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Üdvözöljük

Mivel is jellemezhetnénk legjobban a következőkben bemutatott termékeket,
mint az “egyedülálló” szóval. Innovatív termékek izgalmas eseményekhez, 
személyre szabott ajándékok kimagasló teljesítmények jutalmazásához, 
lekövethetően fenntartható ajándékok!

Készen áll az újdonságokra? Találja meg az
Ön számára legmegfelelőbb ötleteket!
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Személyes kapcsolatban,
személyre szólóan

Teremtsen személyes kapcsolatot egy személyre szóló ajándékkal, egyedi
csomagolásban, személyes üzenettel, egyénileg kiszállítva!

Köszöntse személyre szólóan megbeszélése résztvevőit, személyes ajándékkal! Emelje ki az 
egyediesített ajándékon céges logója mellett a résztvevő személyek nevét is.

Köszöntse online webináriuma résztvevőit saját céges arculatának megfelelő ajándékkal! Akár
darabonként kiszállítva közvetlenül a résztvevők címére.



Mondjon köszönetet munkavállalóinak vagy 
partnereinek egyediesített ajándékkal és 
személyere szólóan megfogalmazott üzenettel! 
Ajándékcsomagolással, saját céges arculatnak 
megfelelő dobozban szállítva.

Gratuláljon csapatának egy sikeres projekt elvégzéséhez! Egy egyediesített ajándék feldobja az
ünneplést és erősíti a csapatszellemet. Bízza ránk a folyamat lebonyolítását és a logisztikát.

Tegye személyessé a kapcsolatot...

Egyediesített ajándékkal és egyedi csomagolással

Személyes üzenettel vagy levéllel

Egyénileg kiszállítva

Személyre szólóan.



1. 2. 3. 

AZ IMPACT KOLLEKCIÓ
Középpontban a víz felhasználása, bizonyítottan!

Kézzel fogható
A víz a szén-dioxiddal vagy 

nitrogénnel szemben kézzel fogható 

elem, a víz hiányának problémája 

pedig mindenki számára látható és 

jelen lévő probléma.

Miért pont a víz?

Sürgős
Már 2025-re a világ lakosságának 

50%-a szembesülni fog az elegendő 

és azonnal használható ivóvíz hiányával.

Globális probléma
Egy mindenre kiterjedő problémával 

állunk szemben. Az, hogy a sarkvidéki 

jégtáblák olvadó édes vize a sós 

óceánba kerül vagy, hogy máshol 

teljesen kiszáradt területek keletkeznek, 

mind erről tanúskodó, árulkodó jelek.

Hogyan?

Újrahasznosított pamut és 

újrahasznosított PET műanyag 

felhasználásával akár 1800 liter vizet 

takaríthatunk meg termékenként.

Üveg és rozsdamentes acél anyagok 

használatával növeljük a termék 

élettartamát ezáltal ezek többször 

használhatóak az egyszer használatos 

termékekkel szemben.

Az Impact kollekcióból eladott 

minden termék után 2%-kal 

támogatjuk a Water.org szervezetet.

Az IMPACT kollekció termékeivel célzottan pozitív hatást eredményezünk 
környezetünkre ezzel is erősítve felelősségtudatunkat. Az IMPACT kollekció a víz 
használatát helyezi középpontba. 

3 különféle területet különböztetünk meg ahol az Impact kollekció a víz 
felelősségteljes felhasználásához járul hozzá:

Olvass el mindent az Impact kollekcióról itt:  www.theimpactcollection.org



®

®

TÁMOGATÓ

Olvass el mindent az Impact kollekcióról itt:  www.theimpactcollection.org

Hiszünk a vízben
A Water.org egy globális, non-profit szervezet azzal a céllal, hogy az egész világon biztosítsa a vizet és 
megfelelő higiéniai körülményeket. A Water.org egy globális, non-profit szervezet azzal a céllal, hogy az egész 
világon biztosítsa a vizet és megfelelő higiéniai körülményeket. Ezt mindenki számára szeretnék biztonságossá, 
hozzáférhetővé és költséghatékonnyá tenni ezért kedvező finanszírozással segítenek az embereknek, mint 
például kisebb kölcsönök formájában. Napi szinten mindent megtesznek annak érdekében, hogy a rászorulókat 
hozzásegítsék ezekhez az alapvető ugyanakkor életeket megváltoztató eszközökhöz: gyerekeket és családokat 
az egészséges élethez és az élhetőbb jövőhöz.

Mit jelent pontosan a víz globális problémája?
A víz az élet alapja mégis 9-ből 1, azaz összesen 785 millió ember a víz hiányában szenved. A Világgazdasági 
Fórum egyik jelentése szerint ez, a víz krízise a társadalomra nézve a legkomolyabb következményekkel járó 
probléma. A Water.org minden nap azon dolgozik, hogy ezen változtasson és minél több embert és családot 
hozzásegítsen ehhez az alapvető emberi szükséglethez.

"A víz krízis a 
társadalomra  
nézve a 
legkomolyabb 
következmén- 
yekkel járó 
probléma."

Az Impact kollekcióból eladott 
minden termék után 2%-kal 
támogatjuk a Water.org szervezetet, 
ezáltal is emberi sorsokat támogatva.

További információ www.water.org



Változik a világ:
“A fenntartható anyagok új 
generációja"

“Növekszik az igény a 
fenntarthatóságra”

“Fontos, hogy bizonyítható 
legyen a fenntartható 
anyagok használata.”

“A fenntarthatóság 
egy útvesztő!”

“Egyes vállalatok hamis képpel tettetik a 
fenntarthatóságban vállalt felelősségüket (angol: 
greenwashing)."

"A cégek és márkák legnagyobb félelme 
a vád, hogy hamis képpel tettetik 
környezettudatosságukat."

Egy végtermék elkészültéig hosszú az ellátási lánc. Hogyan bizonyosodhat meg arról, hogy valóban az eredetileg 
újrahasznosított alapanyag került a termékbe?

Ön mer garanciát vállalni?

A mi célunk a hamis képek helyett az, hogy megmutassuk az újrahasznosított anyagok valódi folyamatát. Erre 
az Aware™ által nyújtott technológiát használjuk, mely egyértelmű kimutatást ad erről az Impact kollekcióban 
szereplő táskák és mappák esetében.

Olvass el mindent az Impact kollekcióról itt:  www.theimpactcollection.org

Ön megbízik a fenntarthatósággal kapcsolatos kijelentésekben?

AZ IMPACT KOLLEKCIÓ
Középpontban a víz felhasználása, bizonyítottan!



Mi az Aware™?

A folyamat röviden:

Olvass el mindent az Impact kollekcióról itt:  www.theimpactcollection.org

Az Aware™ segítségével garantálni tudjuk a termék valódi újrahasznosított anyag 
összetételét mivel ez a rendszer egy egyértelműen lekövethető, ún. blokklánc technológiára 

épül. Ez lényegében egy minden módosítást kizáró, fix adatbázis rendszer.

2. LÉPÉS:
Gyártás

1. LÉPÉS:
Aktiválás

3. LÉPÉS:
Leolvasás

4. LÉPÉS:
Azonosítás

Speciális nyomkövetőt adunk 

az újrahasznosított anyaghoz. 

Az anyaghoz tartozó eredeti 

tanúsítványok digitális tokenek 

formájában a blokklánc 

rendszerbe kerülnek ahonnan 

bármikor lehívhatóak.

Az IMPACT kollekció 

táskáinak és mappáinak 

gyártása.

A speciális nyomkövető 

leolvasása a 

végtermékben.

Blokklánc rendszerben lévő 

digitális tokenekkel való 

összekapcsolás az eredeti 

tanúsítványok előhívásához.

Az Aware™ egy virtuális eszköz arra, hogy egy végtermékben ún. blokklánc 
technológiával ellenőrizzük és lekövessük annak összetételét kifejezetten a 
fenntarthatóságra vonatkoztatva.

További információ: https://www.wearaware.co



vs.

A pamut előállításakor felhasznált víz mennyisége felelőtlenség

1 kg pamut gyártásához 10 000 liter víz 

szükséges (forrás: bettercotton.org)

A pamut gyártása többségében olyan 

területeken történik, ahol gyenge az 

ivóvízellátás.

A pamut festése során szennyeződnek 

a folyók.

Hagyományos 
pamut táska

Az Impact Kollekció 
újrahasznosított pamut 

táskája

Bizonyítottan újrahasznosított az Aware™ által

Bizonyítottan kevesebb víz felhasználásával 

Bizonyítottan fenntartható!

Átlagosan 1.600 liter víz egy 
felnőtt ember éves vízfogyasztása!

Olvass el mindent az Impact kollekcióról itt:  www.theimpactcollection.org

Ennek a táskának az előállításához 
1.630 liter víz szükséges.

Ennek a táskának az előállításához 
0.02 liter víz szükséges.

Ezzel a tudással felelősségteljesen 
hozhatjuk meg a helyes döntést.



new

 P762.541  3  5  |

Egyszerű kialakítású táska Aware™ újrahasznosított pamutból. A tetején lévő két fogóval vállon vagy kézben is hordható. 
100% 330 gr/m2 újrahasznosított pamutból mely több ezer liter víz megtakarítását teszi lehetővé. Egy kiló hagyományos 

pamut előállításához 9800 liter víz szükséges. Az Aware™ újrahasznosított pamuthoz nem szükséges víz! A termékben 
felhasznált Aware™ anyagok teljes mértékben lekövethetőek egy egyedileg kialakított rendszer segítségével. Ennek 

része egy egyedi nyomjelző azonosító és az ún. blokklánc adattároláson keresztül történő azonosítás. Teljes mértékben 
fenntartható és többször használatos táska mindennapi használatra!  Ár: 2.060 Ft

Impact Aware™ újrahasznosított 
pamut táska

Aware™ lekövethető rPamut
Több liter vizet takarít meg
Könnyű
100%-ban fenntartható

Liter megtakarított víz

Méret 0,2 x 38 x 42 cm Max emblémázási méret 250 x 250 mm Emblémázási 
technika Transzfernyomás 
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Lekövethetően újrahasznosított PET!
Jó érzés, jó tett, jól néz ki!

Manapság az rPET, azaz az újrahasznosított műanyag egyre elterjedtebb fogalom főként 
mivel pozitív képet közvetít. De mi is pontosan az az rPet? És mennyire újrahasznosított 
az az újrahasznosított?
Az újrahasznosított PET műanyag valóban pozitív hatással van a környezetre a hagyományos műanyaghoz képest: nemcsak magát a 
műanyag felhasználását csökkentjük hanem kilogrammonként 1,9 liter olajat takarítunk meg. Majdnem 10 milliárd kg műanyaggal a 
világon (1950 termelt mennyiség) még bőven van mit fejlődni!

Olvass el mindent az Impact kollekcióról itt:  www.theimpactcollection.org

Mi az rPet hatása?

Modellenkénti megtakarítás

Termék száma Termék neve

Impact AWARE™ RPET A5-ös mappa 

Impact AWARE™ RPET piperetáska

Impact AWARE™ RPET hűtőtáska 

Impact AWARE™ RPET A4-es cipzáras mappa 

Impact AWARE™ RPET 15,6"-es laptoptartó 

Impact AWARE™ RPET hűtőtáska hátizsák 

Impact AWARE™ RPET 15,6"-es laptoptáska

Impact AWARE™ RPET Basic 15,6"-es laptop hátizsák

Impact AWARE™ RPET lopásbiztos 15,6"-es laptop hátizsák

Impact AWARE™ RPET hétvégi hordtáska

Felhasznált PET palackok Megtakarított víz literben

Természetesen kíváncsi lehet arra, hogy ezek az új feldolgozási technikák konkrétan hogyan 
hatnak a környezetünkre. Mi a pontos hatása az Aware™ újrahasznosított műanyagának és 
pamutnak? Hogy mindezt átláthatóvá tegyük, minden egyes terméket jelzéssel láttunk el amin 
szerepel a konkrét megtakarítás adata. Bizonyíték és üzenet is egyben a megajándékozott 
személynek. Az IMPACT kollekció üzenetet magában hordozó ajándék.



new

 P762.011  2  5  |

Korszerűsített AWARE™ 15.6”-es laptop hátizsák főrekeszében laptoptartóval, belső zsebbel valamint 2 tolltartó 
hurokkal. Elülső részén cipzáras zsebbel kisebb kiegészítők tárolásához. Külső anyaga és belső bélése AWARE™ 
poliészter újrahasznosított műanyag palackokból készült. Az AWARE™ ténylegesen újrahasznosított anyagokat 

használ mely folyamat teljes mértékben végig lekövethező és bizonyítható. Az újrahasznosított anyagok 
használatával sokkal kevesebb víz kerül felhasználásra és ezzel lényegesen hozzájárulunk környezetünk védelméhez. 

Külseje és belseje egyaránt 100% AWARE™ újrahasznosított poliészterből. PVC-mentes.  Ár: 12.460 Ft

Impact AWARE™ RPET Basic 15,6”-
es laptop hátizsák

Aware™ lekövethető rPET anyagból
Több liter vizet megtakarítva
15.6“-os laptop rekesz

 

 

Liter megtakarított víz

Méret 44,5 x 12 x 30,5 cm Max emblémázási méret 180 x 40 mm Emblémázási 
technika Transzfernyomás 



new

 P762.001  2  5  |

Az AWARE™ deluxe 15.6”-es laptop hátizsák modern kialakításával biztos benyomást kelt. Tágas főrekeszébe 15.6”-
es laptoptáska tárolható. Belső tartókkal és cipzáras zsebekkel. Külső anyaga és belső bélése AWARE™ poliészter 

újrahasznosított műanyag palackokból készült. Az AWARE™ ténylegesen újrahasznosított anyagokat használ mely folyamat 
teljes mértékben végig lekövethező és bizonyítható. Az újrahasznosított anyagok használatával sokkal kevesebb víz kerül 
felhasználásra és ezzel lényegesen hozzájárulunk környezetünk védelméhez. Külseje és belseje egyaránt 100% AWARE™ 

újrahasznosított poliészterből. PVC-mentes.  Ár: 20.780 Ft

Impact AWARE™ RPET lopásbiztos  
15,6”-es laptop hátizsák

Aware™ lekövethető rPET anyagból
Több liter vizet megtakarítva
15.6“-os laptop rekesz
Lopásgátló kialakítás

Liter megtakarított víz

 

 

Méret 40,5 x 12 x 30 cm Max emblémázási méret 200 x 60 mm Emblémázási 
technika Transzfernyomás 



new

 P762.021  2  5  |

AWARE™ hétvégi táska modern kialakítással. Tágas főrekesszel, két hálós zsebbel valamint egy elülső cipzáras 
zsebbel belsejében két további zsebbel és két tolltartó hurokkal. Külső anyaga és belső bélése AWARE™ poliészter 
újrahasznosított műanyag palackokból készült. Az AWARE™ ténylegesen újrahasznosított anyagokat használ mely 

folyamat teljes mértékben végig lekövethező és bizonyítható. Az újrahasznosított anyagok használatával sokkal 
kevesebb víz kerül felhasználásra és ezzel lényegesen hozzájárulunk környezetünk védelméhez. Külseje és belseje 

egyaránt 100% AWARE™ újrahasznosított poliészterből. PVC-mentes.  Ár: 14.540 Ft

Impact AWARE™ RPET hétvégi hordtáska

Aware™ lekövethető rPET anyagból
Több liter vizet megtakarítva
Tágas főrekesz
3-5 napos utakhoz

Liter megtakarított víz

 

 

Méret 32 x 22 x 55 cm Max emblémázási méret 250 x 35 mm Emblémázási technika 
Transzfernyomás 



new

 P730.041  2  5  |

15.6”-es laptoptáska klasszikus kialakítású varrással, számos tároló zsebbel, két fogóval a tetején valamint állítható, levehető 
vállpánttal. Külső anyaga és belső bélése AWARE™ poliészter újrahasznosított műanyag palackokból készült. Az AWARE™ 

ténylegesen újrahasznosított anyagokat használ mely folyamat teljes mértékben végig lekövethező és bizonyítható. Az 
újrahasznosított anyagok használatával sokkal kevesebb víz kerül felhasználásra és ezzel lényegesen hozzájárulunk környezetünk 

védelméhez. Külseje és belseje egyaránt 100% AWARE™ újrahasznosított poliészterből. PVC-mentes.  Ár: 9.550 Ft

Impact AWARE™ RPET 15,6”-es laptoptáska

Aware™ lekövethető rPET anyagból
Több liter vizet megtakarítva
15.6“-os laptop rekesz

Liter megtakarított víz

 

 

Méret 28 x 6 x 39,5 cm Max emblémázási méret 180 x 30 mm Emblémázási technika 
Transzfernyomás 



new

 P788.031  2  5  |

Tárolja laptopját ebben a stílusos AWARE™ tartóban. Korszerűsített, párnázott kialakítás a laptop védelmének érdekében. 
Használható önmagában tartóként ugyanakkor bármely táskában vagy hátizsákban is könnyen hordozható. Elülső cipzáras 

rekeszében két zsebbel és két tolltartó hurokkal. Külső anyaga és belső bélése AWARE™ poliészter újrahasznosított műanyag 
palackokból készült. Az AWARE™ ténylegesen újrahasznosított anyagokat használ mely folyamat teljes mértékben végig 
lekövethező és bizonyítható. Az újrahasznosított anyagok használatával sokkal kevesebb víz kerül felhasználásra és ezzel 

lényegesen hozzájárulunk környezetünk védelméhez. Külseje és belseje egyaránt 100% AWARE™ újrahasznosított poliészterből. 
PVC-mentes.  Ár: 5.410 Ft

Impact AWARE™ RPET 15,6”-es laptoptartó

Aware™ lekövethető rPET anyagból
Több liter vizet megtakarítva
15.6“-os laptop rekesz

Liter megtakarított víz

 

 

Méret 28 x 2,5 x 39,5 cm Max emblémázási méret 180 x 30 mm Emblémázási 
technika Transzfernyomás 



new

 P820.201  2  5  |

Tágas főrekesz és elülső cipzáras rekesz kisebb kellékek tárolására. Külső anyaga és belső bélése AWARE™ poliészter 
újrahasznosított műanyag palackokból készült. Az AWARE™ ténylegesen újrahasznosított anyagokat használ mely 

folyamat teljes mértékben végig lekövethező és bizonyítható. Az újrahasznosított anyagok használatával sokkal 
kevesebb víz kerül felhasználásra és ezzel lényegesen hozzájárulunk környezetünk védelméhez. Külseje és belseje 

egyaránt 100% AWARE™ újrahasznosított poliészterből. PVC-mentes.  Ár: 4.140 Ft

Impact AWARE™ RPET piperetáska

 

 

Aware™ lekövethető rPET anyagból
Több liter vizet megtakarítva
Számos belső tárolórekesz
Ideális kis méret

Liter megtakarított víz

Méret 13 x 9 x 23,5 cm Max emblémázási méret 100 x 20 mm Emblémázási technika 
Transzfernyomás 



new

 P422.301  2  5  |

Tökéletes útitárs egy jó piknikhez. PEVA főrekeszébe 9 alumínium dobozos üdítő fér el, elülső cipzáras rekesze pedig 
egyéb kellékek tárolását teszi lehetővé. Külső anyaga AWARE™ poliészter újrahasznosított műanyag palackokból. 

Az AWARE™ ténylegesen újrahasznosított anyagokat használ mely folyamat teljes mértékben végig lekövethező és 
bizonyítható. Az újrahasznosított anyagok használatával sokkal kevesebb víz kerül felhasználásra és ezzel lényegesen 
hozzájárulunk környezetünk védelméhez. Külseje 100% AWARE™ újrahasznosított poliészter, belseje 100% PEVA. PVC-

mentes.  Ár: 5.370 Ft

Impact AWARE™ RPET hűtőtáska

 

 

Aware™ lekövethető rPET anyagból
Több liter vizet megtakarítva
PEVA belsővel

Liter megtakarított víz

Méret 2,1 x 17,2 x 22,2 cm Max emblémázási méret 100 x 80 mm Emblémázási 
technika Transzfernyomás 



new

 P733.051  2  5  |

Tökéletes útitárs egy jó piknikhez. PEVA főrekeszébe 6 boros üveg vagy 24 alumínium dobozos üdítő fér el, elülső cipzáras 
rekesze pedig egyéb kellékek tárolását teszi lehetővé. Külső anyaga AWARE™ poliészter újrahasznosított műanyag 

palackokból. Az AWARE™ ténylegesen újrahasznosított anyagokat használ mely folyamat teljes mértékben végig lekövethező 
és bizonyítható. Az újrahasznosított anyagok használatával sokkal kevesebb víz kerül felhasználásra és ezzel lényegesen 

hozzájárulunk környezetünk védelméhez. Külseje 100% AWARE™ újrahasznosított poliészter, belseje 100% PEVA. PVC-mentes.  
Ár: 10.400 Ft

Impact AWARE™ RPET 
hűtőtáska hátizsák

 

 

Aware™ lekövethető rPET anyagból
Több liter vizet megtakarítva
PEVA belsővel

Liter megtakarított víz

Méret 35,5 x 16 x 29 cm Max emblémázási méret 150 x 40 mm Emblémázási technika
Transzfernyomás



new

 P774.171  2  5  |

Rendszerezze kellékeit Aware™ RPET cipzáras mappánkban. Belsejében egy nagyobb zseb, egy telefontartó zseb, 
2 további zseb, 2 kártyatartó valamint egy hurok toll számára. Része továbbá egy újrahasznosított papírból készült 

jegyzetfüzet krémszínű, vonalas lappal (64 lap/128 oldal, 80g). Külső anyaga valamint belső bélése AWARE™ poliészter 
anyagú, újrahasznosított műanyag palackokból készült. Az AWARE™ ténylegesen újrahasznosított anyagokat használ mely 
folyamat teljes mértékben végig lekövethező és bizonyítható. Az újrahasznosított anyagok használatával sokkal kevesebb 

víz kerül felhasználásra és ezzel lényegesen hozzájárulunk környezetünk védelméhez. Belseje és külseje 100% AWARE™ 
újrahasznosított poliészter. PVC-mentes.  Ár: 4.970 Ft

Impact AWARE™ RPET A5-ös mappa

 

 

Aware™ lekövethető rPET anyagból
Több liter vizet megtakarítva
Jegyzetfüzettel
Sokoldalú kialakítás

Liter megtakarított víz

Méret 2,1 x 17,2 x 22,2 cm Max emblémázási méret 100 x 80 mm Emblémázási 
technika Transzfernyomás



new

 P774.161  2  5  |

Rendszerezze kellékeit Aware™ RPET cipzáras mappánkban. Belsejében egy nagyobb zseb, egy telefontartó zseb, 2 további 
zseb, 4 kártyatartó valamint egy hurok toll számára. Jegyzettömb része újrahasznosított papírból készült 20 krémszínű, vonalas 
lappal (80g). Külső anyaga valamint belső bélése AWARE™ poliészter anyagú, újrahasznosított műanyag palackokból készült. Az 
AWARE™ ténylegesen újrahasznosított anyagokat használ mely folyamat teljes mértékben végig lekövethező és bizonyítható. Az 
újrahasznosított anyagok használatával sokkal kevesebb víz kerül felhasználásra és ezzel lényegesen hozzájárulunk környezetünk 

védelméhez. Belseje és külseje 100% AWARE™ újrahasznosított poliészter. PVC-mentes.  Ár: 6.230 Ft

Impact AWARE™ RPET A4-es 
cipzáras mappa

 

 

Liter megtakarított víz

Aware™ lekövethető rPET anyagból
Több liter vizet megtakarítva
Sokoldalú kialakítás

Méret 2 x 24,5 x 33,1 cm Max emblémázási méret 150 x 100 mm Emblémázási 
technika Transzfernyomás



® ®

Rozsdamentes acél & üveg

A többször használatos rozsdamentes acél 
vagy üveg IMPACT palackok segítségével 
Ön is hozzájárul a műanyag palackos víz 
szállítása során felmerülő környezeti 
határok csökkentéséhez.

