów.
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W PEŁNI PERSONALIZOWANE
BAWEŁNIANE CZAPKI TYPU
BEANIE
Bawełniana czapka typu beanie
na każdą porę roku.
Doskonała do noszenia, gdy
temperatura zaczyna spadać.
Czas realizacji od 5 tygodni.
250

2500

MOQ

MOQ

Wybierz z ponad 36 standardowych kolorów.

Odblaskowy nadruk
Odblaskowy nadruk to idealna
propozycja personalizacji niestandardowych czapek typu beanie.
Poprawia widoczność noszącego
oraz Twojego logotypu.
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MW5001

MW5002

Czapka bawełniana typu beanie
190gsm, 95% bawełna, 5% elastan.
Dostępna w 3 rozmiarach.

Bawełniana czapka typu beanie z kontrastowymi
szwami 190gsm, 95% bawełna, 5% elastan.
Dostępna w 3 rozmiarach.

CZAPKI TYPU BEANIE Z NADRUKIEM W
PEŁNYM KOLORZE
Dwuwarstwowe czapki typu beanie z poliestru
na każdą porę roku, z możliwością nadruku na
całej powierzchni w pełnym kolorze.
Czas realizacji od 5 tygodni.

250
MOQ

Pełny kolor.

MW5004

MW5003

MW5004

Dwuwarstwowa czapka typu 190gsm z
nadrukiem w pełnym kolorze, 100% poliester.
Uniwersalny rozmiar.

Czapka typu beanie z polarową podszewką
i nadrukiem w pełnym kolorze 190 g / m2,
100% poliester. Uniwersalny rozmiar.

Polar
Podszewka z polaru sprawia, że
ta czapka typu beanie nadaje się
również na chłodniejsze dni.
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W PEŁNI
PERSONALIZOWANE
AKRYLOWE CZAPKI
TYPU BEANIE
Wybierz jeden lub więcej
kolorów pantone, aby stworzyć
swoją idealną, dwuwarstwową
czapkę typu beanie.
MW1009

Czas realizacji od 5 tygodni.

Odblaskowa czapka typu beanie dla lepszej
widoczności w nocy. 100% akryl z polarową
podszewką. Uniwersalny rozmiar.

250
MOQ

50

Z oświetleniem

Bez oświetlenia

MW1004
Dwuwarstwowa czapka typu beanie z kolorowymi
paskami. 100% akryl. Uniwersalny rozmiar.

MW1001
Dwuwarstwowa czapka typu beanie. 100% akryl.
Uniwersalny rozmiar. Dostępna również w RPET: MW1101.

MW1002

MW1003

Dwuwarstwowa czapka typu cuff beanie. 100% akryl.
Uniwersalny rozmiar. Dostępna również w RPET: MW1102.

Dwuwarstwowa czapka typu beanie z kolorową
lamówką. 100% akryl. Uniwersalny rozmiar.
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PERSONALIZOWANE
SKARPETKI SWANKY
Eleganckie skarpetki to wyjątkowy produkt,
który perfekcyjnie nadaje każdej kampanii
reklamowej osobisty charakter. Twoi
klienci lub pracownicy mogą cieszyć się
poczuciem luksusu.
Czas realizacji od 4 tygodni.
100

100

MOQ

MOQ

01

Wybierz wzór
30 dostępnych wzorów

02

Lub stwórz swój
własny projekt

03

04

Wybierz swoje własne
koloryPMS

(Pełny kolor, indywidualny projekt)

Wybierz opakowanie

Indywidualna etykieta (w standardzie)

Pudełko upominkowe premium (opcjonalne)
52

Wybierz wzór Swanky lub
stwórz własny projekt!
Współpraca
Ta ekskluzywna marka
detaliczna po raz pierwszy
sprzedaje w Europie w pełni
spersonalizowane skarpety.
Dowiedz się więcej o nas na
Swankysocks.com.

Zapytaj nas o wszystkie 30 modeli
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W PEŁNI PERSONALIZOWANE
PARASOLE
Zamiast ograniczać się do tego co
możesz, a czego nie możesz znakować,
puść wodze fantazji z naszymi
nieskończonymi opcjami personalizacji.
Czas realizacji od 4 tygodni.

100

500

MOQ

MOQ

MO8776

23”

23 calowy parasol sztormowy (Ø 102 cm),
automatycznie otwierany. Czarny metalowy trzon,
czarne żebra z włókna szklanego i czarne plastikowe
końcówki. Czarny zakrzywiony, gumowany uchwyt
ABS z szarym przyciskiem zwalniającym.
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MO8779 23”

MU3006 23”

23 calowy parasol (Ø 102 cm), automatycznie otwierany,
czarny metalowy trzon i żebra, czarne plastikowe
końcówki. Czarny prosty uchwyt z pianki EVA.

23 calowy automatycznie otwierany
parasol (Ø 102 cm) z drewnianym
trzonkiem i zakrzywionym uchwytem.
Metalowe żebra, drewniane końce.

MO8581

27”

27 calowy automatycznie otwierany parasol
(Ø 122 cm), z czarnym metalowym trzonem i
czarnymi żebrami. Plastikowe końcówki oraz
uchwyt z pianki EVA.

MU7008

27”

27 calowy wiatroodporny parasol (Ø 122
cm), automatycznie otwierany, trzon i żebra
z włókna szklanego, plastikowe końcówki.
Prosty uchwyt z tworzywa sztucznego w
kolorze czarnym.

MU9001

30”

Parasol golfowy o średnicy 30 cali (Ø 132 cm).
Czarny platerowany metalowy trzon i podwójne
żebra. Metalowe końcówki, manualne otwieranie i
uchwyt z pianki EVA.
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W PEŁNI PERSONALIZOWANE
PARASOLE
Twój ulubiony parasol jest dostępny w magazynie,
ale może być również wyprodukowany zgodnie
z Twoją wizją. Możesz zaprojektować parasol z
panelami w kolorach Twojego logo lub nawet z
nadrukiem na całej powierzchni. To Twój wybór.
Czas realizacji od 4 tygodni.
100

500

MOQ

MOQ

MU2001
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21”

21 calowy parasol (Ø 93 cm) składany
3-krotnie, z ocynkowanym metalowym
trzonem i żebrami. Plastikowa rączka
z paskiem na nadgarstek. Zamknięcie
ręczne. W zestawie dopasowane etui.

MO8780 21”
Parasol premium 3-krotnie składany, 21
cali (Ø 95 cm). Ocynkowany metalowy
trzon, żebra z włókna szklanego.
Automatyczne otwieranie i zamykanie.
W zestawie dopasowane etui.

