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Gadżety idealne…
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19,2 × 7,5 × 3,4 cm

L2 / T3

4 x 0,6 cm

05

0333

Zestaw piśmienniczy Acerra 

Zestaw do pisania, składający się z długopisu i pióra 
kulkowego, całość zapakowana w eleganckie pudełko.

metal

BLACK REFILL

43,85 zł

14,5 × 1,5 × 21,3 cm

S1 / T1 

6 x 7 cm / 4 x 0,6 cm

01 07

2681

Notes A5 Tilburg 

Elegancki notes o formacie A5 ze 160 kartkami w kropki, zakładką oraz 
pętelką na długopis. Na okładce znajduje się kieszonka na telefon. 

39,46 zł

pu, paper

SMARTPHONE COMPARTMENT PEN LOOP BOOKMARK
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wood

SHARPENED

24 × 1,2 × 0,7 cm

T1

4 x 0,9 cm

03

09

04

10

05

13

06 07 08

0539

Ołówek stolarski Szeged  

Duży trójkątny ołówek stolarski, z grafitem HB. 
Ołówek dostarczany jest zatemperowany. 

1,67 zł

jute, cotton

19 × 4,2 × 6,8 cm

TT1

10 x 3 cm

13

2678

Piórnik Munich   

Materiałowy piórnik na przybory piśmiennicze. 
Wykonany z juty, zamykany na zamek. 

5,19 zł
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bamboo, absbeech wood

wheatstraw

BLUE REFILLBLACK REFILL

BLACK REFILL YELLOW HIGHLIGHTER

14,7 × ø 1 cm

T1

4 x 0,6 cm

15,1 × ø 0,7 cm

L1 / T1

4 x 0,6 cm

14,6 × 3,6 × 1 cm

T1

4 x 0,7 cm

03 05 06 4401

13

2642

Długopis aluminiowy touch pen Tripoli  

Długopis wykonany z aluminium z bambusową strefą 
uchwytu, funkcją touch pen do obsługi ekranów dotykowych. 
Długopis podsiada wkład piszący na niebiesko. 

1291

Długopis drewniany Palmdale  

Długopis wykonany z drewna z plastikową zatyczką, piszący na czarno.

1813

Długopis z zakreślaczem Brest  

Długopis wykonany z włókna pszenicznego z 
czarnym wkładem i żółtym zakreślaczem.

2,81 zł1,99 zł

2,90 zł
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recycled paper cork

ø 14,5 x ø 0,9 cm

T1

4 x 0,6

17,3 x 23,5 x 1,8  cm

TT1

8 x 12 cm

2565

Długopis Amsterdam 

Długopis wykonany z papieru z recyklingu, jego kolorowe 
elementy wykonane są z kukurydzy. Posiada niebieski 
wkład piszący. Dostępny w wielu kolorach.

2188

Notatnik Bastogne

Notatnik A5 w oprawie korkowej ze 160 kartkami w 
kropki, elastycznym paskiem, pętelką na długopis oraz 
długopisem z pszenicy i z powłoką z korka.

1,14 zł 18,81 zł

BLUE REFILL 160 PAGES A5

09 130403 05
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drewno

7,5 x 4,7 x 3,2 cm

L2

3 x 2 cm

2579

Słuchawki bluetooth Barcelona

Białe, słuchawki douszne Bluetooth 5.0 ze wskaźnikiem 
ładowania w stacji ładującej USB, która służy również jako 
opakowanie. Zasięg radia do 10 metrów, czas ładowania ok. 
1 godziny, czas pracy 2-3 godziny, bateria 300 mAh.

105,37 zł

bambus bambus

7,9 x 10,5 x 12 cm

L3

6 x 3 cm

ø 9,2 x 0,7 cm

L2 / T3

ø 5 / ø 4 cm

2377

Stojak na biurko Fredericton

Stojak na biurko wykonany z bambusa. W stojaku można umieścić 
przybory piśmiennicze, dodatkowo posiada miejsce na umiejscowienie 
telefonu z możliwością poprowadzenia kabla do ładowania.

2457

Ładowarka indukcyjna Mons

Ładowarka indukcyjna wykonana z bambusa. Nadaje się do wszystkich 
smartfonów z funkcją QI. Dostępna w naturalnym kolorze.

60,03 zł 39,46 zł

MUSIC TIME 2-3 H RANGE 10 M

WIRELESS
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bamboo, recycled paper

bamboo, recycled paper

160 LINED PAGES

160 LINED PAGES

BLUE REFILL 

RECYCLED PAPER

PEN INCLUDED A5

19,7 × 2,1 × 23,8 cm

L3 / S1

6 x 4 cm / 10 x 15 cm

13

2699

Notes A5 Pisa  

Notes o formacie A5, z bambusową okładką, 160 kartkami w 
linię wykonanymi z papieru pochodzącego z recyklingu. Całość 
zapakowana jest w kartonowe pudełko, w którym dodatkowo 
znajduje się bambusowy długopis, piszący na niebiesko. 

25,40 zł

10 × 1,8 × 12,1 cm

L3 / S1

6 x 4 cm / 5 x 5 cm

13

2740

Notes A6 Phoenix   

Notes z bambusową okładką, 160 kartkami w linię, 
wykonanymi z papieru pochodzącego z recyklingu.  

8,69 zł
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bamboo

abs, plastic

bamboo

LED COULOUR CHANGING

16 × 7,5 × 4 cm

L3 / S1

6 x 4 cm / 8 x 5 cm

ø 9 × 8,9 cm

L3

3 x 1 cm

L2 / T3

5 x 2 cm / 4 x 2 cm

13

01

13

2672

Zegar biurkowy Trondheim  

Zegar na biurko, wykonany z bambusa z cyfrowym wyświetlaczem 
LED pokazującym godzinę oraz temperaturę. Zegarek posiada 
również funkcję budzika oraz ładowania indukcyjnego. 

2638

Nawilżacz powietrza Nucia  

Nawilżacz powietrza wyposażony w diodę LED ze zmieniającymi się 
kolorami. Nawilżacz ma pojemność 130 ml, w zestawie z kablem USB.  

2695

Podstawka na telefon San Sebastian  

Podstawka na telefon, wykonana z drewna bambusowego. 

144,92 zł

61,43 zł

6,94 zł
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metal

SUCTION CUPS

12,3 × 5,6 × 1,3 cm

L2

4 x 3 cm

03

0638

Power bank 4000 mAh Chieti   

Power bank z przyssawkami umożliwiającymi przymocowanie go 
do obudowy telefonu. Power bank wyposażony w kabelek 2w1 
kompatybilny z urządzeniami Android oraz iOS. Pojemność 4000 mAh.  

74,99 zł

13,7 × 3 × 3 cm

DC1 / L2

5 x 1,5 cm

03

0591

Power bank z głośnikiem Huddesfield  

Power bank o pojemności 2200 mAh z wbudowanym głośnikiem. 

26,28 zł

4 000 mAh

plastic

SPEAKER

2 200 mAh
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plastic plastic

silicon, glassplastic

+ 2.00 DIOPTERBLEUTOOTH LOCALIZER

16,4 × 1,5 × 16,4 cm 12 × 2,1 × 16,5 cm

9,5 × 0,5 × 4,5 cm

T4

3 x 2 cm

3,8 × 3,8 × 0,5 cm

T3 / DC1

2 x 2 cm

07 07

0306

3417

Kalkulator Dijon   

Kalkulator z dużymi przyciskami numerycznymi, 
wykonany z plastiku i filcowych elementów.  

3419

Kalkulator Dubrovnik   

Kalkulator wykonany z plastiku. Twoje logo 
zostanie naniesione na szarym pasku.  

0755

Okulary w etui Huddersfield   

Silikonowe etui na okulary korekcyjne, które w łatwy sposób można 
przymocować do smartfona dzięki powierzchni samoprzylepnej. 
Okulary posiadają moc +2.00 i można potraktować je jako okulary 
zastępcze, dostępne od ręki, nawet w awaryjnych sytuacjach.

0487

Lokalizator bluetooth Balakovo

Lokalizator należy przymocować do obiektu, którego nie 
chcemy zgubić, np. do kluczy. Dzięki sparowaniu lokalizatora z 
telefonem, za pomocą aplikacji otrzymasz sygnał ostrzegawczy, 
jeśli zbytnio oddalisz się od monitorowanego obiektu.  

23,99 zł 23,99 zł

17,49 zł24,99 zł
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abs, steel cork, metal

USB CONNECTION RECHARGABLE FLOATABLE

L2

5 x 2 cm

7,9 × 2,7 × 1,6 cm

T2 / DC1

3,5 x 2 cm

1306

2769

Brelok do kluczy Roskilde

Brelok do kluczy wykonany z korka. 