A műanyag palackok szállítása nagy távolságokra amellett, 
hogy sok energia a víz természetes körforgását is megzavarja. 
A palackozott víz gyártása 2000-szer több energiába kerül 
mint a csapvíz előállítása. Arról nem is beszélve, hogy a 
műanyag palackok kb. 450 év alatt bomlanak le teljesen.

Minden egyes eladott termék után 2%-
kal támogatjuk a water.org szervezetet, 
mely életek mentését tűzte ki célul a víz 
megtakarítása által.

Olvass el mindent az Impact kollekcióról itt:  www.theimpactcollection.org

A rozsdamentes acél gyakran használt alapanyag 
termoszok és vizespalackok készítéséhez: mutatós 
ugyanakkor fenntartható is. Az üveghez hasonlóan a 
rozsdamentes acél is a végtelenségig újrahasznosítható 
valamint könnyen tisztítható, higiénikus anyag. 

Az újrahasznosított rozsdamentes acél iránti magas 
kereslet a jele annak, hogy ez az anyag nem mindig 
elérhető, főként kisebb projektek esetén. Ebből az okból 
projektünkben a "szűz" rozsdamentes acél szerepel.

Az üveg amellett, hogy ízlésesen alakítható anyag a 
végtelenségig 100%-ban újrahasznosítható, számos esetben 
akár helyben is. Általánosságban az üvegek körülbelül 76%-át 
hasznosítják újra. 

Emellett a gyártás során használt üvegszilánkok használatával 
mész, homok és szóda helyett 3% energia spórolható 
valamint 5%-kal csökkenti a CO2 kibocsátást. A legújabb 
technológiának köszönhetően az üveg napjainkban sokkal 
erősebb anyaggá vált. További érv mellette, hogy ellenáll a 
hőmérsékletingadozásnak és könnyű tisztán tartani ezáltal 
higiénikus a használata. Tökéletes alapanyag minden nap 
intenzíven használt termékek számára.

Miért pont az üveg? Rozsdamentes acél



new

P191.089  |

Ez a sárgarézből készült (62% réz, 38% cink), a közvetlen érintkezést megelőző kulcstartó a megfelelő eszköz ajtók, 
kilincsek, liftek vagy ATM automaták érintkezés nélküli használatához. Az egyedi antimikrobiális felületbevonatnak 

köszönhetően a baktériumok 99%-a elpusztul a felületen. Legyen mindig kéznél és kerülje el a tömegek által használt 
felületek érintését amikor az nem feltétlenül szükséges.  Ár: 2.060 Ft

Higiénikus, érintkezés nélküli 
kulcstartó sárgarézből

 

 

Sárgarézből
Antimikrobiális felület
Teljes mértékben újrahasznosítható
Könnyen hordozható

Méret 8,1 x 4,7 x 0,3 x ø 2,5 cm Max emblémázási méret 5 x 35 mm Emblémázási 
technika Grawer laserowy 



new

 P453.021  2  5  |

Többféleképpen hordható sál. Takarja el például arcát ezáltal viselése hozzásegíti ahhoz, hogy kevesebbszer nyúljon 
szájához vagy orrához valamint nagyban csökkenti a baktériumok terjedését beszéd, köhögés vagy tüsszentés közben. 

Puha poliészter anyagból mely könnyű, légáteresztő és kényelmes viseletet biztosít. Bárhová magával viheti, legyen szó 
esti sétáról vagy kora reggeli futásról is. Egy méretben. Mosógépben mosható 30 fokig.  Ár: 620 Ft

Többfunkciós sál

Egységes méret
Többféleképp használható
Könnyű és légáteresztő poliészter
Mosógépben mosható

 

 

Méret 50 x 25 cm Max emblémázási méret 100 x 30 mm Emblémázási technika 
Transzfernyomás 



new

 P265.891  3  5  

320 g/m2 (2 rétegű 160g/m2), pamut maszk minden archoz.  A maszk viselése hozzásegíti ahhoz, hogy kevesebbszer nyúljon 
szájához vagy orrához valamint nagyban csökkenti a baktériumok terjedését beszéd, köhögés vagy tüsszentés közben. 
Laposra összehajtható a kényelem és a tartósság érdekében. Több, mint 70%-os szűrés. Állítható, kényelmes fülrésszel. 
Mosógépben mosható 60 fokig. Szűrővel bővíthető. Használati utasítással érkezik. Nem számít sebészeti eszköznek a 

EU/2017/745 (sebészeti arcmaszkok) szabályozás alapján valamint nem egyéni védőeszköz az EU/2016/425 (FFP2 típusú 
szűrőmaszkok) szabályozásban megszabottak szerint.   * Árajánlat alapján

Többször használatos, 2 rétegű, 
pamut arcmaszk

Több, mint 70%-ban hatékony szűrés
Mosógépben mosható 60 fokig
Szűrővel bővíthető
Használati utasítással
Minden archoz!

 

 

Méret 35,5 x 14,5 cm Max emblémázási méret 50 x 60 mm Emblémázási technika 
Transzfernyomás 



new

P265.885

50 db-os, eldobható, nem steril sebészeti arcmaszk. 2-es típus, 98%-os baktériumszűrési hatékonysággal. Extra nagy, 50 
db-os kiszerelés, professzionális, háromrétegű védelemmel. Porálló és légáteresztő. Állítható orrcsipesszel valamint tartós 
fülpántokkal. Tökéletes utazás során valamint cégek, éttermek, edzőtermek, kozmetika vagy fodrászatok számára. CE és 

EN14683:2019 előírásoknak megfelelő. ISO 13485 által jóváhagyott gyártótól. Egyediesíthető külső papír palásttal a dobozon.   
* Árajánlat alapján

50 db-os 3 rétegű eldobható sebészeti 
maszk egyedi palásttal

Több, mint 98%-ban hatékony szűrés
3 rétegű védelem
CE és EN14683:2019 szabványoknak megfelelő

 

 

Méret 7 x 10 x 18 cm Max emblémázási méret 350 x 180 mm Emblémázási technika 
Sleeve



new

P301.113   |

new

UV-C fertőtlenítő doboz 5W-os 
vezeték nélküli töltővel

Többfunkciós UV-C fertőtlenítő mely belsejében elpusztítja a baktériumok 99,9%-át. Helyezze bele a fertőtleníteni kívánt tárgyat, 
mint pl: fülhallgató, ékszerek, óra vagy arcmaszk és használja az UV-C technológiát. Válaszható egy rövidebb, 90 másodperces 

vagy egy alaposabb, 5 perces program. A 2 UV-C LED lámpa nem mérgező valamint a piacon található számos UV lámpával 
ellentétben nem tartalmaz higanyt. A doboz kialakításának köszönhetően az UV-C lámpa a doboz kinyitásakor automatikusan 

lekapcsol ezáltal használója nincs kitéve az UV-C fénynek. A lámpák 10 000 órás élettartamúak. A doboz tetején 5W-os vezeték 
nélküli töltő található mobilkészüléke töltéséhez. 100 cm hosszú, PVC-mentes TPE C-típusú kábellel. Bemenete: 5V/1.5A, 

Kimenete: 5/1A - 5W.  Ár: 10.400 Ft

 

 

99,9%-ban steril
Számos tárgyhoz használható
Nem mérgező, higanytól mentes LED
5W vezeték nélküli töltővel
A felhasználó nincs kitéve az UV fénynek

Méret 4,3 x 12,6 x 20,4 cm Max emblémázási méret 50 x 50 mm Emblémázási 
technika Tamponnyomás 



newnew

P436.643  |

UV-C sterilizáló vákuumszigetelt palack
Elegáns kialakítású palack mely UV-C LED technológiát használ belső felületet tisztításához. Eltünteti a kellemetlen szagot 
okozó baktériumokat és vírusokat mindössze 5 perc alatt. Duplafalú rozsdamentes acél anyagának köszönhetően a benne 

lévő folyadékot akár 5 órán át melegen és 15 órán át hidegen tartja. USB-n keresztül tölthető,180 mAh lítium-polimer 
akkumulátorral mely 14-szeres tisztítást tesz lehetővé egyetlen feltöltéssel. BPA-mentes. Űrtartalma: 500 ml.  Ár: 12.460 Ft

UV-C technológiával
99,9%-ban steril
Az italokat 5 órán át melegen tartjuk, és 15 órán át hidegben tartjuk
Rozsdamentes acélból
Újratölthető akkumulátorral

 

 

Méret 24,3 x ø 7,2 cm Max emblémázási méret 25 x 70 mmEmblémázási technika
Tamponnyomás



P308.061  |

Luxury 5W-os vezeték nélküli töltő
Stílusos, 5W-os vezeték nélküli töltő kiváló minőségű PU és ABS anyagokból. Helyezze mobiltelefonját a PU részre a töltéshez. 
A vezeték nélküli töltő USB és C-típusú kimenettel is rendelkezik a telefon kábelen keresztül való töltéséhez. Bemenete 5V/2A, 
Vezeték nélküli kiemenete: 5V/1A. USB kimenete/C-típus kimenete: 5V/1A. Minden QI-vel kompatibilis eszközzel használható, 
úgy mint az Android telefonok legújabb generációja, iPhone 8 és újabb. Elegáns ajándékcsomagolásban. Tartalmaz egy 150 

cm-es micro USB töltőkábel.  Ár: 9.490 Ft

 

 

Méret 1,7 x 12,2 x 12,2 cm Max emblémázási méret 80 x 40 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



P322.051  |

5000 mAh zsebben hordható powerbank
5000 mAh powerbank kiváló minőségű alumíniumból.  Méretéből kifolyólag bárhová könnyen magával viheti, akár a 

zsebében is. Teljesen feltöltve a termékkel akár két alkalommal is feltöltheti mobiltelefonját. Időtálló, A fokozatú 5000 
mAh lítium polimer akkumulátorral rendelkezik. A töltöttségjelző segítségével mindig követheti mennyi energia áll 

rendelkezésére. Micro USB bemenete: 5V/2A, C-típusú bemenete: 5V/2A, USB kimenete: 5V/2A. Ajándékdobozban érkezik 
elegáns nejlon borítású USB töltőkábellel.  Ár: 10.210 Ft

 

 

Méret 1 x 6,6 x 12,3 cm Max emblémázási méret 45 x 60 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



P302.311

Luxury 3 az 1-ben kábel
Elegáns fonott 3 az 1-ben kábel C-típusú valamint dupla oldalú csatlakozóval iOS és micro USB-s Android 

készülékekhez. A csatlakozók oldalasan helyezkednek el a kábel végén ezáltal megkönnyítve a termék 
használatát. Fonott nejlon kábel időtálló alumíniumból készült csatlakozókkal. Hossza 120 cm. Töltéshez. 

PU pánttal átkötve, ajándékdobozban érkezik.  Ár: 2.830 Ft

 

 

Méret 120 x ø 0,5 cm Max emblémázási méret 20 x 8 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



P308.071  |

Luxury 5W-os vezeték nélküli töltős tálca
Stílusos, 5W-os vezeték nélküli töltő tálca kiváló minőségű PU és ABS anyagokból. Helyezze mobiltelefonját a PU részre a töltéshez. 

A vezeték nélküli töltő USB és C-típusú kimenettel is rendelkezik a telefon kábelen keresztül való töltéséhez. Bemenete 5V/2A, 
Vezeték nélküli kiemenete: 5V/1A. USB kimenete/C-típus kimenete: 5V/1A. Minden QI-vel kompatibilis eszközzel használható, úgy 
mint az Android telefonok legújabb generációja, iPhone 8 és újabb. Ajándékdobozban. Tartalmaz egy elegáns 150 cm-es nejlon 

micro USB töltőkábelt.  Ár: 12.510 Ft

 

 

Méret 1,8 x 20,5 x 28 cm Max emblémázási méret 80 x 40 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



P322.061  |

10 000 mAh powerbank vezeték nélküli töltővel
10 000 mAh powerbank vezeték nélküli töltővel kiváló minőségű ABS és PU anyagból. Teljesen feltöltve a termékkel akár öt 

alkalommal is feltöltheti mobiltelefonját. A két USB csatlakozó segíségével akár több készülék is tölthető egyidejűleg kábelen 
keresztül. Időtálló, A fokozatú 10 000 mAh lítium polimer akkumulátorral rendelkezik. A töltöttségjelző segítségével mindig 

követheti mennyi energia áll rendelkezésére. Minden QI-vel kompatibilis eszközzel használható, úgy mint az Android telefonok 
legújabb generációja, iPhone 8 és újabb. Micro USB bemenete: 5V/2A, C-típusú bemenete: 5V/2A, USB kimenete: 5V/2.1A, Vezeték 

nélküli kimenete: 5V/1A. Ajándékdobozban érkezik elegáns nejlon borítású USB töltőkábellel.  Ár: 16.680 Ft

 

 

Méret 1,8 x 20,5 x 28 cm Max emblémázási méret 80 x 40 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



P302.873

Ontario 3 az 1-ben visszahúzható kábel
Kompakt, visszahúzható ECO 3 az 1-ben töltőkábel C-típusú és dupla oldalú csatlakozóval iOS és micro USB-t igénylő 

Android készülékek számára. Visszahúzható mechanizmusának köszönhetően a kábel nem tekeredik össze. Természetes 
bambusz és ABS tartó TPU kábellel. ECO papírtáskában.  Ár: 2.070 Ft

 

 

Méret 2 x 5 x 5 cm Max emblémázási méret 35 x 35 mm Emblémázási technika
Tamponnyomás



P308.483  |

Ontario 5W-os vezeték nélküli 
töltő és tartó

Élénkítse fel asztalát ezzel a kényelmesen használható vezeték nélküli töltővel. ABS anyagból valamint 100% természetes 
bambuszból készült így kellemesen illik otthonába. Az 5W-os vezeték nélküli töltő egy 150 cm-es micro USB kábellel 

csatlakoztatható USB energiaforráshoz. A tartó alkalmas a telefon vízszintes illetve függőleges pozíciójú töltéséhez is ezáltal 
akár videókat vagy egyéb tartalmakat is megtekinthet töltés közben. A vezeték nélküli töltés minden QI-val kompatibilis 

eszközzel használható, úgy mint az Android telefonok legújabb generációja, iPhone 8 és újabb. Bejegyzett design®  Ár: 7.430 Ft

 

 

Méret 8,8 x 10,2 x 11,6 cm Max emblémázási méret 70 x 7 mm Emblémázási technika
Tamponnyomás



 P308.851  3  |

Ontario 5W-os vezeték nélküli 
töltő asztali tolltartóval

Élénkítse fel íróasztalát ezzel a kényelmesen használható vezeték nélküli töltővel. ABS anyagból valamint 100% nyírfából 
készült így kellemesen illik otthonába. Az 5W-os vezeték nélküli töltő egy 150 cm-es micro USB kábellel csatlakoztatható 

energiaforráshoz. A tollak számára kialakított részben kényelmesen tárolhatja írószereit. Minden QI-vel kompatibilis 
eszközzel használható, úgy mint az Android telefonok legújabb generációja, iPhone 8 és újabb. Kettő USB csatlakozóval 

rendelkezik az USB-n keresztül való töltéshez (max 5V1A). Bejegyzett design®  Ár: 8.360 Ft

 

 

Méret 11,2 x 8,1 x 15 cm Max emblémázási méret 50 x 60 mm Emblémázási technika
Tamponnyomás



P308.873  |

Ontario 5W-os vezeték nélküli töltő 
hangszóróval

Élénkítse fel íróasztalát ezzel a kényelmesen használható vezeték nélküli töltővel. ABS anyagból valamint 100% természetes 
bambuszból készült így kellemesen illik otthonába. Az 5W-os vezeték nélküli töltő egy 150cm-es micro USB kábellel 

csatlakoztatható energiaforráshoz. A 3W-os vezeték nélküli hangszóró 4.1-es vezeték nélküli kapcsolattal akár 10 méteres 
hatótávolságig is elér. A két funkció együttes használata esetén javasolt a terméket áramforráshoz csatlakoztatni. Minden QI-vel 

kompatibilis eszközzel használható, úgy mint az Android telefonok legújabb generációja, iPhone 8 és újabb. Két USB csatlakozóval 
az USB-n keresztül való töltéshez (5V/1A max). Bejegyzett design®  Ár: 14.610 Ft

 

 

Méret 11,8 x 9,5 x 16,8 cm Max emblémázási méret 70 x 15 mm Emblémázási technika
Tamponnyomás



new

P302.253  |

3 az 1-ben kábel 5W-os bambusz 
vezeték nélküli töltővel

Bambusz kialakítású 3 az 1-ben töltőkábel beépített 5W-os vezeték nélküli töltővel. A 100 cm hosszú kábel PVC-mentes 
TPE anyagból készült. C-típusú valamint kétoldalú IOS és Android csatlakozóval. A vezeték nélküli töltéshez csak helyezze 

telefonkészülékét a beépített 5W-os vezeték nélküli töltőre. Bemenete: 5V/2A, 9V/2A. Vezeték nélküli kimenete: 5V/1A, 9V/1.1A. 
Kimenete kábelen max 5V/1A.  Ár: 3.740 Ft

 

 

Méret 0,9 x 6,6 x 100 cm Max emblémázási méret 35 x 35 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



P308.629  |

Bambusz íróasztal rendszerező 5W-os 
vezeték nélküli töltővel

Stílusos telefon- és jegyzetpapír tartó 5W-os vezeték nélküli töltővel. Tartsa rendezetten asztalát, kábelek nélkül. A 
150 cm-es USB kábellel áramforráshoz csatlakoztatható. Bemenete: 5V/1.5A. Kimenete: 5V/800mA.  Ár: 8.320 Ft

 

 

Méret 1,5 x 14,5 x 27 cm Max emblémázási méret 90 x 15 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



new

P308.089  | 

5W-os vezeték nélküli töltős parafa 
egérpad és telefontartó

Parafa egérpad 5W-os vezeték nélküli töltővel mely akár telefontartóként is hasnzálható. Minden QI kompatibilis 
eszközzel használható, úgy mint az Android telefonok legújabb generációja, iPhone 8 és újabb. 120 cm-es, PVC-mentes 

TPE kábellel. Bemenete: 5V/2A, Kimenete: 5/1A - 5W.  Ár: 4.990 Ft

 

 

Természetes parafa külső
Egérpad és telefontartó állvány
5W-os vezeték nélküli töltés
120 cm-es TPE kábel

Méret 20,5 x 1,1 x 8,7 cm Max emblémázási méret 65 x 75 mm Emblémázási technika 
CO₂ gravírozás 



P308.279  |

Bamboo X 5W-os vezeték nélküli töltő
Töltse telefonját ezzel az eco 5W-os vezeték nélküli töltővel. Csatlakoztassa USB-s áramforráshoz a 150 cm-es micro 

USB kábel segítségével. Külseje időtálló bambuszból illetve 30% organikus pamut, 40% kender, 30% újrahasznosított 
PET keverékéből. Vezeték nélküli töltés minden QI-val kompatibilis eszközzel úgy, mint az Android legújabb 

generációja, iPhone 8, 8S és X. Bemenete: 5V/2A. Vezeték nélküli kimenete: 5V/1A 5W. Bejegyzett design®  Ár: 7.490 Ft

Természetes bambusz
Fenntartható szövet anyag
150 cm hosszú kábellel

 

 

Méret 9,2 x ø 1,7 cm Max emblémázási méret 60 x 60 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



P308.189  | 

new

Bambusz 5W-os vezeték nélküli 
töltő USB kimenettel

Bambusz 5W-os vezeték nélküli töltő dupla USB kimenettel. 150 cm hosszú PVC-mentes TPE kábellel. Minden QI 
kompatibilis eszközzel használható, úgy mint az Android telefonok legújabb generációja, iPhone 8 és újabb. Bemenete: 

5V/2A, Kimenete 5V/1A, 5W. USB kimenete: 5V/2A.  Ár: 3.940 Ft

Bambusz külső
5W-os vezeték nélküli töltés
Két USB csatlakozóval
150 cm-es TPE kábellel

 

 

Méret 1 x 9,2 x 9,2 cm Max emblémázási méret 60 x 60 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



P322.139  |

5000 mAh zsebben hordható 
powerbank búzaszárból

Lapos, 5000 mAh powerbank természetes búzarostból (35%) valamint ABS anyagból. Méretéből kifolyólag zsebre 
rakható ezért könnyen bárhová magával viheti. Töltés közben a LED töltöttségjelző világít. Teljes töltöttség esetén 

mobilkészülékét akár 3 alkalommal is feltöltheti a termék segítségével. Időtálló, A fokozatú 5000 mAh nagy sűrűségű 
lítium-polimer akkumulátorral. Dupla USB csatlakozóval. Bemenete: 5V/2A, Egyik USB kimenete: 5V/2A, Másik USB 

kimenete: 5V/1A.  Ár: 6.250 Ft

 

 

Méret 1,5 x 6,4 x 9,4 cm Max emblémázási méret 35 x 60 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



P308.729  |

5W-os vezeték nélküli töltő búzaszárból
Lapos, 5W-os vezeték nélküli töltő természetes búzarostból (35%) valamint ABS anyagból. Töltés közben a LED 

töltöttségjelző világít. Minden QI-vel kompatibilis eszközzel használható, úgy mint az Android telefonok legújabb 
generációja, iPhone 8 és újabb. Bemenete: 5V/1,2A, Vezeték nélküli kimenete: 5V/1A, 5W. Tartozéka egy 150cm-es, PVC-

mentes TPE mikro USB kábel.  Ár: 3.320 Ft

 

 

Méret 1 x ø 10 cm Max emblémázási méret 60 x 60 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