JEDNOPANELOWE PARASOLKI
Nanieś swój projekt na całą powierzchnię
tego jednopanelowego parasola i ciesz
się efektem pełnokolorowego nadruku!
Czas realizacji od 4 tygodni

100

500

MOQ

MOQ

MU3108
23 calowy parasol (Ø 102 cm) automatycznie otwierany. Czarny
metalowy trzon, czarne żebra z włókna szklanego i czarne
plastikowe końcówki. Czarna zakrzywiona, gumowana rączka.
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W PEŁNI PERSONALIZOWANE
RĘCZNIKI PLAŻOWE
Pełnokolorowe ręczniki świetnie
sprawdzą się w promocji Twojej marki.
Wybierz spośród różnych technik
personalizacji i stwórz własny projekt.

01

02

03

Wybierz jedną z 3 najpopularniejszych
techniki personalizacji.

Wybierz najlepszą cenę lub
najszybszą dostawę zgodnie
ze swoimi potrzebami

Wybierz
rozmiar

Europa
Europa

70x140cm
75x150cm
100x180cm

Od 5 tygodni

Żakard (tkany)

Pełny kolor

Relief (tłoczony)

Od 100 szt

Od 100 szt

Od 250 szt

Przód ręcznika idealnie
nadaje się na pełnokolorowy
nadruk fotograficznej jakości,
jednocześnie utrzymując
miękką teksturę. Tył ręcznika
jest biały.

Wytłoczone logo pojawia się
jako płaska powierzchnia. Ta
procedura tworzy dyskretne i
wyrafinowane wzory.

Niestandardowy, indywidualny
wygląd barwionych ręczników
żakardowych powstaje poprzez
tkanie 2-3 kolorowych przędz
według określonego wzoru.
Na tyle ręcznika pojawia się
negatyw przedniej strony.

58

Daleki
Wschód
Daleki
Wschód
Od 12 tygodni

70x140cm
80x160cm
100x180cm

TKANE & RELIEFOWE
RĘCZNIKI PLAŻOWE
Te opcje są idealne, gdy wymagany
jest dyskretny logotyp.
Czas realizacji od 6 tygodni.

100
MOQ

Opcjonalnie z wiązanymi
frędzlami

Standardowo z luźnymi
frędzlami

MT4005/MT4008

MT4006/MT4007

MT4009

Tkany ręcznik plażowy (100% bawełna).

2-3 kolorowy tkany (żakardowy) ręcznik
plażowy. (100% bawełna).

Tłoczony, tkany ręcznik plażowy Hammam &
Terry (100% bawełna).

MT4005 produkcja europejska

100

MT4006 produkcja europejska

250

MT4009 produkcja europejska

MT4008 produkcja dalekowschodnia

1000

MT4007 produkcja dalekowschodnia

1000

90x150cm 90x180cm 100x180cm

100
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RĘCZNIKI PLAŻOWE Z
NADRUKIEM W PEŁNYM
KOLORZE
Oznakuj całą powierzchnię
swoim projektem, aby
zmaksymalizować efekt!
Czas realizacji od 5 tygodni.

100
MOQ

MT4001/MT4002

MT4003

Pełnokolorowy ręcznik plażowy (bawełna / poliester)
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MT4001 Produkcja europejska

100

MT4002 Produkcja dalekowschodnia

250

100

Ręcznik plażowy z nadrukiem w pełnym
kolorze (100% mikrofibra) Produkcja
dalekowschodnia

MT4004

1000

Reaktywny ręcznik z nadrukiem w 2-8 kolorach
(100% bawełna) Produkcja dalekowschodnia

RĘCZNIKI SPORTOWE
W PEŁNYM KOLORZE
Niezależnie od tego, czy jest to ręcznik plażowy,
golfowy czy chłodzący sportowy, każdy z
nich zapewnia maksymalną powierzchnię dla
pełnokolorowego logotypu. Stwórz swój własny
styl w wybranym wymiarze i materiale.
Czas realizacji od 5 tygodni.
100
MOQ

Opcjonalna papierowa
obwoluta

MPCT01

Ręczniki chłodzące. 100% poliestru.
Wymiary: 80x30cm / 100x30 cm.
Dostępny również w 100% RPET: MPCT11

MPGT02
Ręczniki golfowe. Mieszanka poliestru i bawełny.
Wymiary: 30x30cm / 59x30cm.
Dostępny również w 100% RPET: MPGT12
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ARTYKUŁY PLAŻOWE Z NADRUKIEM
NA CAŁEJ POWIERZCHNI
250

1000

MOQ

MOQ

(Organiczna)
Bawełna 280 g / m2

MB8202
Płócienna torba na zakupy i plażę
z grubym linowym uchwytem, 40
(szer.) x 32 (wys.) cm.
Czas realizacji od 5 tygodni.

MB8201
Płócienna torba na zakupy i plażę
z grubym linowym uchwytem,
48 (szer.) x 38 (wys.) cm.
Czas realizacji od 5 tygodni.

MPFB01

500

Składane frisbee z etui.
Czas realizacji od 4 tygodni.
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W PEŁNI PERSONALIZOWANE
WORKI WODOSZCZELNE
Idealna na plażę, spływy kajakowe i jednodniowe
wycieczki. Wodoodporna torba ma również idealną
powierzchnię do pełnego znakowania.
Czas realizacji od 3 tygodni.

150

2500

MOQ

MOQ

Opcjonalny pasek na ramię

3,5L

1,5L

5,8L

10L

MB8001

MB8002

MB8003

MB8004

Wodoodporny worek z PVC (0,36 mm).
Wymiary: Ø 12 x 24 cm.

Wodoodporny worek z PVC (0,36 mm).
Wymiary: Ø 15 x 32 cm.

Wodoodporny worek z PVC (0,36 mm).
Wymiary: Ø 18 x 35 cm.

Wodoodporna torba z PVC (0,50 mm).
Wymiary: Ø 20,5 x 47 cm.
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KOLOROWA KOLEKCJA WACHLARZY
Z PEŁNYM NADRUKIEM
500
MOQ

MPFN03

MPFN03

Wachlarz z bambusa i grubej tkaniny
papierowej o gramaturze 80 g / m2.
Czas realizacji: od 4 tygodni.

MPFN02
Wachlarz drewniany z warstwą
tkaniny poliestrowej 210T.
Czas realizacji: od 4 tygodni.

MPFN02

MPFN01
Wachlarz z tworzywa sztucznego z
warstwą tkaniny poliestrowej 210T.
Czas realizacji: od 4 tygodni.

MPFN01
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KLAPKI
Dostępne z dowolnym nadrukiem lub
niestandardowym kolorem Pantone!
Czas realizacji od 7 tygodni.
500
MOQ

500 par na kolor,
rozmiar i wzór.

MU5001

MU5002

MU5003

Jednowarstwowe (w kolorze PMS)
klapki plażowe.

Dwuwarstwowe (wielokolorowe)
klapki plażowe.

Trójwarstwowe (wielokolorowe)
klapki plażowe.
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W PEŁNI PERSONALIZOWANE
OKULARY PRZECIWSŁONECZNE
Oznakowane oprawek czy
soczewek to wyjątkowy
sposób na reklamę marki.
Czas realizacji od 4 tygodni.

