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Zestaw bombek świątecznych



Termofor w świątecznym wzornictwie.
Materiał: guma, dzianina,

Pojemność: 550ml 
Opakowanie jednostkowe: torebka 

foliowa

Termofor KALIBO Kalendarz adwentowy prawdziwego mężczyzny 

Świąteczny worek sportowy LEOPOLDSBURG Power bank NIKO
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Kalendarz adwentowy zawierający narzędzia  

Modny, sportowy worek ze świątecznym 

na każdy dzień. Zestaw zawiera praktyczne 

motywem. Poliester. 

metalowe etui zapinane na zamek, w którym można  

umieścić wszystkie elementy zestawu.  
Logotyp można umieścić w dolnym rogu kalendarza.  

Wymiary: 34 x 42 cm

NIKO to specjalny power bank na zimowy czas
Po włączeniu funkcji grzania power bank

nagrzewa się w ciągu 2-3 minut do komfortowej 
temperatury 55°C i utrzymuje ciepło do 3 godzin

Pojemność 4500 mAh. 
W zestawie dołączony kabel z wtyczką micro USB.  



Kubek w prezentowym opakowaniu. 
Ceramiczny kubek ze złotym wzorem. 

Pojemność 200ml. Prezentowe 
opakowanie, kartonik zamykany 

wierzchem z PCV, dołączona wstążka 
z etykietą.

Czajnik z filiżanką Bodil Tea

Ceramiczny dzbanek ESPOO

3987
PLN2644

PLN

3971
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Imbryk w pudełku. Zestaw do herbaty, 
czajniczek 400ml ze wzorem gwiazdy 
i filiżanka 260ml. Pakowany w ozdobne 
pudełko. Znakowanie kalką ceramiczną.

Ceramiczny dzbanek do herbaty w ubranku
z jerseyu, skandynawski wzór.

Dołączony filtr do herbaty ze stali nierdzewnej.

Pojemność 280 ml.

Ceramiczny kubek Claus z łyżeczką, 
ozdobiony motywem Mikołaja.  
Pakowany w pudełko z tym samym zdobieniem. 
Dostępny jest też model ze śnieżynkami.

1518
PLN

Kubek CLAUS

Kubek świąteczny BEDA



Sagafrom - Słoik z pokrywką żołędź

Praktyczny kubek marki Sagaform, idealny 
pomysł na upominek.
Plastik Tritan.

Kubek To Go
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Wykonana z kamionki miska w kształcie 
bałwanka. Wspaniały 
pomysł na przechowywanie słodyczy 
i innych smakołyków w czasie Świąt.

Kamionka. Sporej wielkości słoik 
w kształcie żołędzia, z pokrywką.  

Sagaform - miska Bałwanek

Zaprojektowana przez wiedeńskie biuro 
thesevenhints etażerka Babell to 

prawdziwy hit firmy Koziol. Naczynie 
doskonale wyeksponuje wszystko to, 

czym zechcemy uraczyć gości przy 
okazji formalnych i nieformalnych 

spotkań. 

BABELL L
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Kartonowe zawieszki do prezentów 
z możliwością nadrukowania

własnego logotypu

Ozdobne torby świąteczne

 Ozdobne pudełko świąteczne z pokrywką

3700
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PLN
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Zestaw ozdobnych toreb świątecznych z uchwytami

Wymiary:18 x 22 x 12 cm (13 x 18 x 9 cm) 

Świąteczne zawieszki do prezentów

Pudełko w tematyce świątecznej.
Wymiary: 23 x 10,5 x 27 cm 

(10 x 8 x 10 cm)

Filcowa torebka na prezent
ze świątecznym motywem.
Wykonana z wytrzymałego i przyjemnego w dotyku  
filcu. Wyposażona w wytrzymałe rączki. 
Wymiary:195 x 220 mm, dł. rączki 320 mm. 

Torebka na prezent 

6 59
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Zestaw 4 tematycznych foremek do ciastek
idealnych do świątecznych wypieków.

Bałwanek, głowa św. Mikołaja, choinka.
Znakowanie wykonamy na opakowaniu.

 Zestaw do serwetek KADOS

Prezent zawiera zawieszkę i podkładkę w formie  
sympatycznych reniferów oraz kubek Aroma.
Każdy z elementów możemy ozdobić Twoim logo 

lub owinąć pudełko obwolutą 

z Twoją grafiką. 

Koziol - zestaw świąteczny HoHoHO!

2850
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1199
PLN 3200

PLN

Foremki do ciastek SANTA CLAUS

Zestaw 6 filcowych obrączek do serwetek.
Zapinane za pomocą rzepu i ozdobione 3 

różnymi motywami świątecznymi.