P328.709  |

3W-os mini hangszóró búzaszárból
Kicsi ugyanakkor erőteljes, 3W-os vezeték nélküli hangszóró természetes búzarostból (35%) valamint ABS 

anyagból. Az 500 mAh akkumulátor segítségével akár 4 órán keresztül is hallgathatja kedvenceit mindössze 
egyetlen feltöltéssel. 5.0 vezeték nélküli kapcsolat akár 10 méteres távolságig. Mikrofonnal és hívásfogadás 

funkcióval.  Ár: 5.830 Ft

 

 

Méret 6,8 x 4 x 9 cm Max emblémázási méret 30 x 50 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



P328.719  |

Vezeték nélküli töltős hangszóró búzaszárból
Töltse telefonját vezeték nélkül miközben kedvenceit hallgatja ezzel a búzaszárból (35% búzaszár, ABS anyag) valamint 

parafából készült hangszóróval. 150 cm-es C típusú USB kábellel a kábellel való töltéshez. 5W-os vezeték nélküli hangszóró 
valamint tetején 5W-os vezeték nélküli töltő C típusú illetve AUX csatlakozóval. A hangszóró 1200 mAh akkumulátorral 

rendelkezik ezáltal az 5.0 vezeték nélküli kapcsolattal akár 4 órán keresztül hallgathatja kedvenceit akár 10 méteres 
működési távolságig. Mindkét funkció használata esetén csatlakoztassa a terméket áramforráshoz.  Ár: 12.090 Ft

 

 

Méret 5,8 x 7,8 x 16 cm Max emblémázási méret 25 x 8 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



P329.221  |

Edzett üveg borítású 3W-os 
vezeték nélküli hangszóró

Modern és elegáns 3W-os vezeték nélküli hangszóró edzett üveg borítással a teljes színes logós egyediesítéshez. 5.0 
vezeték nélküli kapcsolattal valamint az 500 mAh akkumulátorral akár 5 órán keresztül is hallgathatja kedvenceit 10 

méteres működési távolságig. Feltöltése mindössze 1,5 órát vesz igénybe. ABS anyag szöveg hangszóró ráccsal valamint 
hátulján edzett üveg borítás. PVC-mentes TPE mikro USB kábellel töltéshez.Digitális emblémázás. Ár: 7.070 Ft

 

 

Méret 2 x 6 x 9 cm Max emblémázási méret 87 x 57 mm Emblémázási 
technika Digitalprint 



P308.711  |

Edzett üveg borítású 5W-os 
vezeték nélküli töltő

Modern és elegáns vezeték nélküli töltő edzett üveg borítással a teljes színes logós egyediesítéshez. A vezeték 
nélküli töltés minden QI-val kompatibilis eszközzel használható, úgy mint az Android telefonok legújabb 

generációja, iPhone 8 és újabb. ABS valamint edzett üveg anyag. 120 cm hosszú PVC-mentes TPE mikro USB 
kábellel. Mikro USB bemenete: 5V/1A, Vezeték nélküli kimenete: 5W, 5V/1A.Digitális emblémázás. Ár: 4.150 Ft

 

 

Méret 1 x ø 7,5 cm Max emblémázási méret 65 x 65 mm Emblémázási technika 
Digitalprint 



P322.101  |

Edzett üveg borítású 5000 mAh powerbank
Modern és elegáns 5000 mAh powerbank edzett üveg borítással a teljes színes logós egyediesítéshez. ABS anyagból edzett 
üveg előlappal. Duál USB kimenettel rendelkezik ezáltal akár két eszköz is tölthető egyidejűleg. Töltöttségjelzővel valamint 

hosszú élettartamú, A minősítésű 5000 mAh lítium polimer akkumulátorrral. Mikro USB bemenete: 5V/2A, 2x USB kimenete: 
5V/2A. PVC-mentes TPE kábellel töltéshez.Digitális emblémázás. Ár: 7.900 Ft

 

 

Méret 1 x 6,9 x 14 cm Max emblémázási méret 136 x 65 mm Emblémázási technika 
Digitalprint 



P322.091  |

Edzett üveg borítású 5000mAh vezeték 
nélküli töltő powerbank

Modern és elegáns 5000 mAh vezeték nélküli töltős powerbank edzett üveg borítással a teljes színes logós egyediesítéshez. 
ABS anyagból edzett üveg előlappal. A vezeték nélküli töltés minden QI-val kompatibilis eszközzel használható, úgy mint az 

Android telefonok legújabb generációja, iPhone 8 és újabb. Kábellel való töltéshez a powerbank egy dupla USB csatlakozóval 
rendelkezik valamint egy C-típusú kimenettel. Töltöttségjelzővel valamint hosszú élettartamú, A minősítésű 5000 mAh lítium 
polimer akkumulátorrral. C-típusú bemenete: 5V/2A, Mikro USB bemenete: 5V/2A, USB kimenete: 5V/2A, C-típusú kimenete: 

5V/2A. PVC-mentes TPE mikro USB kábellel töltéshez.Digitális emblémázás. Ár: 10.420 Ft
 

 

 

Méret 2,2 x 6,3 x 9 cm Max emblémázási méret 88 x 61 mm Emblémázási technika 
Digitalprint 



 P324.691  3  |

new

Aria 8000 mAh powerbank  
5W-os vezeték nélküli töltéssel

Ahol a vezeték nélküli töltés találkozik a skandináv dizájnnal: ez az Aria vezeték nélküli töltős powerbank elegáns 
alumínium és ABS anyagból, puha tapintású felülettel, PU hurokkal. 5W-os vezeték nélküli töltés funkcióval és USB 

csatlakozóval a kábellel való töltéshez. Minden QI-vel kompatibilis eszközzel használható, úgy mint az Android 
telefonok legújabb generációja, iPhone 8 és újabb. Bemenete: 5V/2A, Vezeték nélküli kimenete: 5V/1A, USB kimenete: 

5V/2A. Ajándékdobozban érkezik. Bejegyzett design®  Ár: 14.290 Ft

 

 

Méret 1,5 x 7,1 x 14 cm Max emblémázási méret 50 x 15 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



 P308.691  3  |

new

Aria 5W-os vezeték nélküli 
töltős digitális óra

Ahol a funkcionalitás találkozik a stílussal! Vezeték nélküli töltő divatos alumínium és PU alkotóelemekkel, beépített 
digitális órával. 150 cm-es micro USB kábellel érkezik. Minden QI töltéssel kompatibilis eszközzel használható, úgy, 

mint az Android telefonok legújabb generációja, iPhone 8 és újabb telefonok. Bemenete 5V/2A, vezeték nélküli 
kimenete 5V/1A. Ajándékdobozban érkezik. Bejegyzett design®  Ár: 9.580 Ft

 

Méret 4,4 x 8,1 x 8,1 cm Max emblémázási méret 50 x 20 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



 P328.681  3  |

Aria vezeték nélküli komfort fejhallgató
Ahol a tiszta hangzás találkozik a stílussal! Az Aria vezeték nélküli fejhallgató divatos alumínium és PU anyagból 4.2-es 
vezeték nélküli kapcsolattal rendelkezik a zökkenőmentes csatlakozás érdekében. 250 mAh akkumulátora akár 8 órán át 
tartó zenehallgatást tesz lehetővé. Beépített mikrofonnal hívásfogadáshoz. A fejhallgató összehajtható a hozzá tartozó 

tartóban való tároláshoz így könnyen is szállítható. Ajándékdobozban érkezik.  Ár: 20.030 Ft

 

 

Méret 4,5 x 18 x 19 cm Max emblémázási méret 30 x 30 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



new

 P328.691  3  |

Aria 10W-os vezeték nélküli hangszóró
Ahol a funkcionalitás találkozik a stílussal! Aria erőteljes, 5W-os vezeték nélküli hangszóró divatos alumínium és ABS 
anyagból puha tapintású bevonattal, PU hordszíjjal. A termék a legújabb 5.0 vezeték nélküli kapcsolattal rendelkezik 
valamint támogatja a szabadkezes telefonálást. 2000 mAh-ás akkumulátora akár 10 órán át tartó zenehallgatást tesz 

lehetővé egyetlen feltöltéssel. Ajándékdobozban érkezik. Bejegyzett design®  Ár: 13.750 Ft

 

 

Méret 3,5 x 7,2 x 13,8 cm Max emblémázási méret 55 x 30 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



new

 P328.671  3  |

Aria 5W-os vezeték nélküli hangszóró
Ahol a funkcionalitás találkozik a stílussal! Erőteljes, 5W-os vezeték nélküli hangszóró divatos alumínium és ABS anyagból 

puha tapintású bevonattal, PU hordszíjjal. A termék a legújabb 5.0 vezeték nélküli kapcsolattal rendelkezik valamint 
támogatja a szabadkezes telefonálást. 600 mAh-ás akkumulátora akár 6 órán át tartó zenehallgatást tesz lehetővé 

egyetlen feltöltéssel. Ajándékdobozban érkezik. Bejegyzett design®  Ár: 9.560 Ft

 

 

Méret 3,5 x 3,9 x 6,9 cm Max emblémázási méret 50 x 15 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



new

P322.181  |

10 000 mAh napelemes powerbank 
10W vezeték nélküli töltéssel

10 000 mAh powerbank IPX5 vízállósággal, napelemmel és vezeték nélküli töltéssel. A powerbank a kábellel való töltés mellett 
(C típus és USB) 10 W-os vezeték nélküli gyorstöltés funkcióval is rendelkezik. A vezeték nélküli töltés minden QI kompatibilis 
eszközzel használható, úgy mint az Android telefonok legújabb generációja, iPhone 8 és újabb készülékek. A napelem mellett 
lámpával valamint karabínerrel is rendelkezik amivel táskára rögzíthető. Töltöttségjelzővel. USB kimenete: 5V/2.4A, C típusú 

kimenete: 5V/2.4A. PVC-mentes TPE, C típusú töltőkábellel.  Ár: 20.780 Ft

 

 

Méret 18 x 13,5 cm Max emblémázási méret 40 x 40 mm Emblémázási technika 
Transzfernyomás 



P324.532  |

Tela 8000 mAh 5W-os  
vezeték nélküli töltős powerbank

Legyen mindig elegendő energiája ezzel a divatos vezeték nélküli töltős powerbankkel elegáns, puha kialakítású PU borítással. A 
8000 mAh akkumulátor segítségével telefonját akár négyszer is feltöltheti az 5W-os vezeték nélküli töltő segítségével. Amennyiben 
telefonja nem rendelkezik vezeték nélküli töltés funkcióval úgy kábelen keresztül is töltheti a szupergyors USB csatlakozón keresztül 

vagy a C-típusú csatlakozón keresztül. Micro USB bemenete: 5V/2A, C-típusú kimenete: 5V/3A, USB kimenete: 5V/2A, Vezeték 
nélküli kimenete: 5V/1A, 5W.  Ár: 14.170 Ft

 

 

Méret 18 x 13,5 cm Max emblémázási méret 40 x 40 mm Emblémázási technika 
Transzfernyomás 



P324.471  |

8000 mAh világító logós  
vezeték nélküli powerbank

Lapos, időtálló powerbank 8000 mAh lítium polimer akkumulátorral. A vezeték nélküli ABS powerbankre logó 
gravírozható, ami a termék használatakor átvilágításra kerül. A powerbank erős, gumis tapadókorongokkal rendelkezik, 

hogy telefonját stabilan tartsa. A vezeték nélküli töltés mellett USB-n vagy C-típusú csatlakozón keresztül is töltheti 
készülékét. Kimenete: 5V/2.1A. Bemenete: 5V/1.5A. Vezeték nélküli kimenete 5V/1A 5W. Bejegyzett design®  Ár: 13.910 Ft

 

 

Méret 18 x 13,5 cm Max emblémázási méret 40 x 40 mm Emblémázási technika 
Transzfernyomás 



P324.869  |

Bamboo X vezeték nélküli töltős 
5000 mAh powerbank

Töltse telefonját ezzel az eco 5W-os vezeték nélküli powerbankkel. A termék 3 töltési funkcióval rendelkezik: 5W-
os vezeték nélküli töltés, C-típusú be- és kimenet (2A) valamint egy hagyományos USB csatlakozó 2A kimenettel 
gyorstöltéshez. Külseje időtálló bambuszból illetve 30% organikus pamut, 40% kender, 30% újrahasznosított PET 

keverékéből. Vezeték nélküli töltés minden QI-val kompatibilis eszközzel úgy, mint az Android legújabb generációja, 
iPhone 8, 8S és X. Bemenet: 5V/2A (Micro bemenet), USB kimenet: 5V/2A C-típusú bemenet: 5V/2A, C-típusú kimenet: 
5V/2A, Vezeték nélküli kimenet: 5W (5V/1A). 100% műanyagmentes csomagolásban. Bejegyzett design®  Ár: 16.680 Ft

 

 

Természetes bambusz
Fenntartható szövet anyag
5000 mAh

Méret 1,6 x 7,3 x 14,4 cm Max emblémázási méret 55 x 20 mm Emblémázási technika 
CO₂ gravírozás 



 P322.201  3  |

new

5000 mAh zsebben hordható vezeték 
nélküli töltős powerbank

Kompakt, 5000 mAh powerbank 5W-os vezeték nélküli töltővel könnyed ABS anyagból. Méretébúl kifolyólag bárhová 
magával viheti akár zsebében is. Teljes töltöttséggel akár háromszor is használhatja mobiltelefonja feltöltéséhez. Időtálló, 
A fokozatú, 5000 mAh, nagy sűrűségű lítium-polimer akkumulátorral. Dupla USB csatlakozó és töltöttségjelző. Bemenete: 

5V/2A, 1. USB kimenete: 5V/2A, 2. USB kimenete: 5V/1A. Vezeték nélküli kimenete: 5V/1A, 5W.  Ár: 6.860 Ft

 

 

Méret 1,5 x 6,3 x 9,9 cm Max emblémázási méret 30 x 50 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



new

 P322.191  9  |

Tusca 10 000 mAh PU powerbank
Divatos powerbank elegáns PU felülettel és varrással. 10 000 mAh A minősítésű akkumulátorával mobilkészülékét akár 

négyszer is feltöltheti. C-típusú bemenete: 5V/2A, Micro USB bemenete: 5V/2A, Kimenete: 5V/2.4A. PVC-mentes TPE micro 
USB kábellel.  Ár: 10.400 Ft

Elegáns PU powerbank
10 000 mAh akkumulátor
USB kimenet
C-típusú bemenet

 

 

Méret 1,5 x 7,2 x 138 cm Max emblémázási méret 40 x 80 mm 
Emblémázási technika Tamponnyomás 



 P324.950  1  2  4  5  7  |

4000 mAh powerbank
4000 mAh vékony alumínium powerbank kiváló minőségű lítium polimer akkumulátorral. 

Bekapcsoló gombbal és töltöttségjelzővel, átlátszó ajándékdobozba csomagolva. Kimenete: 5 V/1 A. 
Bemenete: 5 V/1 A. Micro USB-kábellel.  Ár: 4.190 Ft

 

 

Méret 11 x 6,8 x 1 cm Max emblémázási méret 80 x 40 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



P324.461  |

4000 mAh világító logós powerbank
Lapos, tartós powerbank 4000 mAh lítium-polimer akkumulátorral. A powerbank opcionálisan gravírozható az 
elülső panelen. A powerbank használata közben a logó világítani fog, ezáltal nagyszerűen kiemelve a képviselt 

márkát. Kimenete: 5V/2,1A. Bemenete: 5V/1,5A.  Ár: 7.210 Ft

 

 

Méret 1 x 6,8 x 12,9 cm Max emblémázási méret 88 x 49 mm Emblémázási 
technika Grawer laserowy 



 P322.171  3  |

1200 mAh kulcstartó  
powerbank beépített kábellel

Zsebre rakható 1200 mAh powerbank ABS anyagból beépített 3 az 1-ben töltőkábellel (IOS, Micro, C típus) 
minden telefonkészülék töltéséhez. A karabíner segítségével kulcstartóként használható valamint táskára 

rögzíthető. Része továbbá egy stroboszkóp funkciós lámpa. A powerbank hosszú élettartamú A minősítésű 
1200 mAh lítium polimer akkumulátort tartalmaz. Bemenete: 5V/1A, Kimenete: 5V/1A. PVC-mentes TPE micro 

USB kábellel.  Ár: 5.430 Ft

 

 

Méret 1,8 x 4,5 x 6,6 cm Max emblémázási méret 40 x 25 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



P308.211  |

new

Egérpad 15W-os vezeték nélküli 
töltéssel, USB csatlakozókkal

Gyorstöltéssel rendelkező egérpad 15W-os vezeték nélküli töltéssel. USB és C-típusú kimenet kábellel való töltéshez. Bemenete: 
5V/3A, 9V/2A, USB kimenete: 5V/1.5A, C-típusú kimenete: 5V/1.5A. Vezeték nélküli kimenete: 15W. A 15W-os vezeték nélküli 

töltéshez ajánlott egy USB gyorstöltő adapter használata. Minden QI-vel kompatibilis eszközzel használható, úgy mint az 
Android telefonok legújabb generációja, iPhone 8 és újabb. 150 cm hosszú PVC-mentes TPE kábellel. Anyagát tekintve gumi 

egérpad és PU töltő felület.  Ár: 7.470 Ft

 

 

Méret 0,8 x 22 x 32 cm Max emblémázási méret 150 x 150 mm 
Emblémázási technika Transzfernyomás 



new

P308.041  |

5W-os vezeték nélküli töltő és képkeret
5W-os vezeték nélküli töltő és képkeret egyben 10x15 cm-es fényképekhez. 150 cm hosszú PVC-mentes TPE micro 
usb kábellel. Minden QI kompatibilis eszközzel használható, úgy mint az Android telefonok legújabb generációja, 

iPhone 8 és újabb. Bemenete: 5V/2A, Kimenete: 5/1A - 5W.  Ár: 5.200 Ft

 

 

Méret 1 x 12,8 x 25,4 cm Max emblémázási méret 60 x 30 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



P308.163  |

10W-os vezeték nélküli töltő USB 
csatlakozókkal

Csatlakoztassa ezt a 10W-os gyorstöltőt USB vagy C típus segítségével és használja mobilkészüléke vezeték nélküli feltöltésére 
(az Android legújabb verziói, iPhone 8 és újabb). Régebbi készülékek a két USB kimeneten keresztül tölthetőek. Sima ABS 

felülettel ezáltal tökéletes digitális emblémázáshoz. Kizárólag töltésre alkalmas. Bemente: 1A, Kimenete: 5V/1A, Vezeték nélküli 
kimenete: 5W, C-típusú bemenete: 5V/2A és 9V/1.67A, Micro USB bemenete:5V/2A és 9V/1.67A, Vezeték nélküli kimenete: 

9V/1.1A (10W) és 5V/1A (5W), USB kimenete: 5V/1A. Tartozéka egy 120 cm hosszú TPE mikro USB kábel.  Ár: 5.430 Ft 

 

 

Méret 0,8 x 8,6 x 8,6 cm Max emblémázási méret 60 x 60 mm 
Emblémázási technika Tamponnyomás 



new

P308.031  |

Többfunkciós, 5W-os vezeték nélküli 
töltős kártya utazószett

Tökéletes útitárs mely teljes felszereltséget biztosít töltéshez: könnyű, kártya formájú 5W-os vezeték nélküli töltő. A beépített 
TPE (PVC-mentes) micro USB kábel csatlakoztatásával a kártya vezeték nélküli töltőként használható. C-típusú valamint 

dupla oldalú csatlakozóval is rendelkezik IOS készülékekhez. Tartozéka továbbá egy SIM kártya tű valamint kettő SIM kártya 
nyílás (a SIM kártya nem tartozéka a terméknek). ABS anyagból. A vezeték nélküli töltés minden QI-val kompatibilis eszközzel 

használható, úgy mint az Android telefonok legújabb generációja, iPhone 8 és újabb készülékek.  Ár: 4.760 Ft

 

 

Méret 1 x 5,7 x 8,6 cm Max emblémázási méret 30 x 10 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



P300.093 

new

1

2

3

2

31

Digitális adatvédelmi szett
Digitális adatvédelmi szett PP tartóban. Tartalmaz egy USB adatátvitel blokkolót, egy webkamera takarót valamint 

egy audio jack blokkolót. Az USB adatátvitel blokkoló megakadályozza a nem kívánt információ-szinkronizálást amikor 
mobilkészülékét számítógéphez vagy nyilvános töltőállomáshoz csatlakoztatja. Blokkolja az adatcserét a csatlakoztatott 
eszközök között miközben a töltés zavartalanul folyik ezáltal véd az adatlopás ellen valamint a rosszindulatú programok 
futtatása ellen. A webkamera takaró segítségével eltakarhatja a laptop webkameráját. Az audio jack blokkoló készüléke 

AUX kimenetébe csatlakoztatható ezáltal megakadályozva, hogy harmadik felek lehallgassák beszélgetéseit.  Ár: 1.660 Ft

 

 

Méret 1,1 x 2,6 x 4,2 cm Max emblémázási méret 20 x 15 mm Emblémázási 
technika Tamponnyomás 



new

P300.063

USB adatátvitel blokkoló
Akadályozza meg az USB adatátvitel blokkoló segítségével, hogy mobilkészülékéről nem kívánt információ 
szinkronizálás történjen számítógéphez vagy nyilvános töltőállomáshoz való csatlakoztatáskor. A termék 

megakadályozza az adatcserét a csatlakoztatott eszközök között miközben a töltés zavartalanul folyik ezáltal 
véd az adatlopás ellen valamint a rosszindulatú programok futtatása ellen. Minden mobilkészülékkel (iOS, 

Android, Windows) és minden USB csatlakozóval kompatibilis. ABS anyagból.  Ár: 1.000 Ft

 

 

Méret 1,3 x 5,5 x 8,7 cm Max emblémázási méret 55 x 25 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



P300.133  |

Felhő vezeték nélküli adattároló
Felejtse el a vezetékeket és bővítse ki telefonja memóriáját ezzel a 16 GB-os vezeték nélküli adattároló eszközzel! 