250
MOQ

01
Wybierz swój materiał

02

03

04

Wybierz kolor

Wybierz rodzaj szkła

Dodaj swoje logo

Do 12 kolorów lub indywidualny PMS

UV400 kat. 3. Dymione. Lustrzane kolory

Dymione
Plastik

Srebrne Złote Czerwone
Na całej powierzchni
Fioletowy Zielony Niebieski

Bambus
Dymione

Słoma pszeniczna
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Lustrzany niebieski

Na soczewce

Łączone kolory, dopasowane
soczewki

Dodaj logo na soczewce

Pełny kolor na całej
powierzchni

Plastikowe oprawki w standardowych kolorach

MPSG01
W pełni personalizowane okulary przeciwsłoneczne
z opcjonalną powłoką antybakteryjną (ISO 22196)
dla MPSG01. Stwórz swój ulubiony projekt dzięki
niezliczonym możliwościom.

Opakowania papierowe

Opcjonalne etui z poliestru z
nadrukiem w pełnym kolorze
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Bambus

MPSG02
W pełni personalizowane okulary
przeciwsłoneczne z bambusowymi zausznikami:
nadruk w pełnym kolorze, indywidualny kolor
pantone i kombinacje kolorów.
Plastikowe oprawki w standardowych kolorach

Słoma pszeniczna

MPSG03
W pełni personalizowane okulary
przeciwsłoneczne ze słomy pszenicznej
/ PP: indywidualny kolor pantone i
kombinacje kolorów.
Dostępne kolory

Naturalny Szary Zielony Pomarańczowy Niebieski

Opakowania papierowe
68

ŚCIERECZKI DO CZYSZCZENIA
Miękkie, odporne na zarysowania
tkaniny z mikrofibry! Do smartfonów,
tabletów, komputerów i okularów.
Czas realizacji od 3 tygodni.

250
MOQ

MPGC01

MPGC04

Ściereczka do czyszczenia. Mikrofibra z
nadrukiem w pełnym kolorze. Dostępne
również w RPET (MPGC11)

Ściereczka do czyszczenia z tłoczonym
logo. Dostępne również w RPET (MPGC14)

RPET

Opcjonalne opakowanie papierowe

Wybierz wymiar

15x17 cm

12x17 cm

12x12 cm

Koperta w pełnym kolorze

Koperta z papieru kraft
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PONCHO
Nanieś swoje logo na modele
w standardowych kolorach lub
wybierz model w preferowanym
kolorze Pantone.
Czas realizacji od 5 tygodni.

1500

1500

MOQ

MOQ

MP0015

MP0025

MP0020

Popularne ponczo idealne do
znakowania (0,015 mm).

Wytrzymałe ponczo idealne na
wielokolorowe nadruki (0.025mm).

Ponczo do dwukolorowego
nadruku logo (0,02 mm).
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EKOLOGICZNE
PONCZO (PLA)

Kolor standardowy
1000 5000

MP0015-PLA

MOQ

MOQ

Funkcjonalne, biodegradowalne i
oznakowane Twoim logo. Ponczo PLA z
pokrowcem z tego samego materiału.
Czas realizacji: od 5 tygodni.
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OPASKI NA
NADGARSTEK
Niezależnie od okazji, możesz
mieć pewność, że znajdziesz
coś, czego potrzebujesz, aby
stworzyć idealną opaskę na
nadgarstek.
Czas realizacji od 2 tygodni.
100

100

MOQ

MOQ

ML3011

250

Regulowana opaska z dwukolorowego sznurka z gumowym elementem
do znakowania. Teraz dostępna również z powłoką antybakteryjną.
Gumowy element

ML3010

250

Regulowana opaska na nadgarstek z dwukolorowego sznurka
z gumowym elementem do nadruku i metalowym zapięciem.
Teraz dostępna również z powłoką antybakteryjną.
Gumowy element
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ML3005

250

Silikonowa opaska w indywidualnym kolorze Pantone.
Wymiary: 200x12x2 mm | 180x12x2 mm.

ML3009

100

Opaska z tkanym logo z zamknięciem bezpieczeństwa
jednorazowego użytku. Wymiary: 34x1,5 cm.

ML3004

100

Opaska poliestrowa z możliwością znakowania w
pełnym kolorze oraz z jednorazowym zamknięciem
zabezpieczającym. Wymiary: 34x1,5cm. Dostępny
również w wersji RPET (ML3104). Dodaj opcjonalną
powłokę antybakteryjną.
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BARDZIEJ
ZRÓWNOWAŻONE
MATERIAŁY
Tam, gdzie jest to możliwe,
oferujemy wybór zrównoważonych
materiałów, czyli materiałów
pochodzących z recyklingu lub
źródeł odnawialnych.

Dlaczego słoma
pszeniczna?
Słoma pszeniczna to głównie odpady rolnicze
które pozostają po ekstrakcji ziarna. Słomę pszenną
stosowano jako wypełniacz do kompozytów
termoplastycznych wykonanych z polipropylenu lub
ABS. Jest cennym, przyjaznym dla środowiska zasobem
naturalnym, który pomaga zmniejszyć ilość używanych
tworzyw sztucznych.
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Dlaczego RPET?
PET jest najczęściej używanym rodzajem plastiku
służącym głównie do produkcji i pakowania
jednorazowych butelek / puszek do napojów. Wiele
odpadów stałych na świecie jest przypisywanych tym
opakowaniom. PET z recyklingu jest znany jako RPET i
jest najczęściej przetwarzanym tworzywem sztucznym
na świecie. Używając PET z recyklingu do produkcji
produktów, nadajemy temu materiałowi nowe życie i
znacznie zmniejszamy wpływ na środowisko.

Dlaczego Bambus?
Bambus to jedna z najszybciej rosnących roślin (trawa),
może się regenerować w ciągu roku przy minialnym
zapotrzebowaniu na wodę i nawozy. Ponieważ bambus
jest naturalnie odporny na szkodniki, do jego uprawy
nie używa się żadnych środków owadobójczych.
Bambus jest bardzo odnawialnym zasobem, mocnym
i trwałym. Wchłania CO2 z powietrza i uwalnia więcej
tlenu, który poprawia jakość powietrza. Jest też w 100%
naturalny i biodegradowalny.
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W PEŁNI PERSONALIZOWANE SMYCZE
Wybierz spośród ponad 30 modeli i szerokiej gamy
materiałów, akcesoriów oraz kolorów. Dodaj swoje
logo, aby stworzyć idealną smycz, aby idealnie
odzwierciedlić wizerunek Twojej firmy.
Czas realizacji od 2 tygodni.

01

02

03

04

Wybierz swój styl

Wybierz swój materiał

Wybierz swój kolor(y)

Wybierz akcesoria

Ponad 30 modeli.

7 materiałów: poliester, PET z recyklingu,
Kukurydza, (organiczna) bawełna, korek, bambus.