0977

Zapalniczka elektryczna Bebington    

Zapalniczka elektryczna, ładowana przez wbudowaną wtyczkę USB. 

10,90 zł11,69 zł
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ceramic, bamboo bamboo, marble

pine wood, titan

FOOD SAFE

FOOD SAFE

FOOD SAFE750 ML

14 PIECES

ø 9,9 × 13,7 cm

L3 / C1(A)

5 x 5 cm / 7 x 7 cm

ø 25 × 1,1 cm

L3

6 x 4 cm

L3 / S2

6 x 4 cm / 10 x 5 cm

06 06

13

2620

Pojemnik ceramiczny 750 ml Nijmegen    

Duży, ceramiczny słoik o pojemności 750 ml, 
wyposażony w bambusowe wieczko z silikonową 
uszczelką. Świetnie sprawdzi się w kuchni. 

2748

Deska do krojenia San Diego    

Okrągła deska do krojenia wykonana z drewna 
bambusowego oraz marmuru. 

2987

Zestaw noży Berlin    

Zestaw 14 noży w różnych rozmiarach o tytanowych 
ostrzach. Całość została umieszczona w solidnym 
stojaku, wykonanym z drewna sosnowego.

69,98 zł 71,98 zł

281,14 zł
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glass, bamboo glass, bamboo

ø 10,2 × 14,2 cm

C1(A)

6 x 6 cm

ø 10,2 × 18 cm

C1(A)

6 x 6 cm

66 66

2615

Pojemnik szklany 700 ml Osaka    

Szklany słoik o pojemności 700 ml, wyposażony w bambusowe 
wieczko z silikonową uszczelką. Świetnie sprawdzi się w kuchni.  

2616

Słoik szklany 1000 ml Ontario    

Szklany słoik o pojemności 1000 ml, wyposażony w bambusowe 
wieczko z silikonową uszczelką. Świetnie sprawdzi się w kuchni.

31,55 zł 31,55 zł

FOOD SAFE FOOD SAFE700 ML 1000 ML
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bamboo

ø 9,7 × 9,9 cm

L3

3,5 x 3 cm

13

2904

Moździerz Salvador

Moździerz wykonany z drewna bambusowego.

36,82 zł

FOOD SAFE

bamboo, metal

24 × 17 × 2 cm

L3

5 x 2 cm

13

2660

Dziadek do orzechów Vienna    

Metalowy dziadek do orzechów z podkładką  wykonaną z bambusa.

90,43 zł

FOOD SAFE
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porcelain

ø 8,5 × 9,7 cm

C1(A)

5 x 4 cm

06

2689

Kubek porcelanowy 300 ml Ottawa

Kubek wykonany z porcelany, o pojemności 300 ml.

17,49 zł

glass, bamboo, stainless steel

ø 7,5 × 16,2 cm

L3 / C2

4 x 2 cm / 10 x 10 cm

66

2639

Zaparzacz do kawy Winterhut    

Zparzacz do kawy wykonany ze szkła borokrzemianowego 
z bambusowym wieczkiem. Pojemność 350 ml.

51,76 zł

FOOD SAFE

FOOD SAFE

350 ML

300 ML
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recycled paper

6 × 1,7 × 9 cm

T2

4 x 1,5 cm

13

2626

Talia kart Newcastle

Talia kart wykonana z papieru pochodzącego 
z recyklingu, opakowana w tekturowe etui. 

5,62 zł

pine (wood) wood

9 × 9 × 2,5 cm

S1 / L3

6 x 2  cm / 5 x 2 cm

10,2 × 10,3 × 0,5 cm

L3 / S1

7 x 0,5 cm

13 MC

2911

Labirynt drewniany Rennes    

Gra zręcznościowa - drewniany labirynt.

2912

Puzzle drewniane Porto    

Drewniane puzzle.

11,69 zł 3,43 zł

ECO

ECO ECO
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wood, cotton

ø 5 cm / 11,2 × 13,9 cm

TT1

5 x 5 cm

13

2676

Puzzle drewniane Toulouse

Drewniane puzzle 3D w kształcie gwiazdy. 
Całość zapakowana w woreczek. 

10,90 zł

wood

16,5 × 16,5 × 3 cm

S1 / L3

8 x 2 cm / 6 x 2 cm

13

2697

Zestaw gier Riga    

Drewniane pudełko skrywające wewnątrz 4 różne 
gry - szachy, warcaby, mikado oraz domino.

29,79 zł

ECO

ECO
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glass glass

glass, silicon, cork

ø 7,5 × 10,5 cm

C1(A)

5 x 5 cm

ø 8 × 12,3 cm

C1(A)

5 x 5 cm

ø 9,7 × 12,3 cm

C1(A) / L3

5 x 2 cm / 4 x 2 cm

66 66

66

2905

Szklanka 420 ml Siena    

Elegancka szklanka zwężana ku górze, o pojemności 420 ml.   

2906

Szklanka 300 ml Shanghai    

Szklanka o pojemności 300 ml.

2665

Kubek szklany 350 ml Wrocław    

Szklany kubek o pojemności 350 ml, z silikonowym 
zamknięciem z ustnikiem oraz rękawkiem wykonanym 
z korka, chroniącym przed oparzeniem.

18,37 zł 16,61 zł

35,07 zł

FOOD SAFE FOOD SAFE

FOOD SAFE

420 ML 300 ML

350 ML
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glass, bamboo, cork

stainless steel, wood

ø 6 × 23 cm

L3 / C1(A)

3,5 x 5 cm / 4 x 4 cm

ø 7 × 15 cm

L3

4 x 4 cm

66

2783

Butelka szklana 500 ml Skopje    

Szklana butelka o pojemności 500 ml, z korkowym 
rękawem i bambusową zakrętką.   

2972

Butelka stalowa 300 ml Oslo    

Butelka do picia o pojemności 300 ml, wykonana ze stali nierdzewnej. 
Posiada drewniane wieczko z uchwytem ułatwiającym przenoszenie.

31,55 zł

29,99 zł

FOOD SAFE

FOOD SAFE

500 ML

300 ML

LEAKPROOF

LEAKPROOF

04 05 07
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ø 7 × 21,7 cm

L3

4 x 4 cm

ø 8,8 × 17,5 cm

L3

4 x 4 cm

FOOD SAFE

FOOD SAFE

600 ML

500 ML

DOUBLE-WALLED

DOUBLE-WALLED

03

03

07

07

stainless steel, plastic, cork

stainless steel, plastic

2901

Kubek termiczny 600 ml Sibenik

Elegancki kubek termiczny o podwójnych ściankach, 
wykonany ze stali nierdzewnej, dolna część kubka 
została oklejona korkiem. Pojemność 600 ml.    

2914

Kubek stalowy 500 ml    

Stalowy kubek o pojemności 500 ml, ze szczelnym ustnikiem.

43,85 zł

39,46 zł
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14 × 8,5 × 25,5 cm

L3

4 x 4 cm

ø 8 × 19,2 cm

L3

4 x 4 cm

ø 8,5 × 16 cm

L3

5 x 4 cm

FOOD SAFEUSB PLUG

FOOD SAFE

500 ML400 ML

500 + 400 ML

DOUBLE-WALLED

LEAKPROOF

03

03

06

stainless steel, plasticstainless steel, plastic

stainless steel, plastic

2658

Kubek termiczny 400 ml Zadar

Kubek termiczny, wykonany ze stali nierdzewnej, 
z podwójnymi ściankami.   

2613

Kubek termiczny 400 ml Zurich

Kubek termiczny, wykonany ze stali nierdzewnej o pojemności 
400 ml. Dzięki kabelkowi z wtyczką USB pozwala na 
podgrzanie napoju w biurze czy w samochodzie.   

2696

Zestaw do picia Split    

Zestaw do picia składający się z termosu o pojemności 500 ml oraz 
nieprzeciekającego kubka termicznego o pojemności 450 ml. 

42,10 zł39,46 zł

99,99 zł

07
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rpet, stainless steel

rpet

ø 7,3 × 24,6 cm

T4 / S2

3,5 x 3,5 cm / 10 x 15 cm

T4 / S2

3,5 x 3,5 cm / 10 x 15 cm

03

2908

Butelka z recyklingu 780 ml RPET    

Butelka wykonana z materiału PET pochodzącego 
z recyklingu. Pojemność 780 ml.    

2784

Butelka sportowa 700 ml Sion    

Butelka sportowa o pojemności 700 ml, wykonana z 
materiału PET pochodzącego z recyklingu. Butelka 
wyposażona jest w wygodny ustnik.   