RED NOSE TEA

3300
PLN

Wyjątkowy zestaw RED NOSE TEA 
złożony z zaparzacza Rudolf Koziol 
w kolorze czerwonym i torebki liściastej, 
świątecznej herbaty z suszonymi 
owocami. Zaparzacz o główce renifera, 
zawiesza się na kubek, a do pojemniczka 
wewnątrz kubka, wsypuje herbatę, przez 
którą wydostaje się cudowny aromat.
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Power bank MAIS 5200 mAh

Elektornika

Power bank vivid Zestaw podróżny ELLA

Głośnik Bluetooth FUNK

55

54 54

14

Power bank o niezwykłej, gumowanej powierzchni. 
Kształtem i rozmiarami przypomina smartfona, co daje 

wyobrażenie jak bardzo poręczne jest to urządzenie. 
Interesujący design dopełnia miła dla oka kolorystyka. 
VIVID posiada sprytnie chowany zintegrowany kabel z 

wtyczką micro USB oraz dodatkowy port USB, co umożliwia 
ładowanie 2 urządzeń jednocześnie. Do ładowania power 

banka służy port micro USB. Dodatkowo power bank 
posiada 4 diody informujące o poziomie baterii. Wejście 5 V 

/ 1 A, wyjście 5V / 1 A (zintegrowany kabel) i 2.1 A (port 
USB). Pojemność 4000 mAh. W zestawie dołączony kabel z 

wtyczką micro USB.

W tym niewielkim głośniku drzemie duża 
moc, a neonowe kolory sprawiają, że trudno 

przejść obok niego obojętnie. Obsługuje 
odtwarzanie za pomocą Bluetooth, 

dołączonego kabla AUX oraz karty microSD. 
Posiada wbudowany tuner FM. Możliwość 

wykorzystania głośnika jako zestawu 
głośnomówiącego. Dane techniczne: Moc 

wyjściowa: 3W Napięcie: 5V Stosunek S/N: ≥ 
65 d

70
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W zestawie standardowy kabel micro USB do 
ładowania oraz instrukcja obsługi. Produkt jest 
zgodny z odpowiednimi dyrektywami Unii 
Europejskiej, posiada znak CE oraz 1 rok 
gwarancji. Dane techniczne: - wejście: 5 V / 1 A 
(port micro USB) - wyjście: 5 V / 1,5 A (port 
USB) - pojemność baterii: 5200 mAh

Zestaw podróżny zawierający ładowarkę 
samochodową oraz słuchawki, które 
umieszczone są w małym i wygodnym etui, 
zamykanym na zamek błyskawiczny. 
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Kubek izotermiczny z dwiema 
ściankami ze stali nierdzewnej. 

Ścianka wewnętrzna wykonana z stali 
18/8. Próżnia pomiędzy ściankami 

zapewnia bardzo dobre właściwości 
termoizolacyjne.

Pojemność: 450 ml

4990
PLN

Kubek izotermiczny Lahti

Kubek izotermiczny Offroader 200 ml

Kubki termiczne

Kubek izotermiczny Winnipeg 350 ml 

39 44

14

Szczelny kubek izotermiczny o pojemności 
350 ml. Dwie ścianki ze stali nierdzewnej, 

wewnątrz stal 18/8 o podwyższonej jakości. 
Próżnia pomiędzy ściankami zapewnia bardzo 

dobre właściwości termoizolacyjne. 
Funkcjonalny przycisk open/close. Pokrywkę 

kubka można rozkręcić, co pozwala na 
staranne umycie kubka. Podstawa kubka z 
wodoodpornej gumy termoplastycznej TPR

90

09

Szczelny kubek izotermiczny o pojemności 200 
ml z ergonomiczną opaską ułatwiającą trzymanie 
kubka. Umieszczona na spodzie przyssawka 
zapobiega przypadkowemu przewróceniu się 
kubka. Dwie ścianki ze stali nierdzewnej, 
wewnątrz stal 18/8 o podwyższonej jakości.

5990
PLN

Kubek izotermiczny Montreal

Kubek izotermiczny termos o pojemności 535 ml 
o matowym, czarnym wykończeniu. Dwie 
ścianki wykonane ze stali nierdzewnej, 
wewnętrzna ze stali o podwyższonej jakości 
18/8. Próżnia pomiędzy ściankami. Pokrywka 
rozkręca się, umożliwiając jej dokładne umycie.
Pojemność: 535 ml

10



Portfel męski Hugo

Galanteria

Portfel damski Victoria 

91

14

14

Damski portfel wykonany ze skóry, posiada 2 
kiszenie na dokumenty, 3 kieszenie na 

banknoty i 5 kieszeni na karty kredytowe. 
Portfel wyposażony jest w kieszeń na bilion i 

kilka przegródek transparentnych. 