Wybierz standardowy lub indywidualny kolor.

Dodaj blokadę bezpieczeństwa, odpinany klips,
inny karabińczyk i / lub uchwyt na kartę.

(plastik)
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(słoma pszeniczna /PP)

SMYCZE W
PEŁNYM KOLORZE
Smycze sublimacyjne do
niepowtarzalnych nadruków
pełnokolorowych jakości
fotograficznej. Teraz dostępny
również z powłoką antybakteryjną.
Czas realizacji od 8 dni roboczych.

100

Klamra bezpieczeństwa
(słoma pszeniczna / PP)

A: 100x80mm
B: 112x174mm
C: 75x125mm

L1

L2

L3

L4

L5

L6

MLAS02
ABS

MLAS03
ABS

ML1104 Gładki poliester.
ML1303 100% RPET.

ML1204 Gładki poliester.
ML1016 Gładki poliester
ML1304 100% RPET.
ML1316 100% RPET.
Opcjonalne pszeniczne akcesoria.

ML1020

Odpinana klamra (słoma
pszeniczna / PP)

ML1016 / ML1316

Plastikowa klamra
bezpieczeństwa (plastik)

ML1204 / ML1304

Odpinana klamra
(plastik)

ML1104 / ML1303

MOQ

ML1020 Gładki poliester.
Regulowana długość.
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W PEŁNI PERSONALIZOWANE
SMYCZE PŁASKIE
Wybierz z naszej szerokiej gamy materiałów
w dostępnych standardowych kolorach
lub zdecyduj się na kolor pasujący do
Twojej marki; wybierz opcjanalną powłokę
antybakteryjną. Dostawa od 8 dni.

100

100

MOQ

MOQ

RPET

Bawełna Kukurydza Bambus Korek

Poliester:
15 standardowych kolorów lub wybierz Pantone.

A: 100x80mm
B: 112x174mm
C: 75x125mm
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L3

L4

L5

L6

MLAS02
ABS

MLAS03
ABS

ML1101 Płaski poliester.
ML1103 100% RPET.

ML1102 Płaski poliester.
ML1203 100% RPET.
Opcjonalne pszeniczne
akcesoria.

ML1036 Bawełna organiczna.
ML1037 Z odpinaną klamrą.

ML1038

L2

ML1036 / ML1037

L1

ML1102 / ML1203

Klamra bezpieczeństwa
(słoma/ PP)

ML1101 / ML1103

Odpinana klamra (słoma
pszeniczna / PP)

ML1038 100% korek.

ML1035 100% kukurydza.
Opcjonalne pszeniczne akcesoria.

ML1028 100% bambus.

ML1029 100% bambus.
Opcjonalne pszeniczne akcesoria.

ML1131 / ML1132

ML1029

ML1028

ML1035

ML1034

ML1034 100% kukurydza.

ML1131 Satyna & poliester.
ML1132 Z odpinaną klamrą.
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OKRĄGŁE &
SPECJALNE SMYCZE
Szukasz czegoś innego? Wybierz
okrągłe smycze lub oznakuj swoje
logo w 3D! Teraz dostępne również z
powłoką antybakteryjną.
Czas realizacji od 3 tygodni.

100

100

MOQ

MOQ

Poliester:
15 standardowych kolorów lub wybierz Pantone.

Klamra bezpieczeństwa okrągła

Klamra bezpieczeństwa

L1

L2

L4

L5

L3

A: 100x80mm
B: 112x174mm
C: 75x125mm

MLAS02
ABS

80

MLAS03
ABS

ML1007 Taśma poliestrowa.
Z naszywką z PVC w kolorze PMS.

ML1009 Taśma poliestrowa.
Z naszywką w kolorze PMS.l.

ML1109 Taśma poliestrowa.
Z naszywką w kolorze PMS.

ML1018 Taśma poliestrowa.
Z suwakiem z tworzywa ABS.

ML1047 Taśma nylonowa.
Pełny kolor & tkana etykieta.

ML1046 Tubularna taśma,
nylon. Pełny kolor & tkana etykieta.

ML1013 Tubularna
taśma, poliester.

ML1040 Płaska taśma,
poliester. Projekt znakowany w 3D.

ML1041 Płaski poliester. Projekt
znakowany w 3D. Z odpinaną
klamrą z tworzywa sztucznego.
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SMYCZE
SPECJALNE
Metaliczne logo, warstwa
odblaskowa, a nawet srebrny
brokat. Wybór jest Twój!
Czas realizacji od 3 tygodni.

100

100

MOQ

MOQ

Poliester: 15 standardowych kolorów lub
indywidualny kolor Panton

A: 100x80mm
B: 112x174mm
C: 75x125mm
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L4

L5

L6

MLAS02
ABS

MLAS03
ABS

ML1042 Gładki poliester.
Nadruk folią metaliczną.
ML1043 Z odpinaną
klamrą z tworzywa
sztucznego.

ML1044 Płaski poliester.
Z warstwą opalizującą.
ML1045 Z odpinaną
klamrą z tworzywa
sztucznego.

ML1021 Płaski poliester
Z odblaskowymi nitkami.
ML1022 Z odpinaną
klamrą z tworzywa
sztucznego.

ML1023 Płaski
poliester. Z warstwą
odblaskową.
ML1024 Z odpinaną
klamrą z tworzywa
sztucznego.

ML1025 / ML1026

L3

ML1023 / ML1024

L2

ML1021 / ML1022

L1

ML1044 / ML1045

Klamra bezpieczeństwa

ML1042 / ML1043

Odpinana klamra

ML1025 Płaski poliester
Z warstwą materiału
brokatowego.
ML1026 Z odpinaną
klamrą z tworzywa
sztucznego.

SMYCZE Z FUNKCJĄ
ŁADOWANIA
Kable do ładowania i smycze
to niezwykle funkcjonalne i
praktyczne prezenty.
Czas realizacji od 3 tygodni.

100
MOQ

12cm

20cm

90cm

MC1004 Pasek na szyję do ładowania 2 w 1 z

metalowym karabińczykiem. Ze złączami USB-A i Micro-B.
Długość: 90, 20 lub 12 cm.

Smycz: 90 cm

Pełny kolor

2 w 1 USB-A do
Micro-B

3 w 1 USB-A do
Micro-B i typu C
12cm

20cm

90cm

MC1005 Pasek na szyję do ładowania 3 w 1 z

metalowym karabińczykiem. Ze złączami typu USB-A,
Micro-B i C. Długość: 90, 20 lub 12 cm.

83

W PEŁNI PERSONALIZOWANE
BRELOKI DO KLUCZY & KARABIŃCZYKI

100

100

MOQ

MOQ

Spersonalizuj swój ulubiony brelok z etykietą lub wybierz karabińczyk,
aby przymocować butelkę lub inne niezbędniki do torby!

Także dostępny w RPET

Czas realizacji od 3 tygodni.