23,64 zł

FOOD SAFE

FOOD SAFE

780 ML REUSE

STRAW 700 ML RPET

LEAKPROOF RPET

BPA FREE

09 1004

24

05 06

32,43 zł

07
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plastic, borosilicate glass

plastic, stainless steel

2633

Pojemnik na żywność Odense    

Pojemnik na żywność, wykonany ze szkła ze szczelnie 
zamykaną na zatrzaski pokrywką. Pojemnik nadaje się do 
podgrzewania w mikrofali i przechowywania w zamrażarce.

2654

Lunchbox Villach 

Lunchbox z izolacją termiczną, wykonany ze stali nierdzewnej i 
plastiku. Pojemność głównej komory to 1000 ml, wewnątrz znajduje 
się dodatkowa miseczka, której można użyć jako przegródki.    

FOOD SAFE

FOOD SAFE

700 ML

REUSE

REUSE

1000 ML

BPA FREE

2H WARM, 3H COLD

15,7 × 15,7 × 6,5 cm

T3

5 x 3 cm

ø 13,3 × 18 cm

L3

5 x 4 cm

66

07

35,07 zł

99,99 zł
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plastic bamboo, plastic

2659

Lunchbox Vigo    

Lunchbox wykonany z materiałów nie zawierających BPA, w zestawie z 
nożem i widelcem, mocowanymi na gumce spinającej pudełko w całość.

2531

Lunchbox Pescara    

Dwupoziomowe pudełko na lunch z dwiema osobnymi 
przegrodami (obie z własną przykrywką), bambusową pokrywką 
i przekładką (do oddzielania poszczególnych części posiłku 
w obrębie jednej przegrody). Bambusową pokrywkę można 
wykorzystać jako deseczkę do krojenia lub outdoorowy talerzyk. 
W zestawie znajdziemy również nóż, widelec oraz szeroką gumkę, 
zespajającą wszystkie elementy tego pudełka śniadaniowego.

FOOD SAFE FOOD SAFE600 ML 600 MLREUSE REUSEBPA FREE BPA FREE

16,4 × 11 × 5 cm

T4 / S1

5 x 3 cm / 8 x 5 cm

18,6 × 10,6 × 9,8 cm

L3

6 x 4 cm

03

21,88 zł 55,99 zł

0703
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rpet, polyester cotton

2983

Zestaw siatek na zakupy Miami

Zestaw 3 siatek na zakupy, wykonanych z materiału PET pochodzącego 
z recyklingu. To wspaniała alternatywa dla jednorazowych zrywek.

2680

Torba na wino Nice    

Torebka wykonana z bawełny z certyfikatem Oeko-Tex® 
STANDARD 100, idealnie pomieści butelkę wina.

SET OF 3 OEKO-TEX STANDARDRPET

25 × 0,2 × 30,5 cm

TT2

20 x 5 cm

16,9 × 8,5 × 27,2 cm

TT1

8 x 12 cm

13

14,41 zł 3,25 zł

MC
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recycled cotton

recycled cotton

2981

Woreczek bawełniany Pasadena    

Woreczek bawełniany wykonany z bawełny pochodzącej z recyklingu, 
z certyfikatem Oeko-Tex® STANDARD 100, gramatura 110g/
m². Woreczek zamykany za pomocą sznureczków ściągających

2982

Woreczek bawełniany Parksville    

Duży woreczek bawełniany wykonany z bawełny pochodzącej z 
recyklingu, z certyfikatem Oeko-Tex® STANDARD 100, gramatura 
110g/m². Woreczek zamykany za pomocą sznureczków ściągających

OEKO-TEX STANDARD

OEKO-TEX STANDARD

ECO

ECO

25 × 0,2 × 32 cm

ST1

20 x 20 cm

30 × 0,2 × 46 cm

ST1

26 x 27 cm

13

13

7,56 zł

9,58 zł

77

77
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polyester, glass rpet

2977

Torba termiczna Montpellier

Torba chłodząca, dwupoziomowa. W dolnej komorze znajduje 
się idealnie dopasowane, szklane pudełko na lunch. 

2978

Torba termiczna Perth    

Torba termiczna wykonana z materiału RPET z dwoma 
chłodzącymi komorami i fronotową kieszonką zamykaną 
na zamek.  Torba została wyposażona w długi, regulowany 
pasek na ramie, ułatwiający przenoszenie.

ISOLATING ISOLATING1000 ML ECO RPET

21 × 16 × 16 cm

TT1

10 x 5 cm

31,5 × 20 × 23 cm

S1 / TT1

10 x 5 cm

77

74,61 zł 52,64 zł

77

600D polyester, stainless steel, plastic

2975

Torba piknikowa Mumbai

Torba piknikowa z wygodnym paskiem na ramię, z komorą 
chłodzącą i zestawem sztućców i talerzy dla 4 osób.

ISOLATING FOR 4 PERSON 

36 × 28 × 33 cm

TT3

15 x 8 cm 349,99 zł

77
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polyester

polyester

2671

Płaszcz przeciwdeszczowy Monte Carlo     

Składany, dwukolorowy płaszcz przeciwdeszczowy. 
Płaszcz posiada kaptur ze ściągaczami i odblaskowe 
elementy. Łatwo składa się do niewielkich rozmiarów, 
dzięki czemu możemy zabrać go ze sobą wszędzie.

2677

Osłona na plecak Toronto    

Odblaskowa osłona na plecak o intensywnym żółtym 
kolorze, z odblaskowymi paskami. Świetnie sprawdzi się 
na rower. Nie tylko uchroni Twój plecak przed wilgocią, 
sprawi także, że będziesz lepiej widoczny na drodze.

REFLECTIVE

REFLECTIVE

one size

S1 / TT2

15 x 10 cm

50 × 35 × 25 cm

S1 / TT2

20 x 20 cm / 20 x 15 cm

44

08

122,95 zł

20,13 zł
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polyester, pvc stainless steel

2684

Torba rowerowa Murcia

Torba na rower, wykonana z wytrzymałego poliestru 600D, z paskami 
odblaskowymi. Torbę można łatwo zamontować na ramie roweru. 

2631

Multinarzędzie Oviedo    

Multinarzędzie 16w1, posiada funkcje takie jak: 7 różnych 
kluczy, 3 śrubokręty, otwieracze do butelek itp. 

16 IN 1

30 × 7,5 × 19 cmv 

TT1

7 x 2 cm

10 × 0,2 × 5,9 cm

L2

2,5 x 1,5 cm

07

34,19 zł 12,99 zł

03

stainless steel, plastic

2693

Zestaw narzędzi rowerowych Rochelle 

Zestaw narzędzi do naprawy roweru. W zestawie znajduje 
się listek papieru ściernego, klucz, 5 łatek, 2 wentyle, 
2 nakrętki na wentyle oraz 2 łyżki do opon.

14 PIECES

12,8 × 6,5 × 2,3 cm

T3

4 x 2 cm 17,49 zł

66

REFLECTIVE
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wood

stainless steelstainless steel

2967

Miarka składana St. Gallen    

Drewniana, składana miarka o długości 2 metrów. 

3040

Multifunkcyjny długopis 6w1 Coimbra    

Praktyczny wielofunkcyjny długopis 6w1 wykonany 
z bambusa z następującymi cechami: przekręcany długopis 
z czarnym wkładem systemowym, linijka, poziomica, 
śrubokręt płaski i krzyżakowy oraz pióro dotykowe. 

2915

Scyzoryk Springfield    

Scyzoryk wykonany ze stali nierdzewnej. Funkcje: otwieracz 
do puszek, nożyczki, narzędzie do zdejmowania haczyka, 
skrobak do łusek, nóż ząbkowany, nóż, śrubokręt płaski, 
otwieracz do wina, pilnik, śrubokręt Phillips, rozwiertak. 

BIG BLUE REFILL14 IN 1

23,7 × 2,9 × 1,6 cm

DC1 / DC2

6 x 2 cm / 23 x 2,5 cm

15,5 × ø 1 cm

L1

5 x 0,5 cm

9,9 × 1,5 × 2,5 cm

L2

4 x 1 cm

13

1303

18,37 zł

26,28 zł18,37 zł

ECO 2M

6 IN 1
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stainless steel abs, steel

2749

Multinarzędzie Rovinj 

Multinarzędzie 15 w 1, wykonane ze stali nierdzewnej. Funkcje: 
otwieracz do puszek, nóż, śrubokręt, otwieracz do butelek, 
linijka, 4 klucze sześciokątne (6/7/8/10mm), kątomierz, 2 
klucze sześciokątne (4/5mm), piła, klucz motylkowy.

2664

Młotek bezpieczeństwa Valencia    

Młotek ewakuacyjny, do wybijania szyb. Dodatkowo 
wyposażony jest w lampkę LED i nóż do przecinania pasów. 