07

09

09

Portfel męski wykonany ze skóry. Wyposażony w 
2 kieszenie na banknoty i 4 kieszenie na 
dokumenty. Posiada 6 przegródek na karty 
kredytowe i kieszeń na bilon. Portfel zamykany 
jest na zatrzask. Pudełko drewniane gratis

Męski portfel wyposażony w 2 kieszenie na 
banknoty, 2 kieszenie transparentne oraz 3 
kieszenie na dokumenty. Posiada dodatkowo 6 
kieszeni na karty kredytowe oraz kieszeń na 
bilon.Protfel występuje w dwóch wersjach 
kolorystycznych - brązowej i czarnej.Portfel 
pakowany w ozdobne pudełko

64

125

86

84

PLN

PLN

Portfel męski skóra classic

13990
PLN

Portfel Elizabeth z kryształem Swarovski

Portfel ELIZABETH to wysokiej jakości 
produkt ze skóry Crunch - zdobi go 

duży kryształ Swarowski. Wyposażony 
jest w przegródki na banknoty, 8 

miejsc karty, 5 miejsc na dokumenty 
oraz w zapinaną kieszonkę na monety. 

Zapakowany w drewniane pudełko.
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Ołówek automatyczny Hémisphère

Zestawy piśmienne

Zestaw upominkowy Jotter Duo Zestaw upominkowy Jotter Bondstreet

Pióro wieczne Graduate

127

71 46

102

Zestaw upominkowy ze stali nierdzewnej 
Jotter Duo. Specjalna edycja zestawu 

upominkowego składającego się z długopisu 
Jotter Stainless Steel i mechanicznego ołówka 

zapakowanych w pudełko upominkowe. 
Zestaw pozwala wybrać między dwoma 

trybami pisania. Długopis posiada 
opatentowany czarny wkład atramentowy 

QuinkFlow. Metal.  

 Pióro wieczne Graduate. Linia Graduate to 
klasyczne wzornictwo, w sposób 

zdecydowany łączy funkcjonalność oraz 
nowoczesność. Długopisy i pióra Graduate są 

idealne do codziennego użytku oraz 
wręczenia w postaci upominku. Dołączono 

pudełko upominkowe Waterman i jeden 
nabój z atramentem. Wzór zastrzeżony. Stal 

nierdzewna. 

19

95

Ołówek automatyczny Hémisphère. Czysta, 
prosta, ponadczasowa linia. Hémisphère – 
zarówno bardzo praktyczny, jak i dyskretny - 
niezauważalnie wślizguje się do kieszeni, 
torby lub notatnika. Wzornictwo, które łączy 
naturalność, kuszącą elegancję oraz 
prawdziwy magnetyzm. Dołączono pudełko 
upominkowe Waterman. W zestawie wkład. 
Stal nierdzewna.  

 Zestaw upominkowy Jotter Bondstreet. Specjalna 
edycja zestawu upominkowego składającego się z 
długopisu Jotter Bondstreet Black i notatnika. W 
zestawie z opatentowanym czarnym wkładem 
atramentowym QuinkFlow. Zapakowany w pudełko 
upominkowe. Metal.

12



Ołówek automatyczny Hémisphère

Victorinox

Scyzoryk Spartan Swisscard marki Victorinox

Scyzoryk Classic SD

71

40 94
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Funkcje: 1. duże ostrze 2. małe ostrze 3. 
korkociąg 4. otwieracz do puszek z 5. - małym 

śrubokrętem 3 mm (także do wkrętów 
gwiazdkowych) 6. otwieracz do kapsli z 7. - 

śrubokrętem 6mm 8. - ostrzem do 
zdejmowania izolacji 9. szpikulec - szydło 10. 

kółko 11. pęseta 12. wykałaczka Wymiary: 91 
x 26.5 x 15 mm Oprawa: celidor  

Scyzoryk sprzedawany w oryginalnym skórzano-
plastikowym etui. Dodatkowo proponujemy 

zakup eleganckiego czerwonego pudełka 
prezentowego. Wymiary: 58 x 18 x 9 mm 

Oprawa: celidor. Parametry: 1. ostrze 2. kółko 3. 
pęseta 4. wykałaczka 5. nożyczki 6. pilniczek do 

paznokci ze 7. - śrubokrętem 

90

95

Elegancki zestaw składający się ze 
scyzoryka spartan i pamięci PQI 8 GB. 
Istnieje możliwość skompletowania 
własnego zestawu.

1. Nóż (również do otwierania listów) 
2. Pilnik do paznokci ze 
3. - Śrubokrętem 
4. Nożyczki 
5. Pęseta 
6. Wykałaczka 
7. Długopis ciśnieniowy 
8. Szpilka 
9. Miarka z podziałką centymetrową 
10. Miarka z podziałką calową

65
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Nie znalazłeś gadżetów dla siebie? 
Nasi konsultanci pomogą dobrać odpowiednie produkty 
oraz stworzą ofertę dopasowaną do Państwa potrzeb.
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