ML1033

MK2212/13/14

MK2112/13/14

Okrągły, krótki pasek z nylonu
z grawerowaną klamrą.

Brelok do kluczy z trójkątnym końcem.Haftowane,
tkane lub znakowane w pełnym kolorze. Dostępne
również w RPET (MK2513 / 2514).

Brelok do kluczy z podwójnym metalowym
kółkiem. Haftowane, tkane lub w pełnym kolorze.
Dostępne również w RPET (MK2413 / 2414).

MK2012

MK2013

MK2014

Haftowana naszywka na brelok.
Wymiary: 13x3 cm / 10x2,5 cm / 6x1,5 cm.

Tkana zawieszka na klucze.
Wymiary: 13x3 cm / 10x2,5 cm / 6x1,5 cm.
Dostępne również w RPET (MK2313).

Sublimacyjna zawieszka na klucze.
Wymiary: 13x3 cm / 10x2,5 cm / 6x1,5 cm.
Dostępne również w RPET (MK2314).
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ML1030
Krótki pasek
poliestrowy
z nadrukiem
sublimacyjnym.
Także dostępny w
RPET (ML1330).

ML1027

ML1031

Krótki pasek
poliestrowy
z nadrukiem
sublimacyjnym.

Wiązany sznurek
z metalowym
kółkiem i
gumowym
elementem.

ML1032

Wiązany sznurek
z metalowym
karabińczykiem
i gumowym
elementem.

ML1011

ML1411

ML1211

ML1212

Karabińczyk z
poliestrowym
paskiem.
Rozmiar: 9x2 cm.
2 cm szerokości.

Karabińczyk
z paskiem do
sublimacji.
Dostępne również
w RPET (ML1311).

Karabińczyk z
zawieszką z PVC .

Karabińczyk z
otwieraczem do
butelek Etykieta
PVC. Rozmiar: 9 x
2,5 cm.
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ODBLASKOWE PRODUKTY
Bądź widoczny! Te odblaskowe produkty o personalizowanych kształtach zapewniają
widoczność nie tylko dla użytkownika, ale także podkreślają widoczność Twojego
projektu. Wybierz spośród odblaskowych produktów zgodnych z CE EN13356.
Czas realizacji od 3 tygodni.

250
MOQ

Przeznaczone do użytku
w celach promocyjnych.

EN13356
Przeznaczone do
użytku w celach
bezpieczeństwa.

MK2019 (EN13356)

Odblaskowa zawieszka z PVC (8.5x3cm)
MK2020 jest przeznaczone do użytku
w celach promocyjnych.

MK2027 (EN13356)

MK2023 (EN13356)

MT1005 (EN13356)

Odblaskowa naklejka w
personalizowanym kształcie (max.
6x6cm) MK2028 jest przeznaczone do
użytku w celach promocyjnych.

Odblaskowy brelok do kluczy w
indywidualnym kształcie (max. 6x6cm)
MK2024 jest przeznaczone do użytku w
celach promocyjnych.

Odblaskowa zawieszka do bagażu
(6x20.2cm) MT1006 jest przeznaczone
do użytku promocyjnego.
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MK2021 (EN13356)
Odblaskowa zawieszka z materiału
(8.5x3cm) MK2022 jest przeznaczone
do użytku w celach promocyjnych.

MK2025 (EN13356)

Odblaskowy klip na magnes (5x13cm)
MK2026 jest przeznaczone do użytku
promocyjnego.

OPASKA BEZPIECZEŃSTWA

OPASKA BEZPIECZEŃSTWA
ML4001

ML4101

ML4002

ML4102

Odblaskowa opaska bezpieczeństwa slap
band (Norma EN 13356). Wymiary: 23x3 cm
| 32x3 cm | 40x3 cm.

Odblaskowa opaska
bezpieczeństwa slap band w
personalizowanym kształcie
(Norma EN 13356)

Promocyjna opaska odblaskowa slap
band (nieprzeznaczona do użytku w
celach bezpieczeństwa). Wymiary:
23x3 cm | 32x3 cm | 40x3 cm.

Odblaskowa opaska slap band
w personalizowanym kształcie
(nieprzeznaczona do użytku w
celach bezpieczeństwa).
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ODBLASKOWE WORKI
Bądź widoczny! Te worki ze sznurkami są
wykonane z materiału odblaskowego zgodnego
z normą EN13356. Dodaj nadruk na całej
powierzchni i wybierz neonowy kolor sznurka.
Czas realizacji od 4 tygodni.

250
MOQ

MB3012
Odblaskowy worek zapewniający
bezpieczeństwo (CE EN13356) ze
sznurkami w neonowych kolorach.

Sznurki w
standardowych
neonowych
kolorach
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MPSC03

MPSC02

250

Czas realizacji od 3 tygodni

MOQ

MPSC02

MPSC01

MPSC03

MPSC04

Pokrowiec na siodełko
rowerowe z PET z recyklingu.

210D poliestrowy pokrowiec
na siodełko rowerowe.

Odblaskowy pokrowiec na
siodełko rowerowe z poliestru.

210T wodoodporny pokrowiec
na siodełko rowerowe.

Standardowe kolory

Standardowe kolory

Standardowe kolory

Standardowe kolory

89

BEZDOTYKOWE NARZĘDZIA
WIELOFUNKCYJNE
Dzięki tym personalizowanym
narzędziom wielofunkcyjnym
wyeliminujesz kontakt z powierzchniami i
zminimalizujesz styczność z zarazkami.
Czas realizacji od 4 tygodni.
250
MOQ

Personalizowane
opakowanie
Oznakuj całą powierzchnię
kartonu będącego częścią
niestandardowego opakowania, po obu stronach.
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Standardowe kolory

Standardowe kolory

MK1011
Higieniczne narzędzie wielofunkcyjne z
dotykową końcówką (stop cynku, 28,6gr).

Standardowe kolory

MK1012
Higieniczne narzędzie wielofunkcyjne z dotykową
końcówką i otwieraczem do butelek (stop cynku, 25gr).

500

MOQ

MK1016
Higieniczne narzędzie wielofunkcyjne z dotykową końcówką
i otwieraczem do butelek. Materiał: stal nierdzewna.
Wymiary: ok. 70x30x2.5mm. Waga 9g.

Standardowe kolory

500

MOQ

MK1014
Higieniczne narzędzie wielofunkcyjne z dotykową końcówką
i otwieraczem do butelek. Materiał: stal nierdzewna.
Wymiary: ok. 90x30x2.5mm. Waga 13g.
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PRZYPINKI & PLAKIETKI
W pełni personalizowane przypinki
i plakietki są idealnym akcesoriem
gwarantującym promocję Twojej
marki każdego dnia.
Czas realizacji od 2 tygodni.

Personalizowane opakowanie

MPIN01

MPIN02

Dodaj swoją wiadomość wybierając
indywidualne personalizowane opakowanie.

Personalizowany kształt, miękka
emalia (wklęsła powierzchnia).