16 IN 1 LED

7,8 × 5,5 × 0,3 cm

L2

2 x 1 cm

7,5 × 2,3 × 13 cm

T3

3 x 1 cm

07 07

4,22 zł 17,49 zł

BATTERIES INCLUDED 
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polyester, steel plastic, cork

2668

Mata plażowa Valladolid 

Mata plażowa wykonana z poliestru, z metalową ramą 
stanowiącą podparcie dla pleców lub głowy.

2625

Okulary przeciwsłoneczne Nagoya 

Okulary przeciwsłoneczne z korkowymi zausznikami. 
Szkła z ochroną UV 400 oraz filtrem kategorii 3. 

FOLDABLE 400 UV PROTECTION 

160 × 53 × 2,5 cm

TT3

20 x 10 cm

14,5 × 14,5 × 4,8 cm

T3 / T4

3,5 x 1 cm

13 13

166,89 zł 13,09 zł



s
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14,4 x 6,8 x 1,65 cm

DC1

4 x 4 cm

14,1 x 6,9 x 1,68 cm

DC1

4 x 4 cm

14,1 x 6,9 x 2,8 cm

DC1

7 x 5 cm

14,76 x 7,44 x 1,55 cm

DC1

4 x 4 cm

0307 06

03 03

3 INPUTS LED INDICATOR

10 000 mAh

rubber, polymer

2 USB INPUTS

plastic material

20 000 mAh

LED BATTERY CHARGE INDICATOR

plastic material

20 000 mAh

CABLE USB TYPE C AND MICRO USB

plastic material, rubber, metal

10 000 mAh

EG8316

Power bank QP77 10 000 mAh 

Power bank od marki Silicon Power ładuje do 2,5 razy szybciej dzięki 
wsparciu czterech różnych szybkich systemów ładowania. Przycisk 
wskaźnika LED pokazuje poziom naładowania baterii po jednym 
dotknięciu. Dzięki 3 wyjściom możesz jednocześnie ładować do 3 
urządzeń. Nie tylko ładujesz, ale dzięki podwójnemu wejściu możesz 
ładować power bank poprzez porty Micro-USB lub Typu-C.

EG8317

Power bank GS15 20 000 mAh 

Najwyższej jakości ogniwa akumulatorowe zapewniają 
wystarczającą moc, aby naładować prawie każdy smartfon do 
2-4 razy. Doskonałe materiały, wysokiej jakości konstrukcja 
sprawiają, że power bank jest niezwykle trwały, a jednocześnie 
wygodny w trzymaniu dzięki ergonomicznemu kształtowi. 

EG8319

Power bank QS28 20000 mAh 

Power Bank QS28 ma potężną pojemność - 20 000 mAh, 
wystarczającą do pełnego naładowania większości smartfonów około 
4-6 razy. Jego ergonomiczny kształt zapewnia wygodne trzymanie, 
elegancka powierzchnia lustra nadaje mu elegancki wygląd,  
a poręczny cyfrowy ekran LED pokazuje dokładny 
procent naładowania baterii, zapewniając 
niezawodne ładowanie przez cały czas. 

EG8299

Power bank QP75 10 000 mAh

Powerbank QP75 o pojemności 10 000 mAh, wyposażony 
jest w dwa wbudowane kable: USB Typ-C na USB Typ-A i 
Micro-USB na USB Typ-A. Dzięki kablom podłączonym do 
powerbanka nie musisz się martwić, że zapomnisz zabrać ze 
sobą odpowiedni. Czas ładowania power banka wynosi 3,5h. 
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14,1 x 6,9 x 1,68 cm

DC1

4 x 4 cm

6,6 x 4 x 3 cm

DC1

3 x 0,7 cm

03 0306

10 000 mAh

2 USB PORTS

plastic material plastic material

CASE -  CHARGING STATION 20H OF MUSIC

EG8313

Power Bank GP15 10 000 mAh 

Power bank GP15 naładuje każdy smartfon do 2-4 razy. Doskonałe 
materiały, wysokiej jakości konstrukcja sprawiają, że power bank 
jest niezwykle trwały, a jednocześnie wygodny w trzymaniu dzięki 
ergonomicznemu kształtowi. Urządzenie GP15 jest wyposażone  
w 2 porty USB typu A do ładowania dwóch urządzeń jednocześnie.

EG8314

Słuchawki bezprzewodowe BP80 

Słuchawki bezprzewodowe od marki Silicon Power to 
ergonomiczne urządzenie, które pozwala odtwarzać 
muzykę aż do 20 h, bez ładowania. Elegancki i uniwersalny 
wygląd pozwala na odtwarzanie muzyki, kiedy tylko 
zechcesz! Słuchawki wyposażone są w Bluetooth 5.0.
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5,5 x 2 x 0,8 cm

DC1

2,7 x 1,5 cm

5,37 x 1,8 x 1,03 cm

L2

2,8 x 1,3 cm

6,06 x 1,8 x 0,81 cm

DC1

3 x 1,2 cm

4,9 x 1,8 x 0,7 cm

L2

1 x 0,7 cm

03 06 03

03 07

plastic material REVOLVING

plastic material, metal

plastic material, metal USB AND USB TYPE C

metal

EG 8124

Pendrive Ultima U03 

Pendrive o nietypowo zdobionej obudowie, posiada wysuwany 
mechanizm USB, kompatybilny z USB 2.0 i 1.1. Model dostępny 
w różnych pojemnościach: 8 GB, 16GB, 32GB i 64GB. 

EG8140

Pendive Blaze B30 

Obrotowy pendrive Blaze 30, kompatybilny z USB 3.1  
i 3.0, pozwala na szybkie przesyłanie danych w wysokiej 
rozdzielczości. Pendrive dostępny w różnych pojemnościach: 
8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB i 256GB.

EG 8138

Pendrive Ultima U02 

Pendrive Ultima U02 to kompaktowe rozwiązanie dla osób, które cenią 
sobie prostotę i wygodę. Pendrive został wyposażony w specjalną 
końcówkę, dzięki której może zostać przymocowany np. do kluczy. 
Model dostępny w różnych pojemnościach: 8 GB, 16GB, 32GB i 64GB. 

EG 8150

Pendrive Mobile C80

Pendrive wyposażony w złącze USB oraz końcówkę typu C, 
dzięki czemu obsługuje również urządzenia mobilne. Model 
dostępny w różnych pojemnościach: 16GB, 32GB i 64GB.
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4,9 x 2,6 x 2,6 cm

T2

1 x 0,5 cm

6,5 x 5,6 x 3 cm

DC1

4,8 x 3,2 cm

15 x 7,7 x 0,7 cm

DC1

5 x 5 cm

12,6 x 6,5 x 0,69 cm

DC1

5 x 2,5 cm

03

04 03

06

plastic material

2 USB PORTS plastic material

polyurethane 2TB 

plastic material, metal

EG 8199

Ładowarka samochodowa CC102P 

Ładowarka samochodowa wyposażona w 2 porty USB (wejście: 
12V-24V, wyjście: 5V-2.1A, 10.5W (max.). Umożliwia szybkie  
i bezpieczne ładowanie dwóch urządzeń jednocześnie. Posiada 
miękkie światło LED pozwalające na odnalezienie go w ciemnościach. 
Ładowarka jest wyposażona we wszechstronnysystem zabezpieczeń, 
w tym ochronę przed zwarciem, przepięciem i przegrzaniem.

EG 8195

Ładowarka sieciowa WC104P

Ładowarka o kompaktowej konstrukcji ze składaną wtyczką, 
kompatybilna z szeroką gamą urządzeń mobilnych, zapewnia 
szybkie ładowanie prądem 2,4A. Posiada 4 porty USB.

EG8285

Ładowarka bezprzewodowa QI220 

Ładowarka QI220 jest kompatybilna ze wszystkimi 
urządzeniami z certyfikatem Qi. Oznacza to, że możesz 
ładować z prędkością 10W dla systemu Android lub 7,5W dla 
systemu iOS - bezprzewodowo. Ładowarka wyposażona jest 
w wygodne w użyciu wejście USB-C. Pokrycie z najwyższej 
jakości skóry ekologicznej zapewnia stylowy wygląd. 