Hogyan működik? A felhő minden fodra egy személyes wifi jelet sugároz, hogy ezáltal kapcsolatot létesítsen 
telefonjával. Az ingyenes alkalmazás segítségével megoszthat vagy továbbküldhet fájlokat. Dokumentumai 

védelmének érdekében a felhő jelszóval védett. A fájlok maximum 6 felhasználóval oszhatóak meg. Micro USB kábellel 
a felhő feltöltéséhez.  Ár: * Árajánlat alapján

 

 

Méret 1,3 x 5,5 x 8,7 cm Max emblémázási méret 55 x 25 mm Emblémázási 
technika Tamponnyomás 



new

P300.321  |

Világító logós vezeték nélküli egér
Kényelmes kialakítású, többször feltölthető vezeték nélküli egér világító logós felülettel a céges üzenet kiemeléséhez. 
A termék 300 mAh lítium polimer akkumulátorral rendelkezik mely 3 óra alatt tölthető. A kapcsolódási sebesség 125 
Hz a könnyen használható USB vevőegység segítségével. Ez része a terméknek. Jobb, bal valamint középső, görgetős 
egérgombbal. A termék érzékenysége igény szerint állítható. Minden új Windows valamint Mac operációs rendszerrel 

kompatibilis.  Ár: 5.430 Ft

 

 

Méret 3,4 x 6,6 x 11,6 cm Max emblémázási méret 20 x 15 mm Emblémázási technika 
Grawer laserowy 



P330.781  |

Fit watch
Óra a modern életvitelhez 1.3” érintőképernyővel az egész napos aktív életvitelhez. Puha és kényelmes szilikon pánttal, 

divatos részletekkel. Funkciói: lépésszámláló, kalóriaszámláló, több sport aktivitás követése, ébresztőóra, szívritmus 
mérése, vérnyomás mérés, naptári frissítések, hívásfogadás és híváskezdeményezés. Figyelmeztetések: SMS, Facebook, 

Skype, WhatsApp, Twitter stb. Kompatibilis Android 4.4 valamint IOS 8.0 és újabb készülékekkel. IPX 67 vízálló és 
porálló. 15 napos készenléti idővel és akár 5 napos működési idővel. Saját töltővel.  Ár: * Árajánlat alapján

 

 

Méret 1,1 x 3,5 x 22 cm Max emblémázási méret 50 x 10 mm Emblémázási 
technika CO₂ gravírozás 



 P330.741  5  7  |

Stay Fit szívritmusmérővel
Könnyed, IP67 vízálló aktivitásmérő kényelmes TPE pánttal az éjjel-nappali használathoz. 0’96” OLED színes 

kijelzővel. A hozzá tartozó alkalmazás 10 nyelven elérhető (iOS 8.1 és Android 4.4 vagy újabb készülékekhez). Funkciói: 
alváskövetés, lépésszámláló, távolság- és kalóriaszámláló, a szívritmus, vérnyomás és a vér oxigénszintjének mérése 

valamint stopperóra. Lépjen előre az egészséges életmód érdekében! 7 napos készenléti idővel és akár 3 napos 
működési idővel.  Ár: * Árajánlat alapján

 

 

Méret 1,1 x 3,5 x 22 cm Max emblémázási méret 50 x 10 mm Emblémázási technika 
CO₂ gravírozás 



P301.091

new

Autós szellőzőre illeszthető 
telefontartó gyűrűvel

Könnyen a telefon hátuljára illeszthető mobiltelefon tartó. A gyűrű segítségével kézben tartva vagy 
állványként is használhatja telefonkészülékét emellett pedig akár az autó szellőzőjére is ráilleszthető 

amennyiben vezetés közben a navigációra van szüksége. Ragasztószalaggal a nagyobb tapadás érdekében az 
üveg burkolatú telefonokhoz, úgy, mint az Iphone 8-X.  Ár: 1.660 Ft

 

 

Méret 1 x 3,4 x 6 cm Max emblémázási méret 15 x 15 mm Emblémázási 
technika Tamponnyomás 



 P302.221  3  4  5  

3 az 1-ben visszahúzható kábel
Kompakt, visszahúzható 3 az 1-ben töltőkábel C típusú csatlakozóval valamint kétoldalú csatlakozóval: IOS és micro USB-s 

Android készülékekhez. A visszahúzható mechanizmusnak köszönhetően a 100cm hosszú kábel nem gabalyodik össze. 
ABS borítás, TPU kábel. Adatátvitelre is alkalmas.  Ár: 1.650 Ft

 

 

Méret 1,5 x 4 x 13 cm Max emblémázási méret 25 x 15 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



P302.321

new

3 az 1-ben telefontartó töltőkábel
Egyedi kialakítású töltőkábel mely telefontartóként is használható (csak C-típusú és IOS telefonokhoz). 100 
cm hosszú PVC-mentes TPE kábellel. C-típusú valamint kétoldalú csatlakozóval IOS és micro usb-s Android 

telefonokhoz.  Ár: 1.980 Ft 

 

 

Méret 100 x 2 x 1 cm Max emblémázási méret 20 x 7 mm Emblémázási 
technika Tamponnyomás 



P302.281  

Világító logós 3 az 1-ben kábel
Divatos, fonott 3 az 1-ben nejlon kábel C típusú csatlakozóval, micro USB-vel és két oldalú csatlakozóval iOS készülékekhez. 

Közepe gravírozható így az a kábel használatakor világít. Töltésre alkalmas. Hossza 120 cm.  Ár: 3.490 Ft

 

 

Méret 120 x 1 x ø 0,5 cm Max emblémázási méret 25 x 25 mm Emblémázási technika 
Grawer laserowy 



new

 P302.071  3  4  5

4 az 1-ben kábel karabínerrel
4 az 1-ben kábel karabínerrel. USB bemeneti csatlakozó valamint kimeneti egység: két oldalú csatlakozó IOS 

készülékekhez, micro USB valamint C-típusú csatlakozó. Alkalmas a legelterjedtebb telefonkészülékek töltésére. ABS 
burkolattal valamint 10 cm hosszú nejlon, fonott kábellel. Legfeljebb 2.1A-es töltéshez.  Ár: 2.230 Ft

 

 

Méret 1 x 3 x 18 cm Max emblémázási méret 15 x 25 mm Emblémázási 
technika Tamponnyomás 



P302.232

3 az 1-ben fonott kábel
Divatos, fonott, 3 az 1-ben kábel C típusú csatlakozóval valamint kétoldalú csatlakozóval: IOS és micro USB-s 
Android készülékekhez. Fonott nejlon anyagú, 120 cm-es kábel időtálló alumíniumból készült csatlakozókkal. 

Kizárólag töltéshez.  Ár: 1.650 Ft

 

 

Méret 124 x ø 0,5 cm Max emblémázási méret 23 x 8 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



 P302.111  3  4  5

3 az 1-ben kulcstartó kábel
Kulcstartó kábel 3 különböző csatlakozóval: egy micro USB, egy C-típusú valamint egy harmadik IOS és 

Apple eszközökhöz. Töltésre valamint adatátvitelre egyaránt alkalmas. A kábel két vége mágnesesen 
összekapcsolható.  Ár: 830 Ft

 

 

Méret 0,8 x 3,1 x 11 cm Max emblémázási méret 5 x 15 mm Emblémázási 
technika Tamponnyomás 



new

 P329.041  3  |

Free Flow TWS fülhallgató töltő tartóban
Élvezze a zene áramlását ezzel a vezeték nélküli fülhallgatóval ABS töltő tartóban. A fülhallgató 35 mAh akkumulátorral 
rendelkezik mely az 500 mAh akkumulátorú tartóban mindössze 1 óra alatt feltölhető. Automata párosítás funkcióval. 

Működési ideje közepes hangerőn körülbelül 3 óra. 5.0 vezeték nélküli kapcsolattal akár 10 méteres működési távolságig. 
Hívásfogadás funkcióval és mikrofonnal. 3 különböző méretű pótborítással.  Ár: 7.490 Ft

Akár 3 órás üzemidő
3 különböző méretű gumiharanggal
Lapos tartóban kiváló digitális emblémázási felülettel

Méret 2,9 x 3,8 x 8,1 cm Max emblémázási méret 50 x 15 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 

 

 



P329.111  |

TWS fülhallgató
Élvezze a teljes szabadságot miközben kedvenc zenéjét hallgatja! Párosítsa a két ABS fülhallgatót a sztereó 

élményhez mind zenehallgatás és hívásfogadás során. A fülhallgató 500 mAh akkumulátorral rendelkező tartóban 
érkezik mellyel egyúttal tölthető is. 5.0 vezeték nélküli kapcsolat az automata párosításhoz és a stabil kapcsolathoz. 
A fülhallgatók 50 mAh akkumulátorral akár 3 órán keresztül használhatóak mindössze 2 órán át tartó feltöltéssel a 

tartóba helyezve. 10 méteres távolságig. Különböző méretű pótboríásokkal.  Ár: 11.390 Ft

Töltő tartóval
Swiss Peak ajándékdobozban érkezik
Automatikus párosítás
Sztereó hang hívás közben

Méret 3,3 x 3,2 x 7 cm Max emblémázási méret 40 x 13 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 

 

 



P329.121 |

TWS fülhallgató vezeték nélküli 
töltős tartóval

Élvezze a szabadságot miközben kedvenc zenéjét hallgatja! Párosítsa ezeket az ABS fülhallgatókat a sztereó élményhez és 
hívásfogadáshoz (mono). Divatos tartóval melyben a fülhallgatók vezeték nélküli töltéssel tölthetőek  az 5W-os vezeték 

nélküli töltő segítségével. Ez a töltő mobiltelefon töltésére is alkalmas. Minden QI-val kompatibilis eszközzel használható, 
úgy mint az Androidok legújabb verziója, iPhone 8 és újabb készülékek. 150 cm-es micro USB kábellel. 4.2-es vezeték 

nélküli kapcsolat valamint 50 mAh akkumulátor az akár 3 órán keresztül tartó használathoz. Feltöltése mindössze 2 
órát vesz igénybe a tartóban. 10 méteres távolságig. Különböző méretű pótvégekkel. Bemenete: 5V/1A, Vezeték nélküli 

kimenete: 5V/1A.  Ár: 14.010 Ft

Vezeték nélküli sztereó fülhallgató
Vezeték nélkül tölthető tartó
Vezeték nélküli töltő mobiltelefon számára is
3 különböző méretű gumiharanggal
4.2 vezeték nélküli kapcsolat

 

 

Méret 7,8 x 9,5 x 10,8 cm Max emblémázási méret 45 x 45 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



P329.111  |P329.181  |

Világító logós TWS fülhallgató töltő tartóban
Élvezze a teljes szabadságot zenehallgatás közben! Ez a TWS fülhallgató 300 mAh vezeték nélkül tölthető tartóban érkezik 
amin a gravírozott logó töltés során világít. 1,5 óra alatt feltölti a fülhallgatót az akár 3 órán át tartó zenehallgatáshoz. 5.0 
vezeték nélküli kapcsolattal az automatikus párosításhoz. Akár 10 méteres működési távolságig. PVC-mentes micro USB 

kábellel töltéshez, 3 különböző méretű pótborítással.  Ár: 12.090 Ft

 

 

Méret 8,3 x 8,3 x 5,3 x ø 3 cm Max emblémázási méret 20 x 10 mm Emblémázási 
technika CO₂ gravírozás 



P329.051  |

new

TWS sport fülhallgató töltő tartóban
Érje el a következő szintet edzés közben ezzel a könnyű, vezeték nélküli fülhallgatóval PU soft shell töltő tartóban. 
Az ABS anyagból készült fülhallgató tökéletesen illeszkedik a fül köré. 50 mAh akkumulátora a 350 mAh tartóban 
mindössze 1 óra alatt feltölthető. Automatikus párosítás funkcióval. Működési ideje közepes hangerővel 5 óra. 5.0 

vezeték nélküli kapcsolat akár 10 méteres távolságig. Mikrofonnal hívásfogadáshoz.  Ár: 9.140 Ft

 

 

Méret 4,2 x 7,5 x 10,4 cm Max emblémázási méret 40 x 25 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



P329.111  |P329.433 |

new

Liberty TWS fülhallgató 5000 mAh powerbankkel
Egyedi 2 az 1-ben powerbank beépített vezeték nélküli fülhallgatóval ABS anyagból. Töltöttségjelzővel valamint 5.0 vezeték 

nélküli kapcsolattal 10 méteres távolságig. A fülhallgató 40 mAh akkumulátorral rendelkezik mely akár 2 órás üzemidőt 
tesz lehetővé. 4 óra alatt újra feltölthető. A powerbank időtálló, A fokozatú, 5000 mAh lítium-polimer akkumulátorral 

rendelkezik mellyel telefonját akár kétszer is feltöltheti. C-típusú bemenete: 5V/2A, USB kimenete: 5V/2A. PVC-mentes, 
C-típusú TPE töltőkábellel.  Ár: 11.640 Ft

 

 

Méret 2,8 x 7 x 12,6 cm Max emblémázási méret 35 x 50 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



 P329.011  3  |

Liberty vezeték nélküli fülhallgató töltő tokban
Élvezze a teljes szabadságot ezzel az ABS vezeték nélküli fülhallgatóval töltő tokban! 35 mAh akkumulátorral és 400 

mAh töltő tokkal amiben mindössze 1 óra alatt feltölthető. Az 5.0 vezeték nélküli kapcsolattal könnyen párosítható 
mobiltelefonnal. Lejátszási ideje közepes hangerővel körülbelül 2 óra. 10 méteres működési távolság. Mikrofonnal. 3 

különböző méretű gumiharanggal.  Ár: 6.820 Ft

 

 

Méret 7,2 x 2,6 x 5,9 cm Max emblémázási méret 30 x 30 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



P328.141  |

ANC fejhallgató
Lépjen a zenehallgatás új dimenziójába ezzel a könnyed, aktív zajszűrő, ABS fejhallgatóval. Erőteljesebb, tisztább hangzás. A 

kényelmes viseletről a fület körülölelő kialakítás gondoskodik. A 400 mAh akkumulátor segítségével akár 14 órán át is hallgathatja 
kedvenceit egyetlen feltöltéssel. Kiváló hosszú utakhoz, munkába menet vagy szabadidős használatra. Mindössze 1,5 óra alatt 

feltölthető. 4.2-es vezeték nélküli kapcsolattal akár 10 méteres hatótávolságig. Mikrofonnal és hívásfogadás funkcióval. Cipzáros 
tartóban érkezik. ANC fokozat: 23 DB. AUX kábellel.  Ár: * Árajánlat alapján

Kizárja a külső zajokat
Körülöleli a fület
14 órás üzemidő
Mikrofonnal és hívásfogadás funkcióval

 

 

Méret 8,7 x 17,7 x 19,4 cm Max emblémázási méret 30 x 50 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



P328.281  |

Vezeték nélküli fejhallgató V2
Vezeték nélküli sztereó fejhallgató 3W-os hangszóróval és 105DB érzékenységgel a tökéletes hangminőség érdekében. 

A 350 mAh-ás akkumulátor segítségével akár 8 órán keresztül is hallgathat zenét és egy feltöltés mindössze másfél 
órát vesz igénybe. Akár 10 méteres távolságig is használható. Összehajtható így illik a hozzá tartozó Swiss Peak tartóba. 

Alumínium külső és PU légpárna az órákon át tartó kényelmes viseléshez. AUX kábellel. Mikrofonnal.  Ár: 22.960 Ft

 

 

Méret 3,5 x 19,3 x 19,3 cm Max emblémázási méret 40 x 40 mm Emblémázási 
technika Tamponnyomás 



P326.762  |

Mélynyomós fülhallgató
Élvezze a gazdag hangzást, bárhová is megy. A Swiss Peak fülhallgató kombinálja a kényelmes és 

kiegyensúlyozott kialakítást a modern megjelenéssel. 4.2 vezeték nélküli kapcsolatot használ az optimális 
kapcsolódás érdekében. Kiváló minőségű ABS anyagból készült, mágneses végződésekkel, amelyek 

összekapcsolhatóak amikor épp nincsenek használatban. Beépített 80 mAh akkumulátorral rendelkezik, amely 
lehetővé teszi, hogy akár 6 órán keresztül hallgathassa kedvenc zenéit. Tartozéka egy tartó, amelyben bárhova 

magával viheti a fülhallgatót.  Ár: 12.090 Ft

 

 

Méret 16,5 x 1,2 x 14 cm Max emblémázási méret 50 x 6 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



P329.232  |

Dakota bambusz vezeték nélküli fejhallgató
Tetszetős fejhallgató fület körülölelő kialakítással az optimális hangélményért. Összecsukható funkció, bambusz 

alkotóelem. Akár 22 órán át hallgathatja kedvenceit 5.0 vezeték nélküli kapcsolattal 10 méteres működési távolságig 
miközben a 300 mAh akkumulátor 2 órán belül feltölthető. Mikrofonnal és hívásfogadás funkcióval. PVC-mentes, TPE 

mikro USB kábellel.  Ár: 15.840 Ft

 

 

Méret 7,8 x 17,2 x 19,1 cm Max emblémázási méret 35 x 35 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



P329.169  |

Bambusz vezeték nélküli fejhallgató
ECO bambusz összecsukható vezeték nélküli fejhallgató gondosan kiválasztott fenntartható anyagokból. 

Fülpárnája bambuszból készült, fejpántja RPET-ből. 5.0 vezeték nélküli kapcsolattal akár 10 méteres távolságig. 
200 mAh akkumulátora akár 4 órás zenehallgatást tesz lehetővé miközben feltöltése mindössze 2 órát vesz 

igénybe. Mikrofonnal hívásfogadáshoz.  Ár: 11.390 Ft

 

 

Méret 18 x 7 x 17 cm Max emblémázási méret 35 x 35 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



P329.131  |

Elite összehajtható vezeték 
nélküli fejhallgató

Kényelmes és időtálló vezeték nélküli fejhallgató 5.0 vezeték nélküli kapcsolattal a könnyebb kapcsolódás és hosszabb üzemidő 
érdekében. Összehajtható kialakítás könnyed ABS anyagból puha, kényelmes PU fejpánttal. A fület körülölelő kialakítás 

tökéletes hangélményt tesz lehetővé. A beépített 200 mAh lítium akkumulátorral akár 5 órán keresztül hallgathatja kedvenceit 
és mindössze 2 órán keresztül feltölthető. Akár 10 méteres távolságig. Mikrofonnal hívásfogadáshoz.  Ár: 9.560 Ft

 

 

Méret 18,5 x 4,5 x 17,5 cm Max emblémázási méret 30 x 40 mm Emblémázási 
technika Tamponnyomás 



P329.191  |

new

ANC vezeték nélküli fejhallgató
Tapasztalja meg a tökéletes hangélményt ezzel a zajszűrő funkcióval ellátott vezeték nélküli fejhallgatóval. ABS 

anyagból valamint fület körülölelő kialakítással a kényelmes viseletért. A 250 mAh akkumulátor segítségével akár 5 órán 
keresztül is hallgathatja kedvenceit. Mindössze 3 óra alatt újra feltölthető. Tökéletes az irodában, otthon vagy más, zajos 

környezetben. 5.0 vezeték nélküli kapcsolattal 10 méteres működési távolságig. Mikrofonnal és hívásfogadás 
funkcióval. ANC fokozat: 20 DB. A zajszűrő funkció igény szerint be- és kikapcsolható. AUX kimenettel a kábeles 

használathoz (a vezeték nem része a terméknek).  Ár: 20.780 Ft

Méret 19,5 x 8 x 15 cm Max emblémázási méret 30 x 40 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



P328.009  |

Bamboo X 5W-os hangszóró
Természetes hangzás egy természetes hangszóróból! Ez a környezetbarát hangszóró a kellemes hangélményt kapcsolja 
össze a stílusos dizájnnal. Burkolata időtálló bambuszból illetve szövetből készült melynek összetétele 30% organikus 

pamut,  40% kender valamint 30% újrahasznosított PET palack. Az 5W-os hangszóró kiváló minőségű alkotóelemekből 
készült ezáltal is a terméket hosszabb élettartamra tervezve. Az 1500 mAh-ás akkumulátor segítségével akár 8 órán 

keresztül is hallgathatja kedvenceit egyetlen feltöltéssel. 4.2 vezeték nélküli csatlakozással akár 10 méteres hatótávolságig. 
100% műanyagmentes csomagolás. Bejegyzett design®  Ár: 12.510 Ft

Természetes bambusz
Környezetbarát szövet anyagból
5W-os hangszóró
Meglepő hanghatás

 

 

Méret 5 x 5,8 x 12 cm Max emblémázási méret 25 x 40 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



P328.119  |

Bamboo X 10W-os dupla hangszóró
Természetes hangzás egy természetes hangszóróból! Ez a környezetbarát hangszóró a kellemes hangélményt 

kapcsolja össze a stílusos dizájnnal. Burkolata időtálló bambuszból illetve szövetből készült melynek összetétele 
30% organikus pamut,  40% kender valamint 30% újrahasznosított PET palack. A 10W-os hangszóró kiváló minőségű 
alkotóelemekből készült ezáltal is a terméket hosszabb élettartamra tervezve. A 2200 mAh akkumulátor segítségével 

akár 6 órán keresztül is hallgathatja kedvenceit egyetlen feltöltéssel. 4.2 vezeték nélküli csatlakozással akár 10 
méteres hatótávolságig. 100% műanyagmentes csomagolás. Bejegyzett design®  Ár: 20.870 Ft

Természetes bambusz
Környezetbarát szövet anyagból
10W-os hangszóró
Meglepő hanghatás

 

 

Méret 5,5 x 8,5 x 18,5 cm Max emblémázási méret 35 x 50 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



P329.212  |

Nevada bambusz 3W-os 
vezeték nélküli hangszóró

Tetszetős 3W-os vezeték nélküli hangszóró alumínium illetve bambusz alkotóelemekből. 5.0-es vezeték nélküli 
kapcsolattal akár 10 méteres működési távolságig. 1,5 óra alatt feltölthető az akár 4 órán át tartó zenehallgatáshoz. 