Personalizowana przypinka do
marynarki z imitacji twardej emalii
(gładka powierzchnia)
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MBTN01

MBTN04/MBTN05

Znakowanie w pełnym kolorze, okrągły
kształt. Rozmiary: 25, 35 ,45 55, 65 mm.

Plakietka w indywidualnym kształcie

MPIN03

MPIN04

Personalizowany kształt, aluminiowa
blaszka w pełnym kolorze.

Personalizowany kształt, naklejka
epoksydowa w pełnym kolorze.

Personalizowane opakowanie
Dodaj swoją wiadomość wybierając
indywidualne personalizowane opakowanie.
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W PEŁNI PERSONALIZOWANE
BRELOKI NA KLUCZE Z TOKENEM
Wszystkie żetony są dostępne
w rozmiarach 1 euro i 1 funt.
Czas realizacji do 2 tygodni.

250
MOQ

Standardowe żetony, dostępne
w kształcie € lub GBP.

MK4005

MK4006

MK4007

Miękka emalia
(wklęsła powierzchnia).

Pełny kolor na aluminiowej
powierzchni.

Emalia z nadrukiem
w pełnym kolorze.

MK4011
Kolorowe aluminium.
Standardowe kolory powłok
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MK4009

MK4009

Pełny kolor, standardowy kształt.

Pełny kolor, indywidualny kształt.

Personalizowane opakowanie
MK4010

MK4001

W kształcie podkowy.

Uchwyt w kształcie serca.

Standardowe kolory

Personalizowane żetony do wózków sklepowych umożliwiają promocję Twojej marki
każdego dnia. Dodaj spersonalizowane opakowanie oznakowane Twoją wiadomością!
95

W PEŁNI
PERSONALIZOWANE
BRELOKI NA KLUCZE

Breloki na klucze w indywidualnym
kształcie są idealnym akcesoriem
gwarantującym promocję Twojej
marki każdego dnia.

MK2005

MK2006

Niklowany stop żelaza z miękką
emalią (wklęsła powierzchnia).

Niklowany stop cynku z miękką
emalią (wklęsła powierzchnia).

Niklowany stop cynku z imitacją
twardej emalii (gładka powierzchnia).

MK2007
Stop cynku. Z obrotowym krążkiem i
miękką emalią (wklęsła powierzchnia).

MK2009

MK1005

MK1007

Stop cynku. Z obrotowym krążkiem i
miękką emalią (wklęsła powierzchnia).

Brelok do kluczy ze stopu
cynku oraz skórą PU.

Brelok do kluczy ze stopu
cynku oraz skórą PU.

Standardowe kolory skóry PU.

MOQ

Czas realizacji od 4 tygodni.

MK2001
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250

MK2005

MK1005

PERSONALIZOWANE
OPAKOWANIE
Dodaj znakowanie pełnym kolorem z
obu stron papieru i skorzystaj z pełnej
przestrzeni, aby przekazać swoją
wiadomość.
MK1016

MK4006

MK1007

97

LED

MK2015

MK2016

MK2004

MK2003

Breloczek do kluczy
z winylu PVC w
indywidualnym kształcie.

Breloczek do kluczy z winylu
PVC ze światłem LED w
indywidualnym kształcie.

Stal nierdzewna z nadrukiem w
pełnym kolorze/żywica epoksydowa.

Stal nierdzewna, 1 kolor
nadruku, żywica epoksydowa.

MK2017

MK1008

MK1004

Pływający brelok do kluczy EVA
w indywidualnym kształcie.

Brelok z kluczem do
odpowietrzania kaloryfera.

Silikonowy brelok do kluczy z możliwością
dopasowania koloru pantone z opcjonalnym
żetonem do wózków sklepowych.
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PERSONALIZOWANE
OPAKOWANIE
Dodaj znakowanie pełnym
kolorem z obu stron papieru i
skorzystaj z pełnej przestrzeni, aby
przekazać swoją wiadomość.

MK2015

MK4009

MK1001

99

BRELOKI PVC
Skorzystaj z wszechstronnej
plastyczności miękkiego PVC i zrób
niezapomniane wrażenie dzięki
brelokowi o niestandardowym kształcie.
Czas realizacji od 4 tygodni
(MK1003 od 8 tygodni).

250

250

MOQ

MOQ

MK1001

MK1002

MK1003

2D PVC ze znakowaniem z 1 strony.

2D PVC ze znakowaniem z 2 stron.

3D PVC w indywidualnym kształcie.
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PASKI I ZAWIESZKI
DO BAGAŻU
Czas realizacji od 4 tygodni.
250

MOQ

MOQ

Sublimation

250

Płaski pasek poliestrowy do bagażu z
odpinaną klamrą. Dostępny również w
wersji RPET (ML2101).

ML2004

ML2001

ML2104

Uchwyt do bagażu na kurtkę lub plecak
znakowany w pełnym kolorze. Dostępny
również w wersji RPET (ML2106).

ML2001

ML2101

ML2006

ML2004

Gruby pasek poliestrowy do bagażu z
odpinaną klamrą. Dostępny również w
wersji RPET (ML2104).

MT1001

MT1002

MT1003

Duża zawieszka do bagażu.
Wymiary: 65(w)x104(h) mm.

Mała zawieszka do bagażu.
Wymiary: 65(w)x80(h) mm.

Zawieszka do bagażu 2D w
indywidualnym kształcie.
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ŚWIECĄCE
GŁOŚNIKI I USB
Rozświetl swoje logo z tymi
unikatowymi produktami w
Twoich ulubionych kolorach!
Czas realizacji od 3 tygodni.

100
MOQ

01

02

03

Wybierz kolor obudowy

Wybierz kolor podświetlenia

Wygraweruj swoje logo

Czarny

Niebieski

Czerwony

Zielony

Głośnik

Szary

Czerwony

Niebieski

Żółty
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Biały

USB

MO5321
4.2+EDR bezprzewodowy głośnik w ABS z gumowaną powłoką.
Zawiera baterię o pojemności 300 mAh oraz kabel ładujący
USB. Moc: 3W. Czas grania ok. 3h

USB

2.0

MO1115

USB

2.0

MO1116

USB

2.0

MO1117

USB

2.0
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SPECJALISTA USB
Nasze najlepiej sprzedające się modele dostępne są w
każdym kolorze obudowy lub klipa. Dostępne opcje
zostały teraz poszerzone o model złącza typu C.
Czas realizacji od 2 tygodni.

100

500

MOQ

MOQ

USB

2.0

Użyj własnego koloru PMS!
Lub wybierz kolor standardowy.

USB

2.0
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MO1001

USB

3.0

MO1301

MO1103

MO1104

Klip znakowany cyfrowo.

Naklejka epoksydowa w pełnym kolorze.