EG8211

Ładowarka bezprzewodowa QI210

Super cienka i lekka ładowarka do telefonów iPhone, jak i Android,  
z wielokolorowym wskaźnikiem LED stanu naładowania. Ładowarka 
jest kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami mobilnymi z funkcją Qi. 
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29,3 x 11,2 x 9,3 cm

L3

4 x 4 cm

13,98 x 9,85 x 8,94 cm

L3

4 x 4 cm

05 07 44 05 07 44

stainless steel

1,1 l 

BPA FREE DISHWASHER SAFE 

hot 25h

icy-cold 5 days

stainless steel

0,4 l 

BPA FREE DISHWASHER SAFE 

hot 5,5h

cold 5,5h

1010379

Termos Citypark Thermavac 
Twin Cup Bottle 1,1l 

Duży termos, wykonany ze stali nierdzewnej o podwójnych 
ściankach z izolacją próżniową Thermavac™. Termos o pojemności 
1,1 l jest w stanie utrzymać temperaturę ciepłego napoju przez 25 
godzin, a zimnego z lodem nawet przed 5 dni. Posiada podwójny 
kubeczek, dzięki któremu możesz dzielić się kawą z przyjacielem. 
Termos nadaje się do mycia w zmywarce, nie posiada BPA i został 
wykonany zgodnie z europejskimi normami bezpieczeństwa.

1010495

Pojemnik Bistro Thermavac 
Stainless Steel Food Jar 0,4l 

Pojemnik na jedzenie o pojemności 0,4 l, wykonany ze stali 
nierdzewnej, o podójnych ściankach z izolacją próżniową Thermavac™. 
Jest w stanie utrzymać temperaturę, zarówno ciepłą i zimną, przez 5,5 
godziny. Pojemnik można myć w zmywarce, nie zawiera BPA  
i został wykonany zgodnie z europejskimi normami bezpieczeństwa.
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13 x 8,32 x 8,32 cm

L3

4 x 4 cm

18,02 x 7,37 x 7,37 cm

L3

4 x 4 cm

22,45 x 7,37 x 7,37 cm

L3

4 x 4 cm

03 0604 03 0604

03 04 06 09

09 09

stainless steel

0,25 l 

BPA FREE DISHWASHER SAFE 

stainless steel

0,35 l 

BPA FREE DISHWASHER SAFE 

hot 3h

cold 5h

BPA FREE 

stainless steel

DISHWASHER SAFE 

0,47 l 

hot 3,5h

cold 5,5h

1010422

Kubek Espresso Stainless Steel Mug 0,25l 

Kompaktowy, nieprzeciekający kubek o pojemności 0,25 l. Posiada 
podwójne ścianki wykonane ze stali nierdzewnej oraz silikonową 
podstawę. Kubek można myć w zmywarce, nie zawiera BPA i został 
wykonany zgodnie z europejskimi normami bezpieczeństwa.

1010377

Kubek Urban Thermavac 
Stainless Steel Mug 0,35l

Kubek termiczny, wykonany ze stali nierdzewnej o podwójnych 
ściankach z izolacją próżniową Thermavac™. Kubek o pojemności 
0,35 l jest w stanie utrzymać temperaturę ciepłego napoju 
przez 3 godziny, a zimnego przez 5 godzin. Nadaje się do 
mycia w zmywarce, nie posiada BPA i został wykonany 
zgodnie z europejskimi normami bezpieczeństwa.

1010378

Kubek Urban Thermavac Stainless 
Steel Travel Mug 0,47l

Kubek termiczny, wykonany ze stali nierdzewnej o podwójnych 
ściankach z izolacją próżniową Thermavac™. Kubek o pojemności 
0,47 l jest w stanie utrzymać temperaturę ciepłego napoju 
przez 3,5 godziny, a zimnego przez 5,5 godzin. Nadaje się 
do mycia w zmywarce, nie posiada BPA i został wykonany 
zgodnie z europejskimi normami bezpieczeństwa.
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27,4 x 7,5 x 7,5 cm

L3

3,5 x 3,5 cm

24,46 x 7,31 x 7,94 cm

T4

3,5 x 3,5 cm

02 03 04 05 06

07 08 09 44

04 05 07

77

09

12

BPA FREE 

stainless steel

DISHWASHER SAFE 

0,6 l 

cold 10h
icy-cold 18h

BPA FREE 

tritan TM

DISHWASHER SAFE 

0,6 l 

COMFORTABLE MOUTHPIECE

1010098

Butelka Fresco Thermavac Stainless 
Steel Water bottle 0,6l

Stylowa butelka z izolacją termiczną. Butelka Aladdin utrzymuję zimną 
temperaturę napoji do 10h, a jeśli dodasz lodu to nawet 18h! Produkt 
posiada zdejmowaną pokrywkę i szyjkę butelki, dzięki czemu jest 
łatwa w czyszczeniu. Nie zawiera BPA, można ją myć w zwymarce.

1001102

Butelka Aveo Water bottle 0,6l

Nowa butelka od Aladdina o ciekawym designie! 
Stylowa butelka na wodę dostępna w różnych kolorach 
z wygodnym ustnikiem do picia i uchwytem.
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9,1 x 1,5 x 2,65 cm

L2

2,5 x 0,6 cm

5,8 x 0,9 x 1,8 cm

L2

2,5 x 0,6 cm

9,1 x 2,1 x 2,7 cm

L2

4,5 x 1 cm

03 04 05

03 05

03 0504 06

08 121110

2414 29

stainless steel, plastic material

stainless steel, plastic material

13603

Scyzoryk Spartan

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 ze 
7. - śrubokrętem 6mm 
8. - ostrzem do zdejmowania izolacji 
9. szpikulec - szydło 
10. kółko 
11. pęseta 
12. wykałaczka

06223

Scyzoryk Classic SD

Funkcje: 
1. ostrze 
2. kółko 
3. pęseta 
4. wykałaczka 
5. nożyczki 
6. pilniczek do paznokci ze 
7. śrubokrętem

13713

Scyzoryk Huntsman

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  
13. nożyczki  
14. hak wielofunkcyjny (do noszenia paczek)  
15. piłka do drewna
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8,2 x 5,4 x 0,4 cm

T3

6 x 3 cm

8,3 x 0,5 x 5,5 cm

T3

5 x 2,5 cm

12 x 2,1 x 3,5 cm

L2

4,5 x 0,7 cm

03 04 05

03 04 05 08

07300T

Swisscard Lite 

1. ostrze do otwierania listów  
Poczwórny przyrząd śrubokręt z:  
2. śrubokrętem Phillips 00-0  
3. śrubokrętem Phillips 1-2  
4. śrubokrętem 3mm  
5. śrubokrętem 5mm  
6. szpilka ze stali nierdzewnej  
7. nożyczki  
8. pęseta  
9. lupa  
10. długopis  
11. dioda LED  
12. linijka (cm)  
13. linijka (cale)

08623MWN

Scyzoryk Rescue Tool 

Profesjonalny scyzoryk Rescue Tool posiada nóż do cięcia pasów, 
narzędzie do wybijania szyb i piłę do cięcia szyb klejonych. Ponadto 
każde narzędzie zostało zaprojektowane w taki sposób, aby wygodnie 
mogły je obsługiwać zarówno osoby prawo-, jak i leworęczne. 

07200T

Swisscard Quattro

1. Ostrze do otwierania listów  
2. Poczwórny przyrząd-śrubokręt z:  
3. - śrubokrętem Philips 00-0  
4. - śrubokrętem Philips 1-2  
5. - śrubokrętem 3mm  
6. - śrubokrętem 5mm  
7. szpilka ze stali nierdzewnej  
8. pilnik do paznokci z:  
9. - śrubokrętem  
10. pęseta  
11. wykałaczka  
12. długopis  
13. linijka (cm)  
14. linijka (cale)
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11,1 x 1,9 x 3,2 cm

L2

4,5 x 0,7 cm

8,5 x 1,8 x 2,8 cm

L3

2,3 x 0,8 cm

8,5 x 2,3 x 2,8 cm

L3

2,3 x 0,8 cm

01

01

01

0836163

Scyzoryk Forester drewniany

Funkcje:  
1.otwieracz do puszek z  
2.-małym śrubokrętem  
3.korkociąg - umożliwia rozsupływanie zaciągniętych węzłów  
4.szpikulec-szydło-rozwiertak  
5.piła do drewna  
6.kółko łącznikowe  
7.duże blokowane ostrze  
8.otwieracz do kapsli ze:  
9.-śrubokrętem (z blokadą)  
10.-ściągaczem izolacji i blokerem.