Beépített mélynyomóval. PVC-mentes TPE mikro USB kábellel töltéshez. Bejegyzett design®  Ár: 11.660 Ft

 

 

Méret 3,1 x 6,2 x 15,4 cm Max emblémázási méret 80 x 40 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



P328.341 |

Baia 5W-os vezeték nélküli hangszóró
Fenntartható, 5W-os hangszóró gondosan kiválasztott anyagokból: időtálló, vízálló hangszóró rész,, alján organikus 

parafa. Erőteljes mélynyomó, kiemelkedő hangélmény. IPX5-ös vízállóságának köszönhetően akár kertben vagy 
vízparton is használható. 4.2-es vezeték nélküli kapcsolattal és 1000 mAh akkumulátorral rendelkezik így akár 8 órán át 

is hallgathatja kedvenceit akár 10 méteres hatótávolságig. A Baia műanyagtól mentes csomagolásban érkezik ezzel is 
figyelve a környezetre. Bejegyzett design®  Ár: 11.620 Ft

 

 

8 órás üzemidő
Műanyagmentes csomagolás
Vízálló (IPX5)
Természetes parafa alkotóelemekkel

Méret 5,1 x 10,8 x 10,8 cm Max emblémázási méret 40 x 13 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



P328.351  |

Baia 10W-os vezeték nélküli hangszóró
Fenntartható, 10W-os hangszóró gondosan kiválasztott anyagokból: időtálló, vízálló hangszóró rész,, alján organikus 

parafa. Erőteljes mélynyomó, kiemelkedő hangélmény. IPX5-ös vízállóságának köszönhetően akár kertben vagy 
vízparton is használható. 4.2-es vezeték nélküli kapcsolattal és 1000 mAh akkumulátorral rendelkezik így akár 8 órán át 

is hallgathatja kedvenceit akár 10 méteres hatótávolságig. A Baia műanyagtól mentes csomagolásban érkezik ezzel is 
figyelve a környezetre. Bejegyzett design®  Ár: 20.020 Ft

 

 

6 órás üzemidő
Műanyagmentes csomagolás
Vízálló (IPX5)
Természetes parafa alkotóelemekkel

Méret 16,3 x ø 7,7 cm Max emblémázási méret 10 x 30 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



P326.781 |

3W-os vezeték nélküli mélynyomós hangszóró
Kompakt, 3W-os hangszóró meglepően tiszta és teljes hangterjedelemmel. A hangszóró alsó 

részén található egy extra mélynyomó a basszus teljesítményének növelése érdekében. Kiváló 
minőségű, rozsdamentes acélból készült a kifogástalan megjelenés érdekében. 500 mAh 

akkumulátorral rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy akár 5 órán keresztül hallgathassa kedvenc 
zenéit akár 10 méteres hatótávolságig.  Ár: 9.680 Ft

 

 

Méret 3,9 x ø 4,8 cm Max emblémázási méret 15 x 25 mm Emblémázási technika 
Grawer laserowy 



P329.262  |

5W-os vezeték nélküli mélynyomós hangszóró
Erőteljes, 5W-os hangszóró meglepően tiszta hangzással. Beépített mélynyomóval az optimális basszushoz. A 
650 mAh akkumulátor akár 5 órán át tartó zenehallgatást tesz lehetővé 5.0 vezeték nélküli kapcsolattal akár 10 

méteres működési távolságig. PVC-mentes TPE micro USB kábellel.  Ár: 10.420 Ft

 

 

Méret 48,5 x ø 67 cm Max emblémázási méret 20 x 20 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



 P328.271  3  |

Vezeték nélküli töltős hangszóró 
órás kijelzővel

Erőteljes, 5W-os hangszóró meglepően tiszta hangzással. Beépített mélynyomóval az optimális basszushoz. A 650 
mAh akkumulátor akár 5 órán át tartó zenehallgatást tesz lehetővé 5.0 vezeték nélküli kapcsolattal akár 10 méteres 

működési távolságig. PVC-mentes TPE micro USB kábellel.  Ár: 10.420 Ft

 

 

Méret 48,5 x ø 67 cm Max emblémázási méret 20 x 20 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



new

 P329.390  2  5  8  |

Mini alumínium vezeték nélküli hangszóró
Zsebben hordható 3W-os vezeték nélküli hangszóró meglepően erőteljes hanggal, időtálló alumíniumból. A 180 

mAh akkumulátor akár 3 órás működési időt tesz lehetővé 10 méteres távolságig. 5.0 vezeték nélküli kapcsolattal. 
PVC-mentes TPE töltőkábellel.  Ár: 4.990 Ft

 

 

Méret 4,5 x ø 3,4 cm Max emblémázási méret 15 x 20 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



new

 P329.333  5  6  7  |

Mini vintage 3W-os vezeték nélküli hangszóró
Trendi, retro stílusú, 3W-os vezeték nélküli hangszóró, divatos színekben. ABS anyagból. Tiszta hangminőség 

5.0 vezeték nélküli kapcsolattal akár 10 méteres működési távolságig. Mikrofonnal hívásfogadáshoz. A 350 mAh 
akkumulátorral legfeljebb 3 órán át hallgathatja kedvenceit és mindössze 2 óra alatt újra feltölthető. Vintage 

dizájnú ajándékdobozban.  Ár: 5.760 Ft

 

 

Méret 5 x 3 x 7,5 cm Max emblémázási méret 50 x 12 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



new

P911.072

Vino Sommelier 3 db-os készlet
Legyen kéznél minden amire egy jó borhoz szüksége van! A 3 darabos készlet része egy dugóhúzó, 

fóliavágó valamint cseppfogó. Elegáns ajándékdobozban.  Ár: 2.490 Ft

 

 

3 db-os készlet
Élvezze tovább a friss bort
Exkluzív ajándékdobozban

Méret 1,2 x 2,2 x 12 cm Max emblémázási méret 80 x 40 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



new

P911.032 

Vino Connoisseur 4 db-os készlet
Legyen kéznél minden amire egy jó borhoz szüksége van! A 4 darabos készlet része egy levegőpumpás 

bornyitó, fóliavágó, vákuum pumpás dugó valamint egy levegőztetős borkiöntő. Elegáns 
ajándékcsomagolásban.  Ár: 4.990 Ft

 

 

4 db-os készlet
Élvezze tovább a friss bort
Exkluzív ajándékdobozban

Méret 21,5 x ø 6 cm Max emblémázási méret 25 x 25 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



new

P911.042

Vino Deluxe fém 
levegőpumpás bornyitó

Ez a levegőpumpás bornyitó egyszerű, könnyű és gyors módja kedvenc bora kinyitásának. Nyomja bele a dugóba és párszori 
rápumpálás után a a dugó kipattan anélkül, hogy rángatni kellene vagy darabokra törne. Minden borosüveghez alkalmas. 

Elegáns ajándékdobozban.  Ár: 4.140 Ft

Könnyen használható
Élvezze tovább a friss bort
Exkluzív ajándékdobozban

 

 

Méret 19,7 x ø 5 cm Max emblémázási méret 10 x 25 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



new

P911.051

Vino pincérbicska
Pincérbicska klasszikus kialakítással. Része egy fóliavágó penge, egy dugóhúzó valamint egy sörnyitó. 

Ajándékdobozban.  Ár: 580 Ft

Könnyen használható
Kétlépcsős kialakítás

 

 

Méret 2,1 x 1,3 x 12 cm Max emblémázási méret 50 x 20 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



new

P911.062 

Vino borhűtő pálca
Tartsa előhűtött borát optimális hőmérsékleten ezzel a borhűtő pálcával. Beépített levegőztetővel a bor folyamatos 
dekantálásához, végén cseppmentes borkiöntővel. Praktikus valamint elegáns megoldás borkedvelőknek. Elegáns 

ajándékdobozban érkezik.  Ár: 3.640 Ft

 

 

Könnyen használható
Megfelelő hőmérsékletű bor
Exkluzív ajándékdobozban

Méret 19,5 x ø 1,5 cm Max emblémázási méret 6 x 30 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



new

P911.082

Többször használatos jégkocka 
rozsdamentes acélból, 4 db

Hűtse le italát 4 darab rozsdamentes acélból készült jégkockánkkal. Mélyhűtőben mindössze 3 óra alatt 
használatra kész! Anyagának köszönhetően nem higítja fel az italt miközben hidegen azt hidegen tartja. 

Praktikus tartó dobozban.  Ár: 3.720 Ft

 

 

Rozsdamentes acélból
Többször használható
Jéghideg ital!

Méret 2,5 x 2,5 x 2,5 cm Max emblémázási méret 40 x 40 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



new

 P262.821  2  5 

Deluxe vászon kötény
Legyen Ön a konyha mesterszakácsa és viselje ezt a stílusos, 16oz. vászon kötényt PU 

díszítésekkel. Egy méretű kialakítással, nyakánál valamint a deréknál állítható pántokkal, 
elülső felén zsebbel. Kraft kartondoboz ajándékcsomagolásban. Gépi mosással 30 fokon 

mosható hasonló színű ruhákkal.  Ár: 7.610 Ft

 

 

Méret 90 x 0,5 x 70 cm Max emblémázási méret 150 x 150 mm Emblémázási technika 
Transzfernyomás 



new

 P262.831  2  5

Deluxe vászon sütőkesztyű
Hasznos eszköz a konyhában mely kifejezetten a forró tárgyaktól védi meg a kezet. Külön 

hüvelykujjal a biztosabb fogásért, dekoratív PU alkotóelemekkel. Minőségi szövetből (16 oz.). Kraft 
papír ajándékdobozban. Gépi mosással 30 fokon mosható hasonló színű ruhákkal.  Ár: 4.150 Ft

 

 

Méret 90 x 0,5 x 70 cm Max emblémázási méret 150 x 150 mm Emblémázási technika 
Transzfernyomás 



new

P269.560

Üveg ételhordó bento doboz 
bambusz fedővel

Élvezze az ízeket ebből az üveg ételhordó bento dobozból. Légmentesen záródó bambusz fedővel a frisseség 
megőrzéséért. Prémium minőségű boroszilikát üvegből mely jól ellenáll az erőteljesebb hőváltozásoknak. 

Multifunkcionális evőeszközzel ami kanálként és villaként is használható.  Ár: 4.150 Ft

 

 

Boroszilikát üvegből
Hőmérsékletváltozásnak ellenálló
Könnyen hordozható
Bambusz kupak
Kanál, villa kombinációs evőeszközzel

Méret 6 x 12,8 x 17,3 cm Max emblémázási méret 80 x 40 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



P911.411  |

Elektromos bornyitó elemmel
Ezzel a termékkel egy gombnyomásra kinyílik a borosüveg. 4 AA akkumulátorral és ajándékdobozban 

érkezik.  Ár: 8.240 Ft

 

 

Méret 26,2 x ø 5 cm Max emblémázási méret 25 x 50 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



P911.392  | 

Elektromos bornyitó USB töltővel
Modern elektronikus dugóhúzó innovatív 3.6V lítium akkumulátorral és beépített kék színű 

lámpával. 8 másodpercen belül kinyitja az üveget. A termék feltöltéséhez szükséges micro USB 
kábellel érkezik ajándékdobozban.  Ár: 12.510 Ft

 

 

Méret 20,2 x ø 5 cm Max emblémázási méret 20 x 45 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



P263.201

Cocoa csokifondü-készlet
Ne bajlódjon desszert készítésével amikor vendégeket vár. A csokifondü segítségével nem csak 
az előkészületek fáradalmát spórolja meg hanem jó szórakozást is biztosít barátainak. A szett 

teamécsest és 4 favillácskát is tartalmaz. Bejegyzett design®  Ár: 7.050 Ft

 

 

Méret 8,5 x ø 12,4 cm Max emblémázási méret 15 x 40 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



P263.211 

Glu forraltboros készlet
Télen-nyáron praktikus: nyáron alkoholos vagy alkoholmentes italok felszolgálására, 
télen a teamécses segítségével melegen tarthatja forraltborát, így akár a szabadban 

is használható. A két duplafalú pohárban elegánsan szolgálható fel forraltbor, sangria, 
limonádé.  Ár: 12.020 Ft

 

 

Méret 30,5 x ø 16,8 cm Max emblémázási méret 15 x 50 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



P262.350

Orbit olaj- és ecetkiöntő
Elegáns olaj- és ecetkiöntő két egymásba fújt üveg gömb formájában, fekete 
tartóval. Az olajat és ecetet nem tartalmazza. Bejegyzett design®  Ár: 5.530 Ft

 

 

Méret 13 x 9,5 x 9,5 cm Max emblémázási méret 30 x 10 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



P262.360 

Orbit 2.0 olaj- és ecetkiöntő
Egyedi, ovális, szájjal fújt üvegedény olaj és ecet tárolására. Kétkamrás: belső kapacitása 60ml, külső 

kapacitása 140ml. Tisztítása kézi mosással ajánlott. Bejegyzett design®  Ár: 5.300 Ft

 

 

Méret 12,5 x ø 7 cm Max emblémázási méret 40 x 6 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



P940.053

new

Deluxe 3 az 1-ben társasjáték fa dobozban
Miért érjük be egy játékkal amikor három az egyben is lehet: sakk, dáma és ostábla! A készlet része egy 
kétoldalú tábla, 2 dobókocka, 30 ostábla koronggal valamint egy sakk készlet. Színes dobozban érkezik.  

Ár: 2.080 Ft

 

 

3 az 1-ben játék
Klasszikus kialakítás
Fa dobozban

Méret 1,8 x 21 x 20 cm Max emblémázási méret 50 x 7 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



P940.073 

new

Deluxe mikado és dimonó fa dobozban
Ajándékozzon örömteli pillanatokat: két klasszikus játék most együtt, MDF dobozban. A mikado 41 

pálcikát tartalmaz, a dominó 28 dominót egy fehér tetejű dobozban. Színes ajándékdobozban érkezik.  
Ár: 2.080 Ft 

2 az 1-ben játék
Klasszikus kialakítás
Fa dobozban

 

 

Méret 3,2 x 9 x 19,8 cm Max emblémázási méret 80 x 15 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



P940.181 

5 az 1-ben játékkészlet
Játékkészlet 5 játékkal. Tartalma: mikádó, kártya, dominó, sakk, backgammon. Fehér, fenyőfából készült doboz 

mérete: 17 x 17 x 3,7 cm. A tábla egyik oldala sakk, a másik backgammon.  Ár: 4.240 Ft

 

 

Méret 5 x 18,4 x 18,4 cm Max emblémázási méret 80 x 40 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



P940.201 

Fa fejtörő - 3 db-os
Három darab fehér dobozban.  Ár: 3.630 Ft

 

 

Méret 7,2 x 7,8 x 18,2 cm Max emblémázási méret 80 x 40 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



P940.083 

new

Deluxe fa torony ügyességi játék
Meddig bírja a torony? Tesztelje magát vagy hívja ki ellenfelét ezzel az ügyességi játékkal. 48 

fa hasáb dobozban. Színes dobozban érkezik.  Ár: 3.370 Ft

 

 

Méret 19 x 5,7 x 5,7 cm Max emblémázási méret 80 x 20 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



new

P940.063

Deluxe Tic Tac Toe játék
Legyen mindig kéznél egy kis szórakozás ezzel a 9 darabos tic tac toe játékkal. Fehér, fa tetejű 

dobozában könnyen tárolható. Színes dobozban érkezik.  Ár: 2.230 Ft

 

 

Méret 2,7 x 14,4 x 14,4 cm Max emblémázási méret 60 x 40 mm Emblémázási 
technika Tamponnyomás 



new

®

 P436.370  1  2  5  9  |

Impact duplafalú vákuumszigetelt palack 
rozsdamentes acélból

Impact duplafalú, vákuumszigetelt palackunk egész napon át frissen tartja italát. Minimalista ugyanakkor stílusus kialakítás 
az akár 5 órán át tartó meleg vagy akár 15 órán át tartó hideg italokért. Űrtartalma: 500 ml. BPA-mentes.  Ár: 4.070 Ft

Az Impact kollekcióból
eladott minden termék
után 2%-kal támogatjuk
a Water.org szervezetet,
ezáltal is emberi sorsokat
támogatva.

Modern kialakítás
Duplafalú
Rozsdamentes acélból
BPA mentes

 

 

Méret 22,5 x ø 7,4 cm Max emblémázási méret 25 x 85 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



new
P436.770  |

Impact boroszilikát  
üveg palack bambusz kupakkal

Üveg valamint bambusz anyagának köszönhetően ez a palack tökéletes társ a környezettudatos életmód jegyében! 
Csökkentse a műanyag használatát és védje a környezetet. Prémium minőségű boroszilikát üvegből mely jól ellenáll az 

erőteljesebb hőváltozásoknak. Ízléses RPET tartóban. BPA-mentes. Űrtartalma: 750 ml.  Ár: 4.970 Ft

 

 

Boroszilikát üvegből
Nagy mértékben hőálló
BPA mentes

Méret 26,5 x ø 7 cm Max emblémázási méret 50 x 40 mm Emblémázási technika 
Transzfernyomás 



new

P436.780 |

Impact duplafalú boroszilikát üveg palack
Duplafalú üveg valamint bambusz anyagának köszönhetően ez a palack tökéletes társ a környezettudatos 

életmód jegyében! Csökkentse a műanyag használatát és védje a környezetet. Duplafalú, prémium minőségű 
boroszilikát üvegből mely jól ellenáll az erőteljesebb hőváltozásoknak. Ízléses RPET tartóban. BPA-mentes. 

Űrtartlma: 360 ml.  Ár: 6.210 Ft

Boroszilikát üvegből
Nagy mértékben hőálló
BPA mentes

 

 

Méret 20 x ø 7,2 cm Max emblémázási méret 50 x 40 mm Emblémázási technika 
Transzfernyomás 



new

PLASTIC

 P436.611  2  3  |

Clima vákuumszigetelt szivárgásmentes 
palack fém kupakkal

Sima felületű, rozsdamentes acélból készült palack szivárgásmentes, fém kupakkal. A benne lévő folyadékot akár 5 órán át 
melegen valamint akár 15 órán át hidegen tartja. BPA-mentes. Űrtartalma: 500 ml. Bejegyzett design®  Ár: 5.790 Ft

 

 

Modern kialakítás
Vákuumszigetelt palack
Az italokat 5 órán át melegen tartjuk,
és 15 órán át hidegben tartjuk

Méret 23,2 x ø 7,2 cm Max emblémázási méret 25 x 70 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



new
 P436.761  3  5  7  |

Modern vákuumszigetelt vizespalack 
rozsdamentes acélból

Elegáns vákuumszigetelt palack kiváló minőségű rozsdamentes acélból. Egyedi kialakítása modern külsőt kölcsönöz. Akár 
5 órán át melegen vagy akár 15 órán át hidegen tartja a benne lévő folyadékot. BPA-mentes.  Ár: 4.970 Ft

Rozsdamentes acélból
Ideális kinti tevékenységekhez
BPA mentes

 

 

Méret 24,5 x ø 6,8 cm Max emblémázási méret 25 x 80 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



new

 P436.191  3  5  7  |

Vákuumszigetelt palack sport kupakkal
Élvezze a hűsítő folyadékot edzés során vagy a forró frissítőt egy hideg napon ebből a stílusos, rozsdamentes 

acélból készült, vákuumszigetelt palackból. Szivárgásmentes kialakítás és elegáns, matt felület. 5 órán át melegen 
valamint akár 15 órán át hidegen tart. BPA-mentes. Űrtartalma: 550 ml.  Ár: 5.810 Ft

 

 

Duplafalú

Rozsdamentes acélból

Sportos fedővel

550 ml-es űrtartalom

BPA mentes

Méret 20 x ø 7,6 cm Max emblémázási méret 30 x 50 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



new

 P436.921  2  3  5   7  |

Szivárgásmentes vákuumszigetelt 
palack fogóval

Kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült palack időtálló kialakítással, hogy italát akár 5 órán át melegen vagy akár 
15 órán át hidegen tartsa. A tetején lévő fogó segítségével most még könnyebben magával viheti bárhová! BPA-mentes. 
Űrtartalma: 680 ml.  Ár: 6.230 Ft

 

 

Modern kialakítás
Vákuumszigetelt palack
Az italokat 5 órán át melegen tartjuk, és 15 órán át hidegben tartjuk
Hordpánttal
BPA mentes

Méret 28,3 x ø 8,4 cm Max emblémázási méret 30 x 80 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



new

 P436.991  3   |

Nagy méretű vákuum palack 
rozsdamentes acélból 1.5 L

Legyen mindig kéznél friss ital ebben a nagy méretű, dupla falú, rozsdamentes acélból készült palackban. A palack a 1.5 
L folyadékot 5 órán keresztül melegen valamint 15 órán keresztül hidegen tartja. Mindemellett ízléses, porszórt borítása 
valamint fogantyúja teszik egyedivé.  Ár: 8.310 Ft

 

 

Méret 33,5 x ø 10,5 cm Max emblémázási méret 30 x 80 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



 P436.491  2  3  4  5  |

Vákuumszigetelt palack  
rozsdamentes acélból

Fogyasszon minden nap elegendő folyadékot ebből a vákuumszigetelt palackból. Hideg italokat 15 órán át 
hidegen, meleg italokat pedig 5 órán át melegen tart. A palack alja a legtöbb palacktartóba beleillik. Űrtartalma: 

500 ml.  Ár: 3.320 Ft

 

 

Méret 25,8 x ø 6,7 cm Max emblémázási méret 25 x 70 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



 P436.486  9  |

new

Vákuumszigetelt, rozsdamentes acél 
palack fa nyomattal

Szivárgásmentes, vákuumszigetelt vizespalack rozsdamentes acélból. Alsó részén fa nyomat a trendi megjelenésért. 
Akár 15 órán át hidegen valamint akár 5 órán át melegen tartja a benne lévő folyadékot. Űrtartalma: 500 ml. BPA-

mentes.  Ár: 4.070 Ft

 

 

Méret 25,8 x ø 6,7 cm Max emblémázási méret 25 x 70 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



P436.473  |

new

Vákuumszigetelt fényvisszaverő palack
360 fokban fényvisszaverő felületű palackunk nappal és éjszaka is minden oldalról jól látható. Akár 15 órán át hidegen 

valamint akár 5 órán át melegen tartja a benne lévő italt. BPA-mentes. Űrtartalma: 500 ml.  Ár: 4.140 Ft

 

 

Modern kialakítás
Vákuumszigetelt palack
Az italokat 5 órán át melegen tartjuk, és 15 órán át hidegben tartjuk
Fényvisszaverő felület a láthatóságért
BPA mentes

Méret 25,8 x ø 6,7 cm Max emblémázási méret 25 x 70 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



new

P436.731 |

Elite réz- és vákuumszigetelt palack fogóval
Swiss Peak réz- és vákuumszigetelt palack a hosszan tartóan hideg vagy forró italok számára. Széles ivónyílással 
a könnyebb tisztításért, használatát a tetején fogó könnyíti. Időtálló, 304 rozsdamentes acél kialakítás valamint 

duplafalú vákuum szigetelés az akár 24 órán tartó hideg vagy akár 8 órán át tartó meleg italok tárolására. BPA-mentes. 
Űrtartalma: 500 ml.  Ár: 6.230 Ft

 

 

 

Vákuum és réz kialakítás
Hordpánttal
8 órán át meleg, 24 órán át hideg
BPA mentes

Méret 20,3 x ø 7,5 cm Max emblémázási méret 30 x 10 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



P433.351  |

Elite 0,5 literes réz- és vákuumszigetelt palack
A Swiss Peak Elite sorozat vákuum szigetelésű és duplafalú, anyaga 18/8 fokozatú rozsdamentes acél. A szemcsés 

borítású fekete felület időtálló: nem fakul ki vagy törik meg! Rézből készült belső falának köszönhetően akár 8 órán 
keresztül melegen tartja az italt valamint akár 24 órán keresztül hidegen. Kizárólag kézzel mosható. Szivárgásmentes. 