USB

3.0

USB

2.0

USB

2.0

USB

MO6001

MO1102

USB

3.0

2.0

MO1312

USB

2.0

MO1101

USB

3.0

MO6004 Type C

MO1311

USB

2.0

MO1106

USB

3.0

MO1306
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USB Z GREENER CHOICE
Czas realizacji od 2 tygodni.

100

500

MOQ

MOQ

MO9871

MO1201

MO1202

Obudowa ze słomy
pszenicznej/PP.

Drewniana obudowa.

Bambusowa obudowa.

MO1055

MO1082

Drewniana obudowa.

100% plastiku z recyklingu.
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USB DO
PORTFELA
Wybierz między standardową obudową
ABS lub bardziej ekologiczną opcją
słoma pszeniczna/PP. Teraz dostępne
również w formacie mini.
Czas realizacji od 2 tygodni.
100
MOQ

MO1259

MO1275

MO1059

MO1159

Słoma pszeniczna/PP,
84x52x3.4mm.

Słoma pszeniczna/PP,
60x30x1.8mm.

ABS, 85x55x3 mm.

ABS, 84x52x3.4 mm.
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SPERSONALIZUJ SWÓJ PREZENT
yourChoice jest inicjatywą, która pozwala w prosty sposób stworzyć
niepowtarzalny produkt. Poza możliwością dopasowania odpowiedniego koloru
i materiału, teraz możesz zwiększyć swoją satysfakcję z zakupu, przenosząc
personalizację produktu na wyższy poziom: produkty w indywidualnym kształcie!
Czas realizacji od 4 tygodni.
100

500

MOQ

MOQ

MO1PV1-5
Indywidualny kształt USB PVC, w 2D lub 3D.

MO5202
MO5201
Bezprzewodowa ładowarka PVC o okrągłym kształcie.
Rozmiar: 75x75x15.5 mm.
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Bezprzewodowa ładowarka PVC w indywidualnym kształcie. Minimalny
rozmiar: 75x75x15.5mm / Maksymalny rozmiar: 140x80x15,5 mm.
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W PEŁNI PERSONALIZOWANE
POWERBANKI
Zamów swój ulubiony powerbank z funkcją
bezprzewodowego ładowania w indywidualnym
kolorze, ze znakowaniem na całej powierzchni lub w
spersonalizowanym pudełku prezentowym.
Czas realizacji od 5 tygodni.
MO9498
Wireless aluminium charging
power bank with 4000 mAh
capacity. Includes Type C
connector. Packed in optional
custom made gift box.

500
MOQ

MO8735
Powerbank 4000 mAh
z aluminium.

MO8839
Powerbank 8000 mAh
z aluminium.

MO9141
Powerbank 4000 mAh z portem z aluminium oraz
wejściem/wyjściem typu C.
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Z możliwością pakowania
w personalizowane
pudełko prezentowe.

MO9498
Aluminiowy powerbank ładowany bezprzewodowo o
pojemności baterii 4000 mAh. Zawiera łącze typu C.
Opcjonalne pakowanie w spersonalizowane pudełko
prezentowe.

MO9238
Powerbank z funkcją bezprzewodowego
ładowania o pojemności baterii 8000mAh.
Gumowe wykończenie.
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PRODUKTY RFID
Produkty blokujące RFID stworzone są
z myślą o chronieniu użytkowników
przed szczególnym rodzajem kradzieży
cyfrowej, zwanej RFID skimming.
Czas realizacji od 3 tygodni.

MGRF02

500 Etui blokujące RFID o matowym lub lśniącym
MOQ

112

wykończeniu. Rozmiar: 59x88 mm.

MGRF01

100 Karta blokująca RFID z chipem.
MOQ

Rozmiar: 85,5x54x1,2 mm.

PERSONALIZOWANE
AKCESORIA DO
TELEFONU
Akcesoria do telefonu, które oferują
możliwość codziennego eksponowania
Twojej marki, mogą być również
zamówione w Twoim ulubionym kolorze!

Dwufunkcyjny silikonowy stojak na
smartfon z portfelem, w którym
bezpiecznie przechowasz 2-3 karty.
Możliwość wyboru indywidualnego
koloru pantone. Rozmiar: 95x57x4mm.

Czas realizacji od 3 tygodni.

500

500

MOQ

MOQ

MPHN06

MPHN07

MPHN08

MPHN15

Silikonowy stojak na smartfon typu
snap w indywidualnym kolorze pantone.
Rozmiar 85x42x2mm.

Silikonowe etui na karty do telefonu na samoprzylepnej
taśmie, którą możesz przymocować do tyłu swojego
telefonu. Możliwość wyboru indywidualnego koloru
pantone. Rozmiar: 55x85x2mm.

Silikonowe etui na smartfon na smyczy z przegrodą
na karty, możliwość wyboru indywidualnego koloru
pantone. Rozmiar: 56x86x4mm. Długość smyczy 85cm.
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500
MOQ

114

MPHN03

MPHN04

Samoprzylepny środek czyszczący do wyświetlacza
telefonu lub tabletu. Dostarczany na oznakowanej
karcie 300g (100x57mm).

Silikonowe etui na karty do telefonu w indywidualnym
kolorze pantone z odczepianą tkaniną z mimkrofibry
do czyszczenia wyświetlacza w pełnym kolorze.

250 MPHN10

250

MOQ

MOQ

Magnetyczny uchwyt na smartfon montowany
do kratki wentylacyjnej z personalizowanym
designem 2D (do 4 kolorów).

MPHN16
Dwufunkcyjny, składany stojak oraz uchwyt na smartfon
z ABS ze znakowaniem naklejką epoksydową w pełnym
kolorze. Indywidualny kolor PMS od 2.500 sztuk.
115

NOTESY Z PAPIEROWĄ
OKŁADKĄ
Zaprojektuj swój indywidualny
notes. Spersonalizowany notes to
jeden z najlepszych promocyjnych
produktów, idealna przestrzeń na
Twoją reklamę.
Czas realizacji od 4 tygodni.

250
MOQ

80 gsm

options
Customized

Satynowa wstążka
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Elastyczna gumka

NOTEA4 / A5 / A6
Notes z papierową okładką. 80 kartek, 80gsm papier offset.
Rozmiar A4: 216x303 mm (zamknięty). | Rozmiar A5: 154x216 mm
(zamknięty). Rozmiar A6: 111x154 mm (zamknięty).

A4 A5 A6

Dodaj swoje Logo / Oznakuj
indywidualnie każdą ze stron lub dodaj
dodatkowo spersonalizowane kartki, by
przekazać przesłanie Twojej firmy.
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NOTESY ZE SKÓRY PU
Przenieś swój notes na wyższy poziom
wybierając spośród opcji, które najlepiej
pasują do Twojego projektu.
Czas realizacji od 4 tygodni.

250
80 gsm

MOQ

Kolory skóry PU

Każda ze stron oznakowana
Twoim logo lub dodatkowe
kartki z nadrukiem w pełnym
kolorze, by jeszcze lepiej
pokazać Twoje przesłanie.