2380163

Scyzoryk Evowood 10

Funkcje:  
1. duże ostrze  
2. pilniczek do paznokci z:  
3. - przyrządem do czyszczenia paznokci  
4. otwieracz do puszek z:  
5. - małym śrubokrętem  
6. otwieracz do kapsli z:  
7. - blokowanym śrubokrętem  
8. - przyrządem do zdejmowania izolacji  
9. korkociąg  
10. szpikulec-szydło  
11. kółko

2391163

Scyzoryk Evowood 17

Funkcje:  
1. duże ostrze  
2. pilniczek do paznokci z:  
3. - przyrządem do czyszczenia paznokci  
4. nożyczki - ząbkowane ostrza  
5. otwieracz do puszek z:  
6. - małym śrubokrętem  
7. otwieracz do kapsli z:  
8. - blokowanym śrubokrętem  
9. - przyrządem do zdejmowania izolacji  
10. piłka do drewna  
11. korkociąg  
12. szpikulec-szydło  
13. kółko
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17 x 44 x 33 cm

TT3

15 x 8 cm

21 x 33 x 45 cm

TT3

12 x 10 cm

07 07

W611640

Torba MX Commute  

Teczka na laptopa o przekątnej ekranu 16” z szelkami plecaka. Torba 
na laptopa doskonała podczas podróży do pracy, elegancka i wygodna. 
Dzięki specjalnej, wyściełanej komorze na laptopa oraz wewnętrznemu 
organizerowi SmartOrg model ten w stylowy sposób przechowa 
podstawowe wyposażenie potrzebne w pracy. Wszechstronna torba, 
która możesz nosić zarówno jako plecak, jak i torbę na ramię, ciesząc 
się optymalną wygodą. Kieszeń QuickAccess zapewnia łatwy

W611641

Plecak MX Professional  

Plecak na laptopa 16” z kieszenią na tablet. Wewnętrzny organizer 
SmartOrg umożliwia uporządkowanie podstawowego wyposażenia,  
a wyjątkowe, chowane kieszenie boczne zapewniają 
ochronę sprzętu bez dodawania zbędnych centymetrów. 
Stabilizująca podstawa CaseBase utrzymuje plecak w pionie. 
Pasek do mocowania na rączce walizki na kółkach Pass-
Thru ułatwiający podróżowanie z wieloma bagażami.
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20 x 31 x 44 cm

TT3

12 x 10 cm

18 x 28 x 42 cm

TT3

15 x 8 cm

03 03

W611642

Plecak MX Light   

MX Light to plecak na laptopa 16", który został tak przemyślany, by 
ułatwić Ci życie, niezależnie od tego, czy jedziesz do pracy, czy też 
spieszysz się na uczelnię. Dzięki eleganckiemu, minimalistycznemu 
wnętrzu ze specjalną wyściełaną kieszenią na laptopa i tablet oraz 
organizerem SmartOrg bez trudu uporządkujesz w nim podstawowe 
wyposażenie. Dyskretne, poszerzane kieszenie  
z klamrą S/R sprawiają, że będziesz gotowy na każdą ewentualność.

W611643

Plecak MX Reload  

Plecak na laptopa 14” z kieszenią na tablet. Twoje urządzenia będą 
bezpieczne dzięki wyściełanym komorom na laptopa i tablet,  
a dzięki wewnętrznemu organizerowi SmartOrg uporządkujesz 
podstawowe wyposażenie, takie jak kable czy wizytówki. Kieszeń 
QuickAccess z wodoodpornymi zamkami umożliwi łatwy dostęp. 
Stabilizująca podstawa CaseBase utrzymuje plecak w pionie.
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44 x 42 x 25 cm

TT3

20 x 13 cm

35 x 44 x 22 cm

TT3

7,5 x 1,6 cm

44 x 42 x 25 cm

TT3

18 x 9 cm

03

03

03

W600661

Torba pilotka Potomac 

Torba Comp-U-Roller posiada usztywnioną przegrodę, która 
chroni laptopa o rozmiarze do 17”/43 cm. Torba posiada wygodną 
teleskopową rączkę, która umożliwia prowadzenie na torby na kółkach, 
organizer na niezbędne dokumenty oraz zamki  
z możliwością wykorzystania zabezpieczeającej blokady.

W600631

Plecak Legacy    

Lekki i komfortowy plecak Legacy na laptopa 16"/41 cm oferuje 
niezrównaną wygodę. Posiada przegrodę wyściełaną osłoną Triple 
Protect, platformę stabilizującą, która utrzymuje plecak  
w pozycji pionowej, kieszeń Quik Pocket zapewniającą łatwy dostęp 
do niezbędnych akcesoriów oraz boczne kieszenie z siateczki. 

W601070

Plecak Reload   

Plecak na laptopa 16” z kieszenią na tablet. Posiada usztywniony 
tylny panel oraz watowane szelki, dla wygody noszenia. 
Kieszeń Quick Pocket zapewnia łatwy dostęp do przedmiotów 
których najczęściej szukasz. Poza główną komorą, posiada 
boczne i przednie kieszenie zamykane na zamek błyskawiczny. 
Pasek Pass-Thru wsuwa się na system uchwytu bagażu 
na kółkach, ułatwiając dzięki temu podróżowanie
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regulowany

T4

5 x 1,5 cm

60H OF MUSIC

artificial leather, plastic material

RANGE UP TO 10M WIRELESS

03

07

14

13

EG0557

Słuchawki bezprzewodowe BH214   

Komfortowe, składane słuchawki nauszne Bluetooth z świetnym 
systemem podbicia basów. Pozwalają na aż do 60h pracy na 
akumulatorze, który może być błyskawicznie doładowany za 
pośrednictwem załączonego kabla USB-C. Wbudowany mikrofon 
zapewnia możliwość wygodnego prowadzenia rozmów telefonicznych 
oraz przez komunikatory Internetowe. Funkcja multiconnect 
pozwala na podłączenie do 2 urządzeń jednocześnie i błyskawiczne 
przełączanie się pomiędzy nimi Posiadają umieszczone na muszli 
słuchawki pełne sterowanie muzyką (start/stop, następny utwór/
poprzedni utwór) oraz obsługę połączeń telefonicznych (odbieranie/
odrzucanie/kończenie połączenia/wybieranie ostatniego połączenia).
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1 x 14 cm

L1

4 x 0,6 cm

1 x 13,5 cm

L1

4 x 0,6  cm

1 x 13,5 cm; 1 x 14 cm

L1

4 x 0,6  cm

04 05 08 111007

12 24 29

04 05 08 111007

12 24 29

04 05 08 111007

12 24 29

SOFT TOUCH CERTIFICATE OF AUTHENTICITY PIERRE CARDIN SOFT TOUCH CERTIFICATE OF AUTHENTICITY PIERRE CARDIN

SOFT TOUCH CERTIFICATE OF AUTHENTICITY PIERRE CARDIN

B0101700IP3

Długopis metalowy touch pen, 
soft touch Celebration  

Długopis z końcówką touch pen, piszący na niebiesko 
z końcówką 0,7 mm. Zapakowany w etui prezentowe 
z certyfikatem autentyczności Pierre Cardin.

B0300600IP3

Pióro kulkowe touch pen, 
soft touch Celebration  

Pióro kulkowe z końcówką touch pen, piszący na niebiesko 
z końcówką 0,5 mm. Zapakowane w etui prezentowe 
z certyfikatem autentyczności Pierre Cardin.

B0401000IP3

Zestaw piśmienny touch pen, 
soft touch Celebration   

Zestaw piśmienny w modnych, intensywnych kolorach, 
składający się z długopisu oraz pióra kulkowego piszących 
na niebiesko. Zestaw zapakowany w etui prezentowe 
z certyfikatem autentyczności Pierre Cardin.
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14 x 22 x 30 cm

ET(Z)

6 x 3 cm

3 x 12 x 19,5 cm

ET(Z)

6 x 3 cm

A L Z

Z

L

A

eko skóra

artificial leather

CTW111

Damska torebka Isla 

Zgrabna, niewielka torebka na długim pasku  
z elementami złotego łańcuszka - pasek można 
odłączyć od torebki i zmienić ją w kopertówkę. 

CTX111

Damska torebka Isla 

Damska torebka wykonana z miękkiego materiału o gładkiej 
teksturze. Torbeka posiada komorę główną zamykaną na zamek, 
rozdzieloną przegródką oraz zewnętrzną frontową kieszonkę. 
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16 x 16 x 4,9 cm

S2

5 x 1,5 cm

15,3 x 21,3 x 1,5 cm

DC2

6 x 5 cm

1,2 x 13,1 cm

L3

4 x 0,6 cm

F A

A P

artificial leather, silk

artificial leather, paper

brass

CPLL110

Zestaw upominkowy  

Kobiecy zestaw upominkowy, składający się z jedwabnej 
chusty w kraciasty wzór oraz drobnego portfela, w którym 
znajdziemy miejsce na banknoty oraz 7 przegródek na karty. 

CNH937

Notatnik A5 Madeleine    

Elegancki notatnik o formacie A5, ozdobiony kolorowym, kwiatowym 
motywem. Posiada 96 czystych stron oraz materiałową zakładkę.  