Űrtartalma: 500ml.  Ár: 5.430 Ft

 

 

Méret 25,5 x ø 7,4 cm Max emblémázási méret 30 x 110 mm Emblémázási technika 
Grawer laserowy 



P433.361  |

Elite 1 literes réz- és vákuumszigetelt palack
A Swiss Peak Elite sorozat vákuum szigetelésű és duplafalú, anyaga 18/8 fokozatú rozsdamentes acél. A szemcsés borítású 

fekete felület időtálló: nem fakul ki vagy törik meg! Rézből készült belső falának köszönhetően akár 8 órán keresztül 
melegen tartja az italt valamint akár 24 órán keresztül hidegen. Kizárólag kézzel mosható. Szivárgásmentes. Űrtartalma: 

1000ml.  Ár: 7.900 Ft

 

 

Méret 32,6 x ø 8,7 cm Max emblémázási méret 35 x 110 mm Emblémázási technika 
Grawer laserowy 



P432.981  |

Elite réz- és vákuumszigetelt ételtároló
A Swiss Peak Elite sorozat vákuum szigetelésű és duplafalú, anyaga 18/8 fokozatú rozsdamentes acél. A szemcsés borítású 

fekete felület időtálló: nem fakul ki vagy törik meg! Rézből készült belső falának köszönhetően akár 8 órán keresztül 
melegen tartja az ételt valamint akár 24 órán keresztül hidegen. Egy 18/8 rozsdamentes acélból készült kanállal érkezik. 

Kizárólag kézzel mosható. Szivárgásmentes. Űrtartalma: 500ml.  Ár: 7.900 Ft

 

 

Méret 15,9 x ø 9,3 cm Max emblémázási méret 35 x 60 mm Emblémázási technika 
Grawer laserowy 



P433.371  |

Elite réz- és vákuumszigetelt bögre
A Swiss Peak Elite sorozat vákuum szigetelésű és duplafalú, anyaga 18/8 fokozatú rozsdamentes acél. A szemcsés 

borítású fekete felület időtálló: nem fakul ki vagy törik meg! Rézből készült belső falának köszönhetően akár 8 órán 
keresztül melegen tartja az italt valamint akár 24 órán keresztül hidegen. Kizárólag kézzel mosható. Szivárgásmentes. 

Űrtartalma: 300ml.  Ár: 4.990 Ft

 

 

Méret 19,2 x ø 6,3 cm Max emblémázási méret 25 x 90 mm Emblémázási technika 
Grawer laserowy 



 P436.671  2   3   4  5  |

Szivárgásmentes vákuum palack 
logónak kialakított felülettel

Szivárgásmentes vákuum palack csavarható tetővel, elülső felén hangsúlyos emblémázási pozícióval. 304 rozsdamentes acél belső, 
201 rozsdamentes acél külső mely italát 5 órán át melegen, 15 órán át hidegen tartja. Űrtartalma: 500 ml.  Ár: 5.430 Ft

 

 

Méret 20,3 x ø 7,5 cm Max emblémázási méret 12 x 45 mm Emblémázási technika 
Grawer laserowy 



 P433.210  1  2  3  5  |

Szivárgásmentes, réz- és 
vákuumszigetelt palack

Ez a vákuumszigetelt réz palack a tökéletes mindennapi partner! Italát akár 8 órán keresztül melegen tartja és 24 órán 
keresztül pedig hidegen. Tökéletes forma logója számára! Szivárgásmentesen záró tetővel. Űrtartalma 600 ml.  Ár: 4.170 Ft

 

 

Méret 26 x ø 6,5 cm Max emblémázási méret 25 x 80 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



 P436.661  3   4  5  |

Vákuum szivárgásmentes palack 
standard ivónyílással

Porszórt borítású, duplafalú, vákuum palack fekete fogóval. 2 az 1-ben tető szűrővel például tea készítéséhez. Normál méretű 
ivónyílással. Belseje 304 SS, külseje 201 SS anyagból készült ezáltal italát 5 órán át melegen valamint 15 órán át hidegen tartja. 

Űrtartalma: 600ml.  Ár: 5.300 Ft

 

 

Méret 27,5 x ø 7,3 cm Max emblémázási méret 25 x 80 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



 P436.711  3  |

Réz- és vákuumszigetelt palack hurokkal
Szivárgásmentes, réz vákuumszigetelt palack a tetejéhez csatlakoztatott fekete szilikon hurokkal így a palack egy kézzel is 
könnyen használható. Duplafalú vákuum kialakítás réz szigeteléssel ezáltal 8 órán át melegen és 24 órán át hidegen tartja 

a benne lévő folyadékot. Kialakításának köszönhetően a palack külső felén nem lép fel kondenzáció. Űrtartlma: 600 ml.  
Ár: 4.990 Ft

 

 

Méret 25,5 x ø 7,1 cm Max emblémázási méret 30 x 80 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



 P432.651  2  3  4   5  |

Könnyen zárható vákuum bögre
Duplafalú vákuumbögre rozsdamentes acélból így itala akár 6 órán keresztül is meleg marad és 15 órán 

keresztül pedig hideg. A termék teteje könnyen tisztítható, akár mosogatógépben is, emellett pedig 
kiválóan zár ezáltal teljesen szivárgásmentes. A különleges kialakításnak köszönhetően egy kézzel is 

kényelmesen használható illetve az autók pohártartójába is befér. Űrtartalma: 300ml.  Ár: 4.150 Ft

 

 

Méret 19 x ø 6,5 cm Max emblémázási méret 25 x 80 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



 P433.990  1  2  3  4  |

Könnyen zárható vákuum termosz
Duplafalú acél vákumszigetelt termosz amiben a meleg ital akár 5 órán keresztül is meleg marad, a hideg 

ital pedig akár 15 órán keresztül hideg. A teteje jól zárható ezáltal szivárgásmentes valamint mivel ez a tető 
mosogatógépben is tisztítható egyszerű tisztán tartani a megfelelő higiénia érdekében. Az egyedi kialakításból 

kifolyólag egy kézzel is könnyen és biztonságosan használhatja a termoszt. A termék alja minden autó üdítős 
üveg tartójába illeszkedik. Űrtartalma: 450ml.  Ár: 5.010 Ft

 

 

Méret 25,5 x ø 6,5 cm Max emblémázási méret 25 x 80 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



P433.329  |

Bambusz vákuum palack utazáshoz
Ez az egyedi vákuum palack 304-es élelmiszer minősítéssel, rozsdamentes acél belsővel és organikus bambusz 

külsővel akár 5 órán át melegen tartja italát és 15 órán keresztül hidegen. Űrtartalma: 400 ml.  Ár: 7.900 Ft

 

 

Méret 24,3 x ø 6,5 cm Max emblémázási méret 25 x 70 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



P436.239  |

Szivárgásmentes vákuum bambusz palack
Ez az egyedi vákuum palack 304-es élelmiszer minősítéssel, rozsdamentes acél belsővel és organikus bambusz külsővel 

akár 5 órán át melegen tartja italát és 15 órán keresztül hidegen. Űrtartalma: 320 ml.  Ár: 7.050 Ft

 

 

Méret 19,8 x ø 6,5 cm Max emblémázási méret 25 x 70 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



P432.309  |

Bambusz bögre
Ez az egyedi palack 304-es élelmiszer minősítéssel, rozsdamentes acél belsővel és organikus bambusz külsővel akár 3 

órán át melegen tartja italát és 6 órán keresztül hidegen. Űrtartalma: 450 ml.  Ár: 5.410 Ft

 

 

Méret 17,3 x ø 8,3 cm Max emblémázási méret 20 x 80 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



P432.289 |

Bogota vákuum bambusz kávésbögre
Kávésbögre mindennapi használatra: kiránduláshoz vagy akár az irodába is. A bambusz időtlen külsőt sugároz és kényelmes 
markolatot biztosít. Egy kézzel is használható, zárható, szivárgásmentes tetővel. Külső fala 304 rozsdamentes acél, belseje 

201 rozsdamentes acél. Vákuumszigetelésének köszönhetően italát 5 órán keresztül melegen valamint 15 órán keresztül 
hidegen tartja. Űrtartalma: 450 ml. Bejegyzett design®  Ár: 7.900 Ft

 

 

Méret 21,7 x ø 7 cm Max emblémázási méret 25 x 80 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



P432.339 |

Bambusz kávéspohár
Ez az egyedi, bambusz kávéspohár 304-es rozsdamentes acél belső fallal rendelkezik mely megfelel 

az élelmiszerekkel érintkező termékekre vonatkozó előírásoknak. Külseje organikus bambusz. 
Méretéből kifolyólag a legtöbb kávésgépbe beleillik. Italát 3 órán keresztül melegen és akár 6 órán 

keresztül hidegen tartja. Űrtartalma: 270 ml.  Ár: 4.000 Ft

 

 

Méret 11,7 x ø 7,2 cm Max emblémázási méret 25 x 60 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



 P432.261  2  5  |

Parafa kisméretű vákuum kávésbögre
Vákuumszigetelt kávésbögre egyedi parafa talppal. Belsejében 304 SS, külsején 201 SS anyagból. 
Akár 5 órán keresztül is melegen tartja italát és 15 órán keresztül pedig hidegen. Belefér a legtöbb 

kávésgépbe. Űrtartalma 180 ml.  Ár: 5.410 Ft

 

 

Méret 10 x ø 7,2 cm Max emblémázási méret 25 x 60 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



 P432.771  2  5  |

Parafa kávés ivópohár
Duplafalú kávésbögre műanyag belsővel és egyedi parafa talppal. Italát akár 3 órán át melegen és 

akár 6 órán át hidegen tartja. Űrtartalma: 300ml.  Ár: 3.320 Ft

 

 

Méret 13,2 x ø 6,8 cm Max emblémázási méret 20 x 70 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



 P433.281  2  5  |

Parafa szivárgásmentes vákuum palack
Vákuumszigetelt, szivárgásmentes palack belsejében időtálló 304 SS anyagból, külseje 201. Egyedi 

parafa talppal. Akár 5 órán keresztül melegen és 15 órán keresztül pedig hidegen tartja italát. Űrtartalma 
600 ml.  Ár: 6.910 Ft

 

 

Méret 29 x ø 7,2 cm Max emblémázási méret 25 x 80 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



 P432.921  2  3  |

Coffee to go ivópohár
Sokszor a kevesebb több! 8 cm-es magasságával ez a tökéletes duplafalú ivópohár 

kávéautomatához. PP belsővel valamint könnyen elfordítható, cseppenésmentes tetővel. 
Tökéletes Ristretto, Espresso és Lungo kávéhoz. Kizárólag kézzel mosható. Űrtartalma: 

160ml. Bejegyzett design®  Ár: 2.070 Ft

 

 

Méret 10 x ø 7 cm Max emblémázási méret 25 x 20 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



 P432.941  2  3  |

Coffee to go bögre
Sokszor a kevesebb több! 8 cm-es hosszával ez a tökéletes duplafalú bögre kávéautomatához. PP belsővel, füllel és 

cseppenésmentes tetővel. Tökéletes Ristretto, Espresso és Lungo kávéhoz. Kizárólag kézzel mosható. Űrtartalma: 
160ml. Bejegyzett design®  Ár: 2.080 Ft

 

 

Méret 10 x ø 7 cm Max emblémázási méret 25 x 20 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



P432.931  |

Világító logós kávésbögre
Duplafalú bögre belül 304 SS, kívül pedig ABS műanyag borítással. A termék kézbevételekor a gravírozott logó 

kivilágításra kerül. 2db CR2032 elemmel. Űrtartalma: 200ml. Belefér a legtöbb kávésgépbe.  Ár: 5.430 Ft

 

 

Méret 12,5 x ø 7,5 cm Max emblémázási méret 30 x 45 mm Emblémázási technika 
Grawer laserowy 



P432.911  |

Világító logós palack
Duplafalú palack belsején 304 SS anyagból, külseje ABS műanyag. Rázkódás érzékelése esetén 
a termékre gravírozott logót átvilágítja. Tartozéka 2db CR2032 elem. Űrtartalma: 480ml.  Ár: 

6.140 Ft

 

 

Méret 20,4 x 9,4 x 8,9 cm Max emblémázási méret 35 x 50 mm Emblémázási 
technika Grawer laserowy 



 P432.191  2  3  |

Metro ivópohár
Rozsdamentes acél pohár PP belsővel, szivárgásmentes fedővel. 

Űrtartalma: 300ml. Bejegyzett design®  Ár: 2.420 Ft

 

 

Méret 15,5 x ø 7 cm Max emblémázási méret 25 x 80 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



 P432.361  2  3  4  5  |

Geometrikus bögre
Divatos bögre rozsdamentes acélból, geometrikus mintával. Belső fala műanyag. 

Kizárólag kézzel mosható. Űrtartalma: 300ml.  Ár: 2.000 Ft

 

 

Méret 16,3 x ø 7 cm Max emblémázási méret 20 x 55 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



 P432.861  2  5  |

Réz- és vákuumszigetelt ivópohár
Ez a 304 rozsdamentes acélból készült ivópohár duplafalú vákuumfalában réz szigeteléssel rendelkezik így meleg italokat 

8 órán át melegen, hideg italokat pedig 24 órán keresztül hidegen tart. Csepp- és kondenzációmentes. Kizárólag kézi 
mosással tisztítható. Űrtartalma: 500ml. XD kollekciós ajándékdobozban érkezik.  Ár: 5.110 Ft

 

 

Méret 17,4 x ø 8,5 cm Max emblémázási méret 35 x 50 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



 P432.691  3  5  |

Többször használatos, 
duplafalú kávésbögre 300 ml

Használja többször! Vigye magával saját bögréjét a környezettudatosság jegyében bolygónk védelméért! Duplafalú ezáltal 
hosszabb ideig tartja melegen a benne lévő italt. 100% újrahasznosítás-barát PP anyagból készült valamint 100 Celsius fokig 

élelmiszerbiztonságilag jóváhagyott. Csavarható tetővel, kizárólag kézi mosás ajánlott. Űrtartalma: 300 ml.  Ár: 1.040 Ft

Könnyű és időtálló
Újrahasznosítható
Csavarós fedő
300 ml-es űrtartalom
BPA mentes

 

 

Méret 12,8 x ø 9,2 cm Max emblémázási méret 30 x 15 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



 P432.671  2  4  5  7  |

Többször használatos kávésbögre 270 ml
Használja többször! Vigye magával saját bögréjét a környezettudatosság jegyében bolygónk védelméért! Ez a könnyű, időtálló 
bögre 100% újrahasznosítás-barát PP anyagból készült valamint 100 Celsius fokig élelmiszerbiztonságilag jóváhagyott. Szilikon 

tetővel és fogórésszel. Mikrohullámú sütőbe valamint mosogatógépbe rakható. Űrtartalma: 270 ml.  Ár: 950 Ft

 

 

Többször használatos valamint 100% újrahasznosítható PP anyag

Méret 11,8 x ø 8 cm Max emblémázási méret 25 x 15 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



 P432.681  2  3  4  5  7  |

PLA kávésbögre 280 ml
A hagyományos bögrék fenntartható alternatívája! Növényi anyagból készült (PLA), szilikon fogóval és fedővel 
a kényelmes használatért. 100%-ban melamin-mentes. Stílusos és praktikus módja a kávézásnak útközben is! 

Méretéből kifolyólag a legtöbb kávésgépbe is beleillik. Űrtartalma: 280 ml.  Ár: 2.070 Ft

 

 

Többször használatos valamint 100% újrahasznosítható PP anyag

Méret 11,8 x ø 9 cm Max emblémázási méret 30 x 10 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



 P432.891  2  4  5  7  |

PLA kávésbögre 280 ml
A hagyományos bögrék fenntartható alternatívája! Növényi anyagból készült (PLA), 

szilikon fogóval és fedővel a kényelmes használatért. 100%-ban melamin-mentes. 
Stílusos és praktikus módja a kávézásnak útközben is! Méretéből kifolyólag a legtöbb 

kávésgépbe is beleillik. Űrtartalma: 280 ml.  Ár: 2.070 Ft

 

 

Növényi alapú anyagból (PLA)

Méret 8,6 x ø 8,6 cm Max emblémázási méret 25 x 15 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



 P432.831  2  4  5  7  |

PLA kávésbögre 380 ml
A hagyományos bögrék fenntartható alternatívája! Növényi anyagból készült (PLA), szilikon 

fogóval és fedővel a kényelmes használatért. 100%-ban melamin-mentes. Stílusos és 
praktikus módja a kávézásnak útközben is! Űrtartalma: 380 ml.  Ár: 2.710 Ft

 

 

Növényi alapú anyagból (PLA)

Méret 11,5 x ø 8,6 cm Max emblémázási méret 25 x 20 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



 P436.410  1  2  3  4  5  |

new

Deluxe vizespalack rozsdamentes acélból
Praktikus méretű, könnyű palack 18/8 időtálló rozsdamentes acélból. Szivárgásmentes ezáltal tökéletes 

mindennapi használatra. Kizárólag hideg italok tárolására ajánlott. Űrtartalma 500 ml.  Ár: 2.480 Ft

Rozsdamentes acélból
Tökéletes kinti tevékenységekhez
BPA mentes

 

 

Méret 21,5 x ø 6,6 cm Max emblémázási méret 25 x 80 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



 P436.420  1  2  3  4  5  |

new

Deluxe aktivitás palack rozsdamentes acélból
Kényelmes méretű, könnyű palack 18/8 időtálló rozsdamentes acélból. Sportosan kialakított teteje 

lehetővé teszi akár a folyamatos mozgás közbeni italfogyasztást is. Kizárólag hideg italok tárolására 
ajánlott. Űrtartalma 710 ml.  Ár: 3.310 Ft

 

 

Rozsdamentes acélból
Tökéletes kinti tevékenységekhez
BPA mentes

Méret 26 x ø 7 cm Max emblémázási méret 25 x 80 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



 P436.020  1   5  7  |

Tritán palack XL 800ml
Szivárgásmentes tritán palack zárható fedővel, hordszíjjal. Szagtalan, 100% BPA-mentes. 

Űrtartalma: 800 ml.  Ár: 3.180 Ft

 

 

Méret 24,8 x ø 7,8 cm Max emblémázási méret 35 x 80 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



 P436.861  3  |

Szivárgásmentes tritán palack
Divatos, tartós és szivárgásmentes palack tetején fogóval és szélesített ivónyílással. 
100%-ban BPA-mentes. Kizárólag kézzel mosható. Űrtartalma: 650ml.  Ár: 2.070 Ft

 

 

Méret 25,7 x ø 6,6 cm Max emblémázási méret 20 x 60 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



 P436.890  1  5  |

600 ml. 1200 ml. 1800 ml. 2400 ml.

Aqua folyadékbevitel-követő tritán palack
Kövesse nyomon napi folyadékbevitelét ezzel az okos kialakítású, trritán palackkal. Minden újratöltéssel és a csavarzár 

elforgatásával egyre nagyobb vízcsepp jelenik meg a tetején, így egyszerűen számon tartható hány üveg vizet fogyasztott. 
Kizárólag kézzel mosható. Űrtartalma: 600ml.  Ár: 3.250 Ft

 

 

Méret 23 x ø 7 cm Max emblémázási méret 25 x 80 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



 P436.881  2  |

Aqua folyadékbevitel-követő palack
Kövesse nyomon napi folyadékbevitelét ezzel az okos kialakítású, rozsdamentes acél palackkal. Minden újratöltéssel és a 
csavarzár elforgatásával egyre nagyobb vízcsepp jelenik meg a tetején, így egyszerűen számon tartható hány üveg vizet 

fogyasztott. Kizárólag kézzel mosható. Szivárgásmentes. Űrtartalma: 650ml. Bejegyzett design®  Ár: 4.170 Ft

 

 

Méret 20,9 x ø 7 cm Max emblémázási méret 30 x 80 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



600 ml. 1200 ml. 1800 ml. 2400 ml.

P436.391  |

Aqua folyadékbevitel-követő 
palack ivószárral

Kövesse nyomon napi folyadékbevitelét ezzel az okos kialakítású, szivárgásmentes, tritán vizespalackkal. Minden 
újratöltéssel és a csavarzár elcsavarásával egyre teltebb vízcsepp jelenik meg a tetején, így egyszerűen számon 

tartható hány üveg vizet fogyasztott. Ivószárral. Kizárólag kézzel mosható. Űrtartalma 600 ml. Bejegyzett 
design®  Ár: 3.670 Ft

 

 

Méret 23,2 x ø 7 cm Max emblémázási méret 25 x 80 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



 P436.280  1  5  |

Hydrate szivárgásmentesen zárható 
tritán palack

Szivárgásmentesen zárható tritán palack fogóval. Űrtartalma: 600ml. Bejegyzett design®  Ár: 3.210 Ft

 

 

Méret 23,4 x ø 7,4 cm Max emblémázási méret 25 x 60 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



 P432.631  2  3  |

Hydrate szivárgásmentesen zárható 
vákuum palack

Szivárgásmentes, zárható vákuum palack fogóval. Belseje időtálló 304 rozsdamentes acélból, külseje 201SS. 
Űrtartalma: 450ml. Bejegyzett design®  Ár: 4.990 Ft

 

 

Méret 23,4 x ø 7,2 cm Max emblémázási méret 25 x 80 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



 P436.261  3  5  |

Honeycomb szivárgásmentes palack 
gyümölcstartóval

Ízesítse italát kedve szerint! Ez a dizájn palack méhsejt mozaikos formájával könnyen használható akár egy kézzel is. A 
palack teteje a gomb megnyomásával nyílik. Egy speciális záró mechanizmus akadályozza meg a gomb véletlenszerű 

megnyomását. Fogóval. A vizespalack tartós és innovatív tritán anyagból készült. Szagtalan, 100% BPA-mentes. 
Űrtartalma: 700 ml. Bejegyzett design®  Ár: 3.790 Ft

 

 

Méret 24,8 x ø 7,2 cm Max emblémázási méret 30 x 40 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



 P436.543  5  7   |

Zárható gyümölcstartós palack
Divatos gyümölcstartós palack karcolásmentes és tartós tritánból. Teteje ABS és speciális zárral 

ellátott. Űrtartalma 700 ml.  Ár: 3.030 Ft

 

 

Méret 23 x ø 7,5 cm Max emblémázási méret 25 x 80 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



 P436.055  7  8  |

Vizespalack gyümölcstartó egységgel
Tritán vizespalack gyümölcstartó egységgel. A 800 ml-es üveg szűrőjébe különböző gyümölcsöket helyezhet, 

ezáltal megkönnyítve a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelt ízekkel és vitaminokkal bolondítva. Amennyiben 
jégkockákat is helyez a szűrőbe még üdítőbb élményben lesz részünk.  Ár: 2.900 Ft

 

 

Méret 27,5 x ø 7,2 cm Max emblémázási méret 25 x 80 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



new

P436.380  |

Bambusz fedeles palack gyümölcstartó 
egységgel

Kiváló minőségű tritán ivópalack természetes bambuszból készült fedéllel. Kedvére ízesítheti italát a gyümölcstartó 
egységbe helyezett gyümölcsökkel és zöldségekkel. BPA-mentes. Űrtartalma: 640 ml.  Ár: 3.060 Ft

 

 

Méret 22,7 x ø 6,8 cm Max emblémázási méret 20 x 40 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 

Időtálló tritán test
Innovatív gyümölcstartó egység
Bambusz kupak



 P436.291  3  |

Üveg palack PU tartóban
Üveg palack PU tartóban mely a divatos kialakítás mellett csúszásgátló funkcióval is rendelkezik. Szivárgásmentesen 

záró bambusz fedővel valamint széles ivónyílással. Űrtartalma: 550 ml.  Ár: 4.170 Ft

 

 

Méret 23,9 x ø 7 cm Max emblémázási méret 70 x 90 mm Emblémázási technika 
Transzfernyomás 



new

 P436.631  2  3  |

Hybrid szivárgásmentes vákuumszigetelt 
üveg palack

Hybrid boroszilikát üveg és vákuumszigetelt palack a hipoallergén palackok kedvelőinek. Rozsdamentes aljának 
köszönhetően a benne lévő ital hőmérsékletét tovább melegen vagy hidegen tartja mint egy hagyományos üvegből 

készült palack. Űrtartalma: 500 ml. Bejegyzett design®  Ár: 7.470 Ft

 

 

Egyedi kialakítás
Boroszilikát üvegből
Rozsdamentes acélból
BPA mente

Méret 24,6 x ø 7,3 cm Max emblémázási méret 25 x 70 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



P269.519 

Többször használatos bambusz szívószál szett, 2db
Környezetbarát alternatíva a műanyag szívószálak helyett erős és időtálló bambuszból. Mosogatógépben is mosható így 

többszörösen felhasználható. Biológiailag lebomló ezáltal komposztálható. Egyaránt használható meleg és hideg italokhoz 
is. A teák, koktélok és az édes italok fogyasztása kifejezetten ajánlott szívószállal mivel ezáltal csökkenthető a fogak cukor 

és különböző savak általi károsodása! A természetes bambusz anyagból kifolyólag a szívószál mérete 0,6 és 1 cm között 
változhat. Tisztító kefével érkezik.  Ár: 820 Ft

 

 

Erős és időtálló bambusz
Többször használható és mosható
Tisztítókefével
Vászontasakban

Méret 2 x 7 x 26 cm Max emblémázási méret 150 x 30 mm Emblémázási technika 
Transzfernyomás 



P269.529

Többször használatos bambusz szívószál 
szett, 6db

Környezetbarát alternatíva a műanyag szívószálak helyett erős és időtálló bambuszból. Mosogatógépben is mosható így 
többszörösen felhasználható. Biológiailag lebomló ezáltal komposztálható. Egyaránt használható meleg és hideg italokhoz is. 