HAPUA5

HAPUS5

HAPUA6

SOPUS4

SOPUA5

Notes A5 w twardej oprawie
z PU. Wymiary: 153x216 mm
(zamknięty), 80 kartek, 80 gsm
papier offset

Notes w twardej oprawie
z PU. Wymiar specjalny:
130x211mm (zamknięty).
80 kartek, papier offset.

Notes A6 w twardej oprawie
z PU. Wymiary: 110x154mm
(zamknięty). 80 kartek,
papier offset.

Notes w miękkiej oprawie
z PU. Wymiar specjalny:
185x245 mm (zamknięty). 80
kartek, 80 gsm papier offset.

Notes A5 w miękkiej oprawie
z PU. Wymiary: 148x210 mm
(zamknięty), 80 kartek 80 gsm
papier offset.
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HAPCS5
Notes B5 w twardej oprawie z PU.
Wymiary: 190x251mm (zamknięty),
80 kartek. Złoty / Srebrny / Miedziany.
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COMBO NOTES
Najpopularniejsze oraz najbardziej
praktyczne modele dostępne
z papierem z recyklingu lub
standardowym.
Czas realizacji od 4 tygodni.

250
MOQ

COMB01

COMB01

COMBE1

COMB02

COMBE2

ComboNote w twardej oprawie
(wymiary: 106x77 mm, zamknięty),
100 samoprzylepnych karteczek
(80 gsm) w wymiarze 100x72mm,
25 samoprzylepnych karteczek
w wymiarze 50x72 mm i 20
znaczników w 5 kolorach.

ComboNote w twardej oprawie
z recyklingu (wymiary: 106x77
mm, zamknięty) z karteczkami
samoprzylepnymi z recyklingu (80 gsm)
w wymiarze 100x72 mm oraz 50x72 mm;
znaczniki w 3 kolorach z recyklingu.

ComboNote w miękkiej oprawie
(wymiary 100x75mm, zamknięty) z
50 karteczkami samoprzylepnymi
(80 gsm) w wymiarze 100x72mm,
25 karteczkami samoprzylepnymi
w wymiarze 48x72mm oraz 20
znacznikami w 5 kolorach.

ComboNote w miękkiej oprawie z recyklingu
(wymiary: 100x75 mm, zamknięty) z
karteczkami samoprzylepnymi z recyklingu
(80 gsm) w wymiarze 100x72 mm oraz
48x72mm i ze znacznikami z recyklingu w
3 różnych kolorach.

Znaczniki
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Znaczniki

Przykład znakowania

Ta twarda oprawa z papieru
o strukturze grubego płótna
(120gsm) dostępna jest w 20
kolorach. Wykonaj tłoczenie
swojego logotypu i ciesz się
nietuzinkowym efektem.

COMBF1
ComboNote w twardej oprawie
(106x77mm, zamknięty) ze 100
karteczkami samoprzylepnymi
(80gsm) w wymiarze 100x72mm,
25 karteczkami samoprzylepnymi
w wymiarze 50x72mm oraz 20
znacznikami w 5 kolorach.

COMB03

COMB04

COMB06

COMB07

ComboNote w miękkiej oprawie
(wymiary 50x72mm, zamknięty) z
50 karteczkami samoprzylepnymi
(80gsm) w wymiarze 50x72mm oraz
20 znacznikami w 5 kolorach.

ComboNote w twardej oprawie
(wymiary 106x77mm, zamknięty) z 50
karteczkami samoprzylepnymi
(80gsm) w wymiarze 100x72mm oraz
15 znacznikami w 4 kolorach.

Blok karteczek ComboNote w twardej
oprawie (wymiary: 115x87x62 mm,
zamknięty) z 450 karteczkami bez
kleju (80 gsm) w wymiarze 103x75 mm,
50 samoprzylepnymi karteczkami (80
gsm) w wymiarze 50x72 mm oraz 20
znacznikami w 5 kolorach.

Blok karteczek ComboNote w
miękkiej oprawie (wymiary:
95x95x33mm, zamknięty) z 300
karteczkami bez kleju (80 gsm),
karteczki w wymiarze 93x93 mm.
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W PEŁNI
PERSONALIZOWANE
KARTECZKI
SAMOPRZYLEPNE
Wyraziste kolory, różne kształty i
wymiary. Te wysokiej jakości produkty
papiernicze będą niezawodnym
prezentem przez cały rok.
Czas realizacji od 2 tygodni
(SN01) do 4 tygodni (PPCB01).
250
MOQ

PPCB01

80 gsm

SN01

SN02

SNES50

SNES00

Kwadratowe karteczki samoprzylepne
(wymiary: 72x72 mm, klej na powierzchni
72 mm) z 25, 50 lub 100 karteczkami
samoprzylepnymi (80 gsm) i standardowym
“yourNote” na tylnej stronie.

Prostokątne karteczki samoprzylepne
(wymiary: 100x72mm, klej na
powierzchni 100 mm) z 25, 50 lub 100
karteczkami samoprzylepnymi (80
gsm) i standardowym “yourNote” na
tylnej stronie.

Karteczki samoprzylepne w miękkiej
oprawie z recyklingu (wymiary:
100x72 mm, zamknięte) z 50
karteczkami samoprzylepnymi z
białego papieru z recyklingu (80 gsm).

Karteczki samoprzylepne w miękkiej
oprawie z recyklingu (wymiary: 100x72
mm, zamknięte) z 100 samoprzylepnych
karteczek z kolorze białym z papieru z
recyklingu (80 gsm).

Papier z recyklingu
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Papier z recyklingu

SNCD

PPCB01

PPCB02

Karteczki samoprzylepne w indywidualnym
kształcie (maksymalne wymiary: 105x75 mm) z 25,
50 lub 100 karteczek samoprzylepnych (80 gsm) i
standardowym “yourNote” na tylnej stronie.

Blok karteczek bez kleju (wymiary: 90x90x90 mm)
z ok. 900 karteczkami, papier (80gsm).

Blok karteczek bez kleju (wymiary: 90x90x45 mm)
z ok. 450 karteczkami, papier (80gsm).

SNE1

SNS250

SNS200

Karteczki samoprzylepne w kształcie serca
(wymiary: ok. 90x90 mm) z 25, 50 lub 100
karteczek samoprzylepnych z białego papieru
z recyklingu (80 gsm) oraz białą ostatnią
stroną również z recyklingu (300 gsm).

Karteczki samoprzylepne w miękkiej oprawie
(wymiary: 100x72 mm, zamknięte) z 50
samoprzylepnymi karteczkami (80 gsm) w
wymiarze 100x72 mm.

Karteczki samoprzylepne w miękkiej oprawie
(wymiary: 100x72 mm, zamknięte) z 100
samoprzylepnymi karteczkami (80 gsm) w
wymiarze 100x72 mm.

Papier z recyklingu
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MAKING IT EASY... TO STAND OUT