CSN7354

Długopis Beaubourg    

Pisząct na niebiesko długopis w stylistyce retro, wykonany  
z mosiądzu o matowym wykończeniu, z jasnozłotymi elementami. 
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1,3 x 13,9 cm

L3

4 x 0,6 cm

1 x 13,7 cm

L3

4 x 0,6 cm

1 x 13,7 cm

L3

4 x 0,6 cm

M T U

H PLA F

H PLA F

P S

brass

brass

brass

FSC1744

Długopis Chronobike   

Długopis wykonany z mosiądzu z lakierowanym 
wykończeniem, posiada wkład piszący na czarno. 
Dostępny w wielu wariantach kolorystycznych. 

FSN1962

Pióro wieczne Classicals     

Eleganckie, idealnie wyważone pióro wieczne w wielu 
wariantach kolorystycznych z subteknymi chromowanymi 
akcentami. Pióro posiada wkład piszący na niebiesko. 

FSN1964

Długopis Classicals   

Elegancki, idealnie wyważony długopis w wielu wariantach 
kolorystycznych z subteknymi chromowanymi akcentami. 
Długopis posiada wkład piszący na czarno.
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1,3 x 14 cm

L3

4 x 0,6 cm

1,3 x 14 cm

L3

4 x 0,6 cm

1,3 x 14 cm

L3

4 x 0,6 cm

N

N

N

brass

brass

brass

FSR1652

Pióro wieczne Prestige    

Pióro wieczne o głębokiej granatowej barwie, 
przełamane kontrastującymi elementami różowego 
złota. Posiada wkład w kolorze niebieskim.

FSR1655

Pióro kulkowe Prestige     

Pióro kulkowe o głębokiej granatowej barwie, 
przełamane kontrastującymi elementami różowego 
złota. Pióro wyposażone zostało w czarny wkład.

FSR1654

Długopis Prestige   

Długopis o głębokiej granatowej barwie, przełamany 
kontrastującymi elementami różowego złota. 
Długopis wyposażony został w czarny wkład.
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1,3 x 14 cm

L3

4 x 0,6 cm

1,3 x 14 cm

L3

4 x 0,6 cm

18 x 23 x 2 cm

S2

15 x 10 cm

A

D B E

D B E

brass

brass

artificial leather

NSY1455

Pióro kulkowe Myth     

Pióro wykonane z mosiądzu, o matowej lakierowanej powierzchni, 
wykończone błyszczącymi elementami łączy luksusowy  
i nowoczesny wygląd. Posiada wkład piszący na czarno. 

NSY1454

Długopis Myth      

Długopis wykonany z mosiądzu, o matowej lakierowanej powierzchni, 
wykończone błyszczącymi elementami łączy luksusowy  
i nowoczesny wygląd. Posiada wkład piszący na niebiesko.

NTM132A

Teczka konferencyjna A5 Forbes   

Teczka konferencyjna, wykonana ze skóry wegańskiej o gładkiej 
teksturze, zamykana na zamek. Wewnątrz znajduje się notatnik  
z 40 czystymi stronami oraz miejsce na dokumenty i wizytówki. 
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54 x 23 x 30 cm

ET(Z)

6 x 3 cm

35 x 20 x 55 cm

ET(Z)

6 x 3 cm

9,5 x 0,5 cm

TT2

4 x 2 cm

A

A A

artificial leather

polycarbonate ABS

NTB132A

Torba podróżna Forbes

Pojemna i niezywkle elegancka torba marki Cerruti 
1881 to gwarancja podróży z klasą. Wykonana została 
z miękkiem wegańskiej skóry, posiada zarówno krótkie 
uchwyty jak i długi pasek do noszenia na ramieniu.

NTT201A

Walizka na kółkach Oxford

Walizka na kółkach z teleskopową rączką, ozdobiona geometrycznym 
wzorem. Walizka została wykonana z poliwęglanu.

NAG201A

Ładowarka indukcyjna Oxford 

Ładowarka indukcyjna, do ładowania bezprzewodowego 
urządzeń mobilnych. Kabelek USB w zestawie.
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HLC215 - Wizytownik

HSC9744 - Długopis

HSC2414 - Długopis czarny

HAK007 - Brelok

HAP107 - Słuchawki 

HNH127 - Notatnik 
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HAP107 - Słuchawki 

HSV2125 - Długopis

HAE007 - Głośnik 

HAK007 - Brelok 

HDM212 - Teczka 

HUF007 - Parasolka

HLC215 - Wizytownik

HLC215 - Wizytownik

HSC9744 - Długopis

HSC2414 - Długopis czarny

HAK007 - Brelok

HAP107 - Słuchawki 

HNH127 - Notatnik 
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8,7 x 8,7 x 29 cm

L3

4 x 4 cm

04 06 08 14 29

44 77

BPA FREE 

stainless steel

DISHWASHER SAFE 

1,6 l 

Model available in various capacity:
1009149 - 0,7 l
1009148 - 0,47 l

w
ith ice 2,5 days

cold 18h

1009150

Butelka Quick Flip Water Bottle 1,06 l 

Butelka termiczna Qucik-Flip posiada podwójne ścianki wykonane 
ze stali nierdzewnej, które utrzymają zimno napoju do 18 godzin, 
napoje z lodem zachowają swoją temperaturę nawet przez 2,5 dnia! 
Butelka wyposażona jest w szczelny zatrzask, który łatwo otworzysz 
jednym naciśnięciem. Butelka nadaje się do mycia w zmywarce. 
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12 x 9,9 x 10,8 cm

L3

4 x 4 cm

02 03 04 09

24,8 x 16,1 x 5,5 cm

L3

4 x 4 cm

09

BPA FREE 

stainless steel, tritan

DISHWASHER SAFE 

1,6 l 

BPA FREE 

stainless steel

DISHWASHER SAFE 

hot 1,5h

cold 3h
with ice 15h

1009366

Kubek Legendary Camp Mug  0,35 l  

Kubek idealny na camping, wykonany ze stali nierdzewnej, nie  
zawiera BPA, pojemność 0,35 l. Posiada pokrywkę wykonaną  
z Tritanu, z wygodnym ustnikiem. Kubek utrzymuje ciepło napoji  
przez 1,5 godziny, zimno 3 godziny  
a temperaturę napoju z lodem nawet 15 godzin. 

1010668

Pudełko Stanley Useful Classic Box  

Lunchbox o klasycznym ponadczasowym wzorze. Zamykany 
na solidne zatrzaski, wykonany ze stali nierdzewnej, 
nie zawiera BPA. Można myć w zmywarce. 
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11,7 x 9,4 x 35,8 cm

L3

4 x 4 cm

03 04 09

10,7 x 8,63 x 13,5 cm

L3

4 x 4 cm

03 04 09

BPA FREE 

stainless steel

DISHWASHER SAFE 

1 l 

cold 7h

hot 7h

BPA FREE 

stainless steel

DISHWASHER SAFE 

0,4 l 

hot 24 h

cold 24 hwith ice 5 days

1008266

Termos Classic Legendary Bottle 1 l  

Termos ze stali nierdzewnej. Trzyma ciepło do 24h, 
zimno - do 24h, napoje z lodem - do 5 dni. Nie przecieka, 
nie zawiera BPA, można myć w zmywarce.

1009382

Pojemnik na żywność Legendary Food Jar   

Pojemnik na żywność o pojemności 400 ml z dołączoną łyżką.  
W tym wytrzymałym i wysokiej jakości pojemniku można bez problemu 
utrzymywać temperaturę posiłków ciepłych i zimnych nawet przez 7h, 
dlatego można go zabrać ze sobą nawet w bardzo długą wyprawę.
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6,5 x 4 x 4,5 cm

T3

2 x 1 cm

10 x 4,5 cm

L3

4 x 0,5 cm

11,5 x 3,1 x 1,6 cm

L3

3 x 0,5 cm

03 03

04 05 07 09 10

BATTERY ATTATCHED 15IN1

metal

stainless steel, aluminium

14,3 x 2,9 cm 

L2

3 x 0,7  cm

F2300600AJ3

Latarka czołowa LED Tronador 

Latarka czołowa wyposażona w diodę COB dającym światło o mocy 
120 lumenów. Przełącznik pozwala ustawić świecenie w trzech 
trybach: słabe - mocne światło oraz miganie. Latarka zasilana na 
3 baterie AAA które sprawiają, że świeci ona bardzo długo.

F2400500AJ3

Multinarzędzie Armador 

Multinarzędzie to 15 urządzeń w jednym: kombinerki, pilnik, 
śrubokręt płaski i Philips, nóż, piłka, otwieracz do butelek i konserw.
Przemyślany design i wysoka jakość doboru materiału na ostrza. 
- stal nierdzewna oksydowana i aluminiowy uchwyt sprawiają, 
że narzędzie jest niezwykle wytrzymałe dzięki czemu posłuży 
przez wiele lat. Przyrząd pakowany w czarne etui z neoprenu. 

F1901000SA3

Nóż kieszonkowy Matrix

Składany nóż kieszonkowy wykonany ze stali nierdzewnej, z aluminiową 
rękojeścią oraz klipsem umożliwiającym wygodne mocowanie.  