A teák, koktélok és az édes italok fogyasztása kifejezetten ajánlott szívószállal, mivel ezáltal csökkenthető a fogak cukor és 
különböző savak általi károsodása! A természetes bambusz anyagból kifolyólag a szívószál mérete 0,6 és 1 cm között változhat. 

Tisztító kefével érkezik.  Ár: 1.540 Ft

 

 

Erős és időtálló bambusz
Többször használható és mosható
Tisztítókefével
Vászontasakban

Méret 0,4 x 7 x 26 cm Max emblémázási méret 150 x 30 mm Emblémázási technika 
Transzfernyomás 



P269.539

Többször használatos bambusz 
evőeszköz készlet

Tartsa mindig kéznél saját, többször használatos konyhai evőeszköz készletét! Csökkentse a műanyag használatát 
és óvja környezetét: a termék biológiailag lebomló. Kanalat, villát, kést, szívószálat és tisztító kefét tartalmaz. Ízléses 

vászon tartóban.  Ár: 2.000 Ft

Erős és időtálló bambusz
Többször használható és mosható
Tisztítókefével
Vászontasakban

 

 

Méret 2,5 x 7,5 x 21,7 cm Max emblémázási méret 35 x 20 mm Emblémázási technika 
Transzfernyomás 



P269.542

Zsebre rakható többször használatos 
evőeszköz készlet

Válassza a többször használatos megoldást az egyszer használatos műanyag helyett! Ezt az evőeszköz készletet bárhová 
könnyen magával viheti akár zsebében is. A készlet tartalma: rozsdamentes kés, kanál és villa egyben, teleszkópos szívószál, 

valamint egy tisztító kefe. Tároló tartóban érkezik.  Ár: 2.070 Ft

 

Rozsdamentes acélból
Többször használható és mosható
Tisztítókefével
Tároló tartóval

 

Méret 1,4 x 4,2 x 11,2 cm Max emblémázási méret 20 x 50 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



 P432.621  5  |

new

Összecsukható, szivárgásmentes szilikon bögre
Helytakarékos megoldás kirándulásokhoz vagy a napi rutin közben. Az élelmiszeripari szabványoknak megfelelő, 

rugalmas szilikonból. Könnyen tisztítható. A karabíner segítségével akár táskára is rögzíthető. BPA-mentes. Űrtartalma: 
550 ml.  Ár: 4.140 Ft

 

 

Kompakt, összahajtható kialakítás
550 ml-es űrtartalom
BPA mentes

Méret 24,3 x ø 7,1 cm Max emblémázási méret 30 x 30 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



new

 P436.741  2  5  |

Összehajtható szilikon  
szivárgásmentes palack

Egyedi kialakítású szilikon palack. Összehajtható kialakításának köszönhetően kevesebb helyet foglal táskájában. 
Szivárgásmentesen záródó fedővel és hordszíjjal. Időtálló szilikon anyagból. BPA-mentes. Űrtartalma: 600 ml.  Ár: 6.250 Ft

 

 

Kompakt és kényelmes
600 ml-es űrtartalom
BPA mentes

Méret 8,4 x ø 9,1 cm Max emblémázási méret 30 x 40 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



new

P432.712  |

Explorer szimplafalú bögre 
rozsdamentes acélból

Könnyű, szimplafalú bögre, melyet bárhová magával vihet. Fogantyúja összecsukható a helytakarékosság jegyében. 
Kiváló minőségű rozsdamentes acélból. Forró italok fogyasztása esetén a termék maga is forróvá válhat. Űrtartalma: 

450 ml.  Ár: 2.390 Ft

 

 

Rozsdamentes acélból
Könnyű
450 ml-es űrtartalom
BPA mentes

Méret 8,4 x ø 9,1 cm Max emblémázási méret 30 x 40 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



 P705.701  2  4  5  7  9  |

BOBBY HERO  SMALL

Bobby Hero Small lopásbiztos hátizsák
A Bobby Hero vonal a lopásbiztos hátizsákok legújabb generációja melynek segíségével biztonságosan és 

gondtalanul utazhat és mozoghat. Vágásbiztos kialakítás, rejtett cipzárak és zsebek. A Bobby további kényelmes 
funkciói a beépített USB kimenet, vízlepergető anyag, világító biztonsági csíkok és mindemellett a bőrönd húzójára 

akasztható. Belsejében párnázott rekeszek 13,3”-es laptop valamint legfeljebb 12,9”-es tablet számára. rPet anyagból, 
újrahasznosított PET palackból. Bejegyzett design®  Ár: 24.640 Ft

 

 

Lopásbiztos
Vágásnak ellenálló
RFID védelem
Fenntartható rPet anyagból
Beépített USB csatlakozó

Méret 38 x 14 x 26,5 cm Max emblémázási méret 120 x 150 mm Emblémázási 
technika Transzfernyomás 



BOBBY HERO  SMALL BOBBY HERO  REGULAR
 P705.291  2  4  5  7  9  |

Bobby Hero Regular lopásbiztos hátizsák
A Bobby Hero vonal a lopásbiztos hátizsákok legújabb generációja melynek segíségével biztonságosan és 

gondtalanul utazhat és mozoghat. Vágásbiztos kialakítás, rejtett cipzárak és zsebek. A Bobby további kényelmes 
funkciói a beépített USB kimenet, vízlepergető anyag, világító biztonsági csíkok és mindemellett a bőrönd húzójára 

akasztható. Belsejében párnázott rekeszek 15,6”-es laptop valamint legfeljebb 12,9”-es tablet számára. rPet anyagból, 
újrahasznosított PET palackból. Bejegyzett design®  Ár: 28.810 Ft

 

 

Lopásbiztos
Vágásnak ellenálló
RFID védelem
Fenntartható rPet anyagból
Beépített USB csatlakozó

Méret 45 x 16,5 x 29,5 cm Max emblémázási méret 150 x 150 mm Emblémázási 
technika Transzfernyomás 



BOBBY HERO  XL
 P705.711  2  5  |

Bobby Hero XL lopásbiztos hátizsák
A Bobby Hero vonal a lopásbiztos hátizsákok legújabb generációja melynek segíségével biztonságosan és gondtalanul 

utazhat és mozoghat. Vágásbiztos kialakítás, rejtett cipzárak és zsebek. A Bobby további kényelmes funkciói a beépített 
USB kimenet, vízlepergető anyag, világító biztonsági csíkok és mindemellett a bőrönd húzójára akasztható. Belsejében 

párnázott rekeszek 17”-es laptop valamint legfeljebb 12,9”-es tablet számára. rPet anyagból, újrahasznosított PET 
palackból. Bejegyzett design®  Ár: 33.000 Ft

 

 

Lopásbiztos
Vágásnak ellenálló
RFID védelem
Fenntartható rPet anyagból
Beépített USB csatlakozó

Méret 49 x 16,5 x 32,5 cm Max emblémázási méret 150 x 180 mm Emblémázási 
technika Transzfernyomás 



BOBBY PRO P705.241  2  5 |

Bobby Pro lopásbiztos hátizsák
A Bobby Pro lopásbiztos hátizsák biztonságos, segít a rendszerezésben és mindemellett fenntartható is. A 

Bobby hátizsákok ezen prémium modellje több új, egyedi tulajdonsággal rendelkezik. Legfőbb előnye, hogy 
belsejének elrendezése igény szerint állítható, a belső rekeszeket kedvére alakíthatja a különböző eszközök 

tárolásához. A vállpánton lévő, szabadalmaztatott fidlock rendszernek köszönhetően kézenfekvő módon férhet 
hozzá telefonjához vagy palackjához. A hátizsák rendelkezik továbbá bővíthető kulcstartóval, rejtett cipzárakkal, 

RFID védelemmel ellátott zsebekkel valamint vágásbiztos PP réteggel. Bejegyzett design®  Ár: 34.710 Ft

 

 

Lopásbiztos
Vágásnak ellenálló
RFID védelem
Fenntartható rPet anyagból
Fidlock tartó

Méret 44,5 x 15,5 x 29 cm Max emblémázási méret 80 x 90 mm Emblémázási 
technika Transzfernyomás 



BOBBY TECHP705.251 |

Bobby Tech lopásbiztos hátizsák
Bobby Tech az elektronikai eszközök kedvelőinek: biztonság, kényelem és a legújabb technológia egyben. A beépített napelem 

segítségével bármikor töltheti készülékeit napenergiával, a beépített vezeték nélküli töltővel pedig akár kábelek nélkül is. A 
hátizsák belsejének elrendezése igény szerint állítható, a belső rekeszeket kedvére alakíthatja a különböző eszközök tárolásához. 

A vállpánton lévő, szabadalmaztatott fidlock rendszernek köszönhetően kézenfekvő módon férhet hozzá telefonjához vagy 
palackjához. Az eredeti Bobby-hoz hasonlóan rendelkezik rejtett cipzárakkal, RFID védelemmel ellátott zsebekkel valamint 

vágásbiztos PP réteggel. Bejegyzett design®  Ár: * Árajánlat alapján

 

 

NAPELEM
Töltse telefonját vagy tabletét
napenergiával

VEZETÉK NÉLKÜLI
TÖLTŐ
10W-os vezeték nélküli töltéshez
alkalmas Samsung/Android és
7.5W-ot támogató iPhone telefo-
nokkal kompatiblis

Lopásbiztos
Vágásnak ellenálló
RFID védelem
Fenntartható rPet anyagból
Fidlock tartó

Méret 44,5 x 15,5 x 29 cm Max emblémázási méret 50 x 70 mm Emblémázási 
technika Transzfernyomás 



new

BOBBY SLING
 P705.781  2  5   |

Bobby Sling
Biztonságos és kényelmes viselet a városi ingázáshoz. Rendelkezik a közismert Bobby lopásbiztos tulajdonságokkal úgy, mint a 
rejtett cipzár, vágásnak ellenálló anyag és az RFID védelemmel ellátott zseb. Részei továbbá a 3 pontos biztonsági csat, vízálló 

anyag valamint beépített USB csatlakozó. A legkényelmesebb féloldalas hátizsák a mindennapokhoz!  Ár: 12.480 Ft

Lopásbiztos
Vágásnak ellenálló kialakítás
Vízlepergető
Beépített USB csatlakozó
Belső zsebek

 

 

Méret 32,5 x 9 x 21 cm Max emblémázási méret 120 x 120 mm Emblémázási technika 
Transzfernyomás 



new

BOBBY BACKPACK  
TROLLEY

 P705.771  |

Bobby gurulós bőrönd hátizsák
Kényelmes mint bőrönd és praktikus mint hátizsák. A Bobby gurulós bőrönd hátizsák ideális útitárs rövid kiruccanásokhoz. 
A hátizsák pántjainak elrejtésével könnyen bőrönddé alakítható valamint hátizsákként való használatakor pedig a kerekek 

eltakarhatóak ezáltal is tisztán tartva hátunkat a kerekekre került szennyeződésektől. A Bobby gurulós bőrönd hátizsák 
segíségével biztonságban tárolhatja kellékeit az elterjedt Bobby lopásbiztos tulajdonságoknak köszönhetően, TSA® 

zárral ellátva. Belsejében számos rekesszel ruhák valamint üzleti kellékek tárolásához. Laptop rekesze 30 fokos szögben 
nyitható valamint akár 17”-os méretű laptop tárolására alkalmas. Vizespalack tartó rekesszel valamint RFID védelemmel 

ellátott zsebbel. A Bobby gurulós bőrönd hátizsák újrahasznosított anyagokból készül valamint méretéből kifolyólag 
kézipoggyászként is használható. Bejegyzett design®  Ár: 54.110 Ft

Kettős funkció: hátizsák és gurulós bőrönd
Beépített USB csatlakozó és TSA zár
Vágásnak ellenálló kialakítás
Külön rekeszek ruhák és tartozékok számára
Újrahasznosított anyagokból

 

 

Méret 52 x 21 x 35 cm Max emblémázási méret 150 x 150 mm Emblémázási technika 
Transzfernyomás 



BOBBY DUFFLE
P705.271  |

Bobby Duffle lopásbiztos utazótáska
A Bobby Duffle a legbiztonságosabb és legfenntarthatóbb tagja a lopásbiztos hátizsákok családjának. Ez a 34 literes hátizsák 

kézipoggyász méretével tökéletes a hosszú hétvégés kiruccanásokhoz! A többféleképpen állítható pánt segítségével hátizsák vagy 
hordtáskaként is egyaránt használható. Tágas belső terében elosztó tartókkal és párnázott, rPet anyagból készült laptop rekesszel 
akár 17”-os laptop tárolásához. Lopásbiztos jellegzetességei: rejtett cipzárak, rejtett RFID védelemmel ellátott zsebek, beépített 

vágásbiztos réteg, zárható cipzárak. Egy vízálló zsebbel vizes esernyő tárolásához valamint szellőző cipősrekesszel az alján. 
Bejegyzett design®  Ár: 48.020 Ft

Kettős funkció: hátizsák és gurulós bőrönd
Beépített USB csatlakozó és TSA zár
Vágásnak ellenálló kialakítás
Külön rekeszek ruhák és tartozékok számára
Újrahasznosított anyagokból

Lopásbiztos
Vágásnak ellenálló
RFID védelem
Fenntartható rPet anyagból
Többfunkciós

 

 

Méret 57 x 19 x 31 cm Max emblémázási méret 80 x 150 mm Emblémázási technika 
Transzfernyomás



BOBBY BIZZ
 P705.571  5  |

Bobby Bizz lopásbiztos hátizsák és aktatáska
Utazzon még kellemesebben azzal a tudattal, hogy dolgai biztonságban vannak a Bobby Bizz-ben! Kiváló minőségű 

poliészter anyagból, külső felületén fényvisszaverővel, belsejében 15.6” laptop, 10”-ig bármilyen méretű tablet illetve egyéb 
tartozékok tárolására. A biztonságról valamint a divatos formáról az egyedi fémváz gondoskodik. Hátizsákból könnyen 
aktatáskává alakítható. A jobboldali vállpántjában lévő beépített zárral a táskát tárgyakhoz rögzítheti. Bőrönd fogójára 

illeszthető. Bejegyzett design®  Ár: 30.030 Ft

Lopásgátló kialakítás
Vághatatlan anyag
Kettős funkció: hátizsák és aktatáska
Beépített USB csatlakozó
Acéllal megerősített zár

 

 

Méret 41 x 10 x 28 cm Max emblémázási méret 140 x 90 mm Emblémázási technika 
Transzfernyomás 



BOBBY ORIGINAL
 P705.541  2  |

Bobby lopásbiztos hátizsák
Naponta 400.000 zsebtolvajos lopás történik világszerte. Ezzel a Bobby lopásbiztos 
hátizsákkal egyedi tervezésének köszönhetően nem kell ilyen problémákkal 
törődnie, a termék nagymértékben megnehezíti a zsebtolvajok dolgát. Kiváló 
minőségű poliészter anyaból készült és fényvisszaverő csíkokkal rendelkezik. 
Számos rejtett zsebbel külső felén, belső felén pedig párnázott 15.6” laptop, 
10”-ig bármilyen méretű tablet illetve egyéb tartozékok tárolására. Beépített USB 
töltőkábel és kimenet. 
Bőrönd fogójára 
illeszthető. Bejegyzett 
design®  Ár: 24.710 Ft

Lopásgátló kialakítás
Vághatatlan anyag
Beépített USB csatlakozó
Fényvisszaverő biztonsági csíkokkal
Rejtett cipzárak

 

 

Méret 43 x 13 x 28 cm Max emblémázási méret 120 x 70 mm Emblémázási technika 
Transzfernyomás 



URBAN
P705.642 |

Urban lopás- és vágásbiztos hátizsák
Az Urban lopás- és vágásbiztos hátizsák a legbiztonságosabb útitárs. Kiváló minőségű, vághatatlan anyagból 
készült. Főrekeszén egy extra erős acélú, kóddal ellátott lakattal zárható, mellyel a táskát akár egy stabil tárgyhoz is 
hozzákapcsolhatja. Hátulján illetve a pántokon RFID védelemmel ellátott zsebek találhatóak kártyák tárolására. Tartozéka 
egy, az oldalán lévő palacktartó zseb illetve egy levehető, gumis háló sporteszközök szállításához. Belsejében párnázott 
rekesszel egy 15.6”-os laptop illetve max 12.9”-os tablet tárolásához valamint egy hálós zsebbel kisebb tárgyak részére. 
Bejegyzett design®  Ár: 34.220 Ft

Lopásgátló kialakítás
Vághatatlan anyag
RFID védelem
Acéllal megerősített zár
Extra kapacitásnövelő háló

 

 

Méret 41 x 10 x 28 cm Max emblémázási méret 140 x 90 mm Emblémázási technika 
Transzfernyomás 



URBAN  LITE
 P705.501  2  5  |

Urban Lite lopásbiztos hátizsák
Az Urban Lite lopásbiztos hátizsák a tökéletes útitárs. A főrekesz felhajtogatását követően kóddal ellátott acél lakattal 
zárható illetve akár egy stabil tárgyhoz is hozzákapcsolható. Hátulján illetve a pántokon RFID védelemmel ellátott zsebek 
találhatóak kártyák tárolására. Tartozéka egy, az oldalán lévő palacktartó zseb illetve egy levehető, gumis háló sporteszközök 
szállításához. Belsejében párnázott rekesszel egy 15.6”-os laptop illetve max 12.9”-os tablet tárolásához valamint egy hálós 
zsebbel kisebb tárgyak részére. Bejegyzett design®  Ár: 22.810 Ft

 

 

Lopásgátló kialakítás
Beépített kulcstartó
RFID védelem
Acéllal megerősített zár
Extra kapacitásnövelő háló

Méret 46 x 14,5 x 31,5 cm Max emblémázási méret 180 x 150 mm Emblémázási 
technika Transzfernyomás 



URBAN BUMBAG
P730.062  |

Urban Bumbag táska
Praktikus Bumbag táska a biztonságos viseletért. Vághatatlan anyag, zárható cipzár valamint egy 3 pontos 

biztonságos rekesz értékei számára. Használja az Urban Bumbag táskát övtáskaként, vállán keresztben vagy 
egyszerűen csak válltáskaként a stílusos és laza viseletért. Bejegyzett design®  Ár: 12.020 Ft

 

 

Vághatatlan anyag
Hárompontos biztonsági cipzár
rPet bélés
Többféleképpen használható

Méret 41 x 10 x 28 cm Max emblémázási méret 140 x 90 mm Emblémázási technika 
Transzfernyomás 



P760.151  |

new

Explorer ribstop közepes méretű 
túrahátizsák 26L PVC-mentes

Közepes méretű hátizsák ribstop anyagból. Belső és külső zsebekkel, hálós, párnázott háttal és egy tágas főrekesszel 
melynek laptoptartó rekeszébe egy 15,4”-es laptop tárolható. Esővédő huzattal az esős napokra. Kontrasztos 

alkotóelemeinek köszönhetően színes és sportos útitárs. PVC-mentes.  Ár: 14.540 Ft

Könnyű anyagból
PVC-mentes
Beépített esővédővel
Számos belső tárolórekesz

 

 

Méret 46 x 16 x 33 cm Max emblémázási méret 100 x 100 mm Emblémázási technika 
Transzfernyomás 



P760.141  |

new

Explorer ribstop nagy méretű 
túrahátizsák 40L PVC-mentes

Sportos kialakítású túrahátizsák időtálló poliészter anyagból. Külön kialakított hellyel ivótasak vagy laptop számára, 
rögzítő hurkokkal, tetején zsebbel valamint része egy esővédő huzat is. Kontrasztos alkotóelemeinek köszönhetően 

színes és sportos útitárs. PVC-mentes.  Ár: 20.780 Ft

Tágas főrekesz
Könnyű anyagból
Beépített esővédővel
Számos belső tárolórekesz

 

 

Méret 65 x 17 x 27 cm Max emblémázási méret 80 x 150 mm Emblémázási technika 
Transzfernyomás 



new

P750.015  |

Közepes gurulós táska
Közepes méretű gurulós táska a gyakori utazáshoz. 84 literes tágas belső térrel, elején és tetején cipzáras zsebekkel. 