F2308500AJ3 

Latarka Outdoorowa KIKAI  

Latarka Outdoorowa Schwarzwolf. Zawiera diodę  
3x CREE XPE LED i  3 tryby świecenia: mocne, średnie  
i migające. W zestawie dołączone są baterie 2 × AA.
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Ø 7,3 cm × 27 cm

T4

3 x 3 cm

Ø 8,8 x 16,4 cm

L3

3 x 5 cm

50 x 33 x 18 cm

TT3

8 x 3 cm

22 × 12 cm

S1

8 x 4 cm

03

03

03

07 06

TIRTAN

tritan

BPA FREE

polyester poliester

stainless steel

360 ml

F4900200AJ3

Butelka Kibo 800 ml 

Sportowa butelka wykonana z Tritanu™ o gumowej powierzchni. Nie 
zawiera BPA. Odpowiednia do zimnych  
i ciepłych napojów od 10ºC do 90ºC. Na dolnej części butelki 
znajduje się silikonowy pasek z logo Schwarzwolf. 

F5100101AJ3

Kubek termiczny Liard 

Kubek termiczny wykonany ze stali nierdzewnej. 
Kubek ma pojemność 360 ml, skutecznie utrzymuje 
temperaturę zarówno ciepłych jak i zimnych napoji. 

F3501002AJ3

Plecak Kander  

Plecak posiada dużą kieszeń główną z przegrodą na laptopa  
oraz dodatkowe kieszenie takie jak: boczna kieszeń  
z zamkiem i kieszeń z siateczki na drugim boku. Pas piersiowy 
wyposażony jest w gwizdek ratunkowy. W zestawie również 
wodoodporna osłona na plecak dostępna w dolnej kieszeni. 

F5304700AJ3

Saszetka Mobila

Łatwa w składaniu torba na pasku. Torba oferuje trzy zapinane 
na zamek przegródki: kieszeń główna, wewnętrzna i zewnętrzna. 
Posiada również pętelkę z karabińczykiem na klucze. 
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16,5 x 7,5 x 6,5 cm

TT2

5 x 2 cm

16,5 x 7,5 x 6,5 cm

TT2

5 x 2 cm

16,5 x 7,5 x 6,5 cm

TT2

5 x 2 cm

F1504600AJ3

Okulary przeciwsłoneczne-
polaryzacyjne MAHAVELI  

Polaryzacyjne okulary z czarnymi szkłami, ochrona UV400.  
W zestawie czarny woreczek z mikrofibry i twarde 
czarne etui z zamkiem błyskawicznym. W zestawie 
biała ściereczka czyszcząca z mikrofibry. 

F1504700AJ3 

Sportowe okulary przeciwsłoneczne-
polaryzacyjne IRAVADI    

Sportowe okulary przeciwsłoneczne firmy z funkcją polaryzacji  
i z kolorowymi szkłami z ochroną UV400. W zestawie czarny  
woreczek z mikrofibry i twarde czarne etui z zamkiem błyskawicznym.  

F1701700AJ3 

Etui na okulary ARKANSAS    

Twarde etui na okulary przeciwsłoneczne. Etui jest wykonane 
z płótna i aksamitu, w kolorze czarnym. W zestawie dołączony 
jest czarny woreczek oraz biała ściereczka z mikrofibry.
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15 x 2,8 cm

L2

2,5 x 0,7  cm

12,4 x 2,5 cm

L2

4 x 0,8  cm

10 x 4,5 cm

TT1

2,5 x 5 cm

04 05 07 09 10

15IN1

metal

F2308600AJ3 

Latarka Outdoorowa ONTAKU    

Latarka outdoorowa z paskiem na nadgarstek. Zawiera diodę 
Osram LED o mocy 5W. Posiada 3 tryby świecenia: mocne, 
średnie i migające.  W zestawie dołączone są baterie 2 × AA. 

F2308700AJ3 

Latarka Schwarzwolf ZAGROS    

Latarka ładowalna z paskiem na nadgarstek. Zawiera diodę XPG 
o mocy 5W. Posiada 3 tryby świecenia: mocne, migające i SOS. 
Dłuższe naciśnięcie przycisku umożliwia włączenie ściemniania. 
Latarka daje możliwość zmiany oświetlenia zoom i zawiera lampkę 
kontrolną ładowania. W zestawie ładowalna bateria litowa 3,7 
V o pojemności 2000 mAh i kabel do ładowania USB-C. Czas 
ładowania baterii wynosi 3 godziny, czas rozładowania 3,5 godziny. 

F2400400AJ3

Multinarzędzie Armador New   

Multinarzędzie to 15 urządzeń w jednym: kombinerki, pilnik, 
śrubokręt płaski i Philips, nóż, piłka, otwieracz do butelek i 
konserw. Przyrząd pakowany w czarne etui z neoprenu.
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750 ml 

L3

4 x 4 cm

14,5 x 8 x 2,5 cm

L2

1,5 x 1,5 cm

14,5 x 8 x 2,5 cm

L3

5 x 1,5  cm

stainless steel

750 ml

stainless steel

stainless steel

F5105900AJ3 

Butelka próżniowa Schwarzwolf DINARA  

Butelka próżniowa Schwarzwolf o pojemności 0,750 l. Dzięki 
podwójnym ściankom   temperatura napoju utrzymuje się dłużej. 

F5001200AJ3  

Zestaw Piersiówka, kieliszki  
i lejek Schwarzwolf TAHAT    

Zestaw Schwarzwolf hip flask set. Zawiera: piersiówkę w czarno-
srebrnej kombinacji ze stali nierdzewnej, kieliszki 30 ml w czarnym 
woreczku i lejek. Na spodzie ścianki umieszczono logo Schwarzwolf.  

F5001100AJ3 

Piersiówka Schwarzwolf HALTI    

Piersiówka Schwarzwolf o pojemności 0,266 l  
w czarno-srebrnej kombinacji kolorystycznej. Na 
spodzie ścianki umieszczono logo Schwarzwolf. 
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13 x 2 cm

L2

3 x 0,7 cm

10,5 × 4 × 2 cm 

L2

3 x 0,8  cm

40 x 30 x 10 cm

TT2

15 x 10 cm

11 x 11,5 x 3,5 cm

L3

3 x 1 cm

03 06

stainless steel, special plastic alloy Kydex

300D RPET Ripstop polyurethan, nylon

F1904400AJ3

Nóż wielofunkcyjny Schwarzwolf BAKO 

Wielofunkcyjny nóż Schwarzwolf w etui ze ściągaczem. 
Dzięki końcówce do dokręcania nakrętek umieszczonej przy 
rękojeści nóż może służyć jako otwieracz do butelek. Nóż 
zawiera również pomarańczowy gwizdek na sznurku. Obudowa 
wykonana jest ze specjalnego stopu tworzywa Kydex.

F2405700AJ3

Multi-narzędzie Schwarzwolf NOBLE 

Multi-narzędzie Schwarzwolf zawiera 11 rodzajów narzędzi - nóż, 
otwieracz do piwa, otwieracz do puszek, szczypce, łuparka, piła, 
śrubokręt, śrubokręt krzyżakowy, pilnik, ściągacz izolacji. Zestaw 
narzędzi posiada karabińczyk i jest zapakowany w etui z neoprenu.

F3408600AJ3

Zestaw 3  pokrowców na ubrania 
i buty Schwarzwolf KIOTARI  

Praktyczny zestaw 3 pokrowców na ubrania marki Schwarzwolf 
w czarnym kolorze, który szczególnie docenisz podczas podróży. 
Zestaw zawiera worek na buty, worek kompresyjny na bieliznę, który 
można rozłożyć lub złożyć dzięki zamkowi błyskawicznemu oraz 
worek na sukienkę, koszulę lub t-shirt z 2 przegrodami (na ubrania 
czyste i brudne). Wymiary: worek na buty 40 x 30 x 10 cm, worek 
kompresyjny 18,5 x 26 x 2,5 cm, worek 2-częściowy 40 x 22,5 x 12 cm

F4801600AJ3

Lornetka Schwarzwolf TRIVOR

Lornetka Schwarzwolf o powiększeniu 10x i średnicy obiektywu 
25mm, pole widzenia na 1000 m: 101 m, kąt widzenia 5,8°, średnia 
źrenica wyjściowa to 11 mm, minimalna odległość ostrzenia to 3 m. 
Lornetka zapakowana w neoprenowy futerał z paskiem na szyję.



Negocjuj cenę przy zakupie za minimum 3000 zł. 
W dni robocze gwarantujemy odpowiedź w ciągu 1h.

Zeskanuj kod QR

Znasz już negocjator?
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