Belsejében kényelmes, cipzáras elválasztóval valamint egy további cipzáras zsebbel. Elején pánt a variálható hordhatóság 
érdekében. Időtálló poliészter és PU anyag.  Ár: 49.120 Ft

3-5 napos utakhoz
Számos belső tárolórekesz

 

 

Méret 58 x 39 x 37,5 cm Max emblémázási méret 120 x 50 mm Emblémázási technika 
Transzfernyomás 



new

P760.161  |

Explorer ribstop kis méretű túrahátizsák 
7L PVC-mentes

Induljon útnak ezzel a kis méretű túrahátizsákkal időtálló poliészter anyagból. Minimalista dizájn külön kialakított hellyel 
ivótasak számára. Rendelkezik emellett egy külön nyílással is az ivócső kivezetéséhez. Tökéletes túrázáshoz, biciklizéshez 

valamint egyéb szabadtéri elfoglaltságokhoz. Elülső részén cipzáras zsebbel. Hálós, párnázott háttal és vállpánttal a 
kényelmes viseletért. PVC-mentes.  Ár: 6.230 Ft

Könnyű anyagból
PVC-mentes
Számos belső tárolórekesz

 

 

Méret 40 x 6 x 18 cm Max emblémázási méret 70 x 80 mm Emblémázási technika 
Transzfernyomás 



new

P730.031  |

Explorer ribstop övtáska PVC-mentes
Ideális útitárs rövid túrákhoz! Elülső részén hálós zsebbel vizespalack tárolásához valamint egy 

főrekesszel egyéb kellékek részére. PVC-mentes.  Ár: 3.740 Ft

Könny? anyagból
PVC-mentes

 

 

Méret 13 x 7,5 x 30 cm Max emblémázási méret 80 x 40 mm Emblémázási technika 
Transzfernyomás 



new

P788.021  |

Könnyű 15,4”-es laptoptartó tok PVC-mentes
Tárolja biztonságosan laptopját ebben a könnyű ugyanakkor erős, 15,4”-es laptoptartó tokban. A 

tetején lévő cipzár kontrasztos színével dobja fel a terméket. PVC-mentes.  Ár: 2.060 Ft

Könnyű anyagból
15.4“-os laptop rekesz
PVC-mentes

 

 

Méret 38 x 2 x 27 cm Max emblémázási méret 150 x 200 mm Emblémázási technika 
Transzfernyomás 



P762.391  |

XXL hétvégi utazós hátizsák, RFID és USB-vel
Ez a hátizsák tökéletes hétvégi kiruccanásokhoz. Belsejében párnázott 17”-es laptop rekesszel. Kialakításának 

köszönhetően egy kisebb gurulós bőrönd tárhelyével rendelkezik kerekek és fogó nélkül. A hátulján lévő pánttal a gurulós 
bőrönd fogójára illeszthető. Oldalán vizespalacknak való zsebbel és USB kimenettel. Könnyen hozzáférhető zseb, elülső 

cipzáros zseb valamint RFID védelemmel rendelkező zsebek.Transzfernyomás.  Ár: 20.850  Ft

 

 

Méret 41 x 17 x 28 cm Max emblémázási méret 120 x 120 mm Emblémázási technika 
Transzfernyomás 



P762.501  |

RFID és USB laptop hátizsák, PVC-mentes
Ez a laptop hátizsák tökéletes társ üzleti utakhoz vagy akár nyaraláshoz is. 15.6”-os párnázott laptoptartó rekesszel készüléke 

védelmének érdekében. USB kimenettel, elején fényvisszaverő csíkokkal. A bőrönd fogójára illeszthető. Oldalsó zsebe RFID 
védelemmel ellátott. PVC-mentes.  Ár: 15.200 Ft

 

 

Méret 41 x 11 x 27,5 cm Max emblémázási méret 130 x 130 mm Emblémázási technika 
Transzfernyomás 



P707.361  |

PVC-mentes RFID hordtáska
Tartsa egyensúlyban a munkát és a magánéletet ezzel a hordtáskával. Párnázott 15.6”-os laptoptartó rekesszel és egy 

főrekesszel RFID védelemmel rendelkező zsebekkel. Oldalán cipőtartó rekesszel, zsebbel, elején kisebb cipzáros zsebbel. 
Párnázott vállpánt. PVC-mentes.  Ár: 20.030 Ft

 

 

Méret 32 x 24,5 x 56 cm  Max emblémázási méret 80 x 80 mm Emblémázási technika 
Transzfernyomás 



P732.351  |

PVC-mentes RFID laptoptáska
Vékony, kompakt táska egy főrekesszel 15.6”-os laptop tárolásához. Hátulján nagy cipzáros tárolórekesszel egér, 
iPod, mobiltelefon és tollak tárolásához. Elején szintén cipzáros rekesszel valamint fényvisszaverő csíkkal. RFID 

védelem, párnázott vállpánt. A bőrönd fogójára illeszthető. PVC-mentes.  Ár: 11.390 Ft

 

 

Méret 28 x 6 x 39 cm Max emblémázási méret 200 x 100 mm Emblémázási technika 
Transzfernyomás 



P788.071  |

RFID 15.6”-es laptoptartó, PVC-mentes
Tárolja laptopját stílusosan ebben a Swiss Peak párnázott laptoptartóban, mágneses záródással. Belsejében 

egy elülső cipzáros rekesszel, RFID védelemmel rendelkező zsebekkel. Elején fényvisszaverő csíkkal. PVC-
mentes.  Ár: 7.210 Ft

 

 

Méret 29,5 x 2 x 39 cm Max emblémázási méret 200 x 50 mm Emblémázási technika 
Transzfernyomás 



P703.081  |

A funkcionalitás és az egyszerű kialakítás tökéletes kombinációja ez a piperetáska! Használható 
állítva illetve a kampó segítségével fel is akasztható. Tárolja kellékeit rendezetten a számos belső 

tárolórekeszek egyikében, a mágnesesen záródó fogkefetartóban vagy a külső zsebben borotvához. 
Minden rekesz könnyen kifordítható az egyszerű tisztítás érdekében. PVC-mentes.  Ár: 7.900 Ft

PVC-mentes piperetáska

 

 

Méret 13,5 x 12 x 24,5 cm Max emblémázási méret 120 x 60 mm Emblémázási 
technika Transzfernyomás 



P820.641  |

Legyen szó kábelek vagy akár mindennapi kellékek tárolásáról, ez a tech tartó többféle lehetőséget és könnyű 
hozzáférést biztosít. Az origami stílusú zsebeknek köszönhetően belső tere rendezett és több kellék is elfér benne. A 

gumis pántok segítségével tollak, szerszámok, SD kártyák vagy akkumulátorok is könnyedén rögzíthetőek. Kagylóként 
nyílik, külső fogókkal ezáltal is különlegessé téve a táska használatát. Külső zsebében kábelátvezetővel töltéshez. PVC-

mentes.  Ár: 7.590 Ft

Tech PVC-mentes tartó

 

 

Méret 14 x 11,5 x 22 cm Max emblémázási méret 100 x 80 mm Emblémázási technika 
Transzfernyomás 



P762.322  |

15.6”-es RFID laptop táska
Tárolja laptopját vagy tabletjét ebben az egyedi kialakítású 5.6”-es laptop táskában. Számos zsebbel illetve egy 
RFID-biztos tartóval pénztárca vagy útlevél tárolásához. Csatlakoztassa telefonját a beépített USB csatlakozóhoz 

és töltse fel telefonját útközben. Hátulján cipzáros zsebbel. A hátulján lévő pánttal a gurulós bőrönd fogójára 
illeszthető.  Ár: 16.940 Ft

 

 

Modern kialakítás
15.6“-os laptop rekesz
Beépített USB csatlakozó
PVC-mentes

Méret 29 x 8 x 45 cm Max emblémázási méret 200 x 80 mm Emblémázási technika 
Transzfernyomás 



P762.312  |

RFID lopásgátló 15”-es laptop hátizsák
Ez a 15.6”-es laptop hátizsák lopásgátló, rejtett cipzárral rendelkezik. Belsejében párnázott laptop- és tablet rekesszel. RFID-
biztos tartó pénztárca vagy útlevél tárolásához. Csatlakoztassa telefonját a beépített USB csatlakozóhoz és töltse telefonját 

útközben. Hátulján rejtett zsebbel.  Ár: 19.000 Ft

 

 

PVC-mentes
15.6“-os laptop rekesz
Beépített USB csatlakozó
PVC-mentes

Méret 40,5 x 10 x 29 cm Max emblémázási méret 150 x 180 mm Emblémázási 
technika Transzfernyomás 



P762.281  |

15”-es RFID laptop hátizsák
Leljen társra ezzel a modern, minimalista kialakítású 1680D és 600D poliészter laptop hátizsákkal a mindennapokhoz! Mély, 
függőleges elülső zsebekkel, tetején szélesre nyitható cipzárral. Belsejében laptop és iPad tárolására megfelelő rekeszekkel 

továbbá RFID védelemmel ellátott zsebekkel.  Ár: 12.010 Ft

 

 

Méret 43 x 13 x 31 cm Max emblémázási méret 130 x 130 mm Emblémázási technika 
Transzfernyomás 



P762.110  |

Lopásgátló 15.6”-es laptop hátizsák
15.6”-es lopásgátló laptop hátizsák 1680D és 600D poliészter vágásgátló anyagból. Rejtett cipzáras zsebek értékei 

biztonságos szállítása érdekében. Csatlakoztassa készülékét a beépített USB töltőhöz és töltse fel útközben. Fényvisszaverő 
csíkokkal, PVC-mentes. Bejegyzett design®  Ár: 20.870 Ft

 

 

Méret 43 x 24 x 11 cm Max emblémázási méret 90 x 50 mm Emblémázási technika 
Transzfernyomás 



P762.120 |

Napelemes hátizsák
15.6”-es laptop hátizsák harmadik generációs elsőosztályú SunPower márkás napelemmel. A napelemes töltő 7W-os 

és egy iPhone-t másfél órán belül feltölt. Kamera, mobiltelefon vagy powerbank feltöltésére is alkalmas útközben. Két 
USB kimenete van amivel akár két telefont is tölthet egyszerre. Tartalmaz egy további USB csatlakozót amivel például 
egy powerbanket csatlakoztathat. A termék akkumulátort nem tartalmaz, a napenergiát azonnal átalakítja. Bejegyzett 

design®  Ár: * Árajánlat alapján

 

 

Méret 47 x 29 x 16 cm Max emblémázási méret 100 x 50 mm Emblémázási technika 
Transzfernyomás 



P762.581  |

Többfunkciós PVC-mentes utazó hátizsák
Lépjen túl minden határt ezzel a többfunkciós hátizsákkal. A funkciónális előnyök és az üzleti kialakításnak köszönhetően a 

legmegfelelőbb mindennapi választás! 4 az 1-ben. 1: Hátizsák: A párnázott pántok a gyűrűkbe akaszthatóak majd a megfelelő 
hossz beállítása után a táska hátizsákként használható. 2: Válltáska: A hátizsákos pántok kiakaszthatóak és a táska hátuljába 

csúsztathatóak. A vállpánt rögzítése után a táska válltáskaként is használható. 3: Féloldalas hordás: Ha nehéz a táska a vállpánt 
átcsatolásával a testen keresztbe is hordható a kényelmesebb és handsfree viselet érdekében. 4: Kézitáska: A vállpántok 
eltávolítása után a táska tetején vagy oldalán található fogók segítségével a táska kézben is hordható. Hátulján 15.6”-os 

laptoptartó rekesszel. Tágas főrekesszel valamint elülső, cipzáros zsebbel. RFID védelemmel rendelkező zsebekkel. A bőrönd 
fogójára illeszthető. PVC-mentes.  Ár: 24.710 Ft

 

 

Méret 50 x 14 x 30 cm Max emblémázási méret 150 x 150 mm Emblémázási technika 
Transzfernyomás 



P732.071  |

rPet Voyager RFID 15,6” laptop táska
Tegye napi ingázását könnyebbé és stílusossá ezzel a laptop táskával! Időtálló 1680D rPet poliészter anyagból, gazdag PU 

részletekkel valamint számos zsebbel. Tágas belső rekesze mellett egy 15,6”-es laptop rekesszel is rendelkezik valamint 
egy cipzáras zsebbel is. USB kimenet, RFID védelemmel ellátott zsebek, tollak tárolására kialakított hely valamint levehető 

poggyászcímke.  Külseje 100% 1680D újrahsaznosított poliészter. Bélése hagyományos 210D poliészter.  Ár: 16.680 Ft

 

 

Méret 42 x 9,5 x 30,5 cm Max emblémázási méret 180 x 70 mm Emblémázási 
technika Transzfernyomás 



P762.521  |

rPet Voyager USB & RFID 15” laptop hátizsák
Tegye napi ingázását könnyebbé és stílusossá ezzel a laptop táskával! Időtálló 1680D rPet poliészter anyagból, gazdag PU 

részletekkel, egyedi formábal, számos zsebbel. Tágas belső rekesze mellett egy 15,6”-es laptop rekesszel is rendelkezik valamint 
egy cipzáras zsebbel is. USB kimenet, RFID védelemmel ellátott zsebek, tollak tárolására kialakított hely, oldalsó rekesz palack 

tárolásához valamint levehető poggyászcímke.  Külseje 100% 1680D újrahasznosított poliészter. Bélése hagyományos 210D 
poliészter.  Ár: 20.030 Ft

 

 

Méret 47 x 14 x 29 cm Max emblémázási méret 100 x 70 mm Emblémázási technika 
Transzfernyomás 



P762.371 |

15”-es RFID lopásgátló & USB, 
PVC-mentes hátizsák

Vissza az iskolába vagy be a munkába; vigye magával szükséges kellékeit ebben a csinos, minimalista külsejű, 
lopásgátló hátizsákban. 15”-es párnázott laptoptartó rekesszel. Könnyű és időtálló. RFID védelemmel rendelkező 

zsebekkel és oldalsó USB kimenettel. PVC-mentes.  Ár: 14.590 Ft

 

 

Méret 43 x 10 x 30 cm Max emblémázási méret 100 x 100 mm Emblémázási technika 
Transzfernyomás 



P762.451  |

RFID 15”-es hord-és hátizsák, PVC-mentes
Sokoldalú táska mely egyaránt kézben illetve hátizsákként is hordható. Párnázott, 15”-es laptopnak való 

rekesszel és RFID védelemmel rendelkező zsebekkel. PVC-mentes.  Ár: 11.360 Ft

 

 

Méret 45 x 12 x 30 cm Max emblémázási méret 80 x 80 mm Emblémázási technika 
Transzfernyomás 



P732.210  |

15,4”-os laptop táska
Tárolja 15,4”-es laptopját munkába menet ebben a vékony Swiss Peak 600D és 1680D poliészter laptop táskában. A táska 

részét képezi egy bélelt zseb a laptophoz, egy különálló zseb iPad vagy tablet tárolására valamint egy elülső, cipzáras, 
nagyméretű rendező tolltartókkal és zsebekkel amikben további apró holmit is tárolhat. Emellett egy hátsó pántja is van ami 
az álló kerekes bőrönd fogójára csúsztatható. Az állítható egyúttal levehető vállszíjj sokoldalú hordási lehetőséget biztosít. 

PVC mentes.  Ár: 7.590 Ft

 

 

Méret 39 x 27 x 45 cm Max emblémázási méret 120 x 120 mm Emblémázási technika 
Transzfernyomás 



P762.261  |

RFID sport hordtáska és hátizsák
Könnyű, 1680D és 600D poliészter 2 az 1-ben táska. Hátizsákként illetve utazótáskaként is használható. Tágas főrekesze 

U-alakú cipzárral ellátott, oldalsó rekesze cipő illetve használt ruha tárolására alkalmas. Rendelkezik továbbá egy oldalsó 
cipzáras zsebbel. Az elülső részén található 2 rekesz RFID védelemmel rendelkezik. Hátulján kulacstartóval illetve egy 

könnyen hozzáférhető zsebbel. Állítható vállpánt. PVC-mentes.  Ár: 15.840 Ft

 

 

Méret 30 x 27,5 x 59 cm Max emblémázási méret 180 x 100 mm Emblémázási 
technika Transzfernyomás 



P742.010 |

Ooutdoor laptop hátizsák
A 1680D poliészter laptop hátizsák különös egyensúlyt képez a kényelem és a szabadtéri aktivitások 

megpróbáltatásai között. Mindent nyújt, ami kellhet a városban vagy a természetben: bélelt laptop- és iPad-
tartó, tollhurok, hálós zsebek, vállpántján kimenet a fülhallgató csatlakoztatásához, napszemüvegtartó. Esős 
idő esetén mindezt egy vízhatlan esővédővel óvhatja meg a nedvességtől. Bejegyzett design ®  Ár: 20.140 Ft

 

 

Méret 46 x 37 x 10 cm Max emblémázási méret 80 x 200 mm Emblémázási technika 
Transzfernyomás 



P762.220 |

17”-es üzleti laptop hátizsák
Áramvonalas tervezés és finom részletek teszik különlegessé ezt a 600D és 1680D poliészter hátizsákot. 

egy nagy főrekesz laptopokra méretezve 17”-es kijelző méretig. Második rekesz praktikus szervezővel ahol 
minden elfér amit még magával kell vinnie. Oldalán hálós vizespalack zsebbel. PVC-mentes.  Ár: 8.460 Ft

 

 

Méret 11 x 44 x 33 cm Max emblémázási méret 100 x 120 mm Emblémázási technika 
Transzfernyomás 



P762.271 |

Összetett kialakítású hordtáska a közepén beépített cipzárral, ezáltal bőröndként nyitható két főrekesz részre. Része egy 15.6”-es 
laptop rekesz valamint hátulján egy sima illetve egy cipzáras, RFID védelemmel rendelkező zsebbel. Elején 2 nagyobb, cipzáras 

zsebbel. PVC-mentes.  Ár: 17.480 Ft

RFID bőröndként nyitható hordtáska

 

 

Méret 33 x 25 x 54 cm Max emblémázási méret 100 x 150 mm Emblémázási technika 
Transzfernyomás 



P762.421  |

900D PVC-mentes laptoptáska
900D laptop táska melynek főrekeszében laptop tárolható 15”-es méretig. Elülső zsebében további tárhellyel 

rendelkezik kiegészítőknek. Megerősített fogója és párnázott vállpántja teszi sokoldalúvá. PVC-mentes.  Ár: 7.820 Ft.

 

 

Méret 28 x 5 x 39 cm Max emblémázási méret 220 x 100 mm Emblémázási technika 
Transzfernyomás 



P762.411  |

900D PVC-mentes laptop hátizsák
Vigye magával kellékeit ebben a 900D laptop hátizsákban. Időtálló anyagból készült sportos, városi külsővel. 

Párnázott laptop rekesszel, tágas főrekesszel könyvek vagy ruhák tárolására illetve egy elülső cipzáros zsebbel 
kiegészítők számára. A hátulján lévő pánttal a gurulós bőrönd fogójára illeszthető. Használható laptokpokhoz 15.6”-es 

méretig. PVC-mentes.  Ár: 8.430 Ft

 

 

Méret 42 x 9,5 x 29 cm Max emblémázási méret 100 x 120 mm Emblémázási technika 
Transzfernyomás 



P760.071  |

900D 15,6”-es laptop hátizsák, PVC-mentes
900D laptop hátizsák megfelelő tárhellyel a napi használatra. Tágas főrekeszében egy 15,6”-es laptop tárolására 

alkalmas rekesz található valamint egy kisebb zseb kiegészítők tárolásához. Cipzárral szélesre nyitható ezáltal belseje 
könnyen átlátható. PVC-mentes.  Ár: 11.660 Ft

 

 

Méret 44 x 11 x 24 cm Max emblémázási méret 130 x 130 mm Emblémázási technika 
Transzfernyomás 



P762.431  |

900D PVC-mentes hétvégi- és sporttáska
900D sporttáska kirándulásokhoz vagy edzőterembe. Időtálló poliészter anyagból készült vízlepergető felülettel így tiszta 
marad az edzőteremben vagy a nedves fűben. Megerősített fogóval és párnázott vállpánttal. Tágas főrekesszel rendelkezik, 

belsejében egy cipzáros zsebbel értéktárgyainak illetve egy jól szellőző rekesszel cipők tárolására. Az elülső cipzáros zsebben 
mobiltelefon vagy kulcsok tárolhatók. PVC-mentes.  Ár: 10.230 Ft

 

 

Méret 25 x 24 x 49 cm Max emblémázási méret 120 x 50 mm Emblémázási technika 
Transzfernyomás 



 P703.041  2  5  |

Vászon PVC-mentes piperetáska
Ez a természetes anyagból készült, időtálló vászon piperetáska tökéletes útitárs a 

poggyászban. PVC-mentes.  Ár: 5.500 Ft

 

 

Méret 13 x 9 x 23 cm Max emblémázási méret 100 x 20 mm Emblémázási technika 
Transzfernyomás 



 P729.351  2  5  |

Vászon PVC-mentes laptoptáska
Tárolja laptopját stílusosan ebben a természetes és időtálló laptoptáskában. Belseje párnázott a nagyobb védelem érdekében 
illetve a bőr utánzatú részletek még elegánsabb külsőt sugároznak. 15.6”-es méretű laptopokig, dokumentumok és tabletok 

tárolására. Levehető és állítható vállpánttal. PVC-mentes.  Ár: 17.480 Ft

 

 

Méret 11,5 x 35 x 40 cm Max emblémázási méret 80 x 100 mm Emblémázási technika 
Transzfernyomás 



 P762.461  2  5  |

Vászon PVC-mentes laptop hátizsák
Tárolja mindennapi dolgait ebben az időtálló vászon hátizsákban. Belsejében egy 15,6”-os laptopnak való rekesszel. Két 

műbőrből készült, mágneses csattal. PVC-mentes.  Ár: 17.480 Ft.

 

 

Méret 16 x 32 x 44 cm Max emblémázási méret 80 x 80 mm Emblémázási technika 
Transzfernyomás 



 P762.471  2  5  |

Vászon PVC-mentes utazótáska
Vigye magával kellékeit ebben a természetes és időtálló vászon táskában. Állítható és levehető vállpánttal. PVC-mentes.  

Ár: 17.870 Ft.

 

 

Méret 26,5 x 22 x 46 cm Max emblémázási méret 100 x 70 mm Emblémázási technika 
Transzfernyomás 



P732.082  |

Duo color rPet 15,6”-es RFID 
laptop táska, PVC-mentes

Legyen útra kész ezzel a stílusos laptop táskával! rPet anyagból, minimalisztikus kialakítással. 15,6”-es laptop 
tárolására, RFID védelemmel ellátott zsebekkel. PVC-mentes.  Külseje 100% 600D RPET keverék. Bélése 

hagyományos 210D poliészter.  Ár: 8.320 Ft

 

 

Méret 30 x 8 x 43 cm Max emblémázási méret 200 x 80 mm Emblémázási technika 
Transzfernyomás 



P760.122  |

Duo color rPet 15,6”-es RFID 
laptop hátizsák, PVC-mentes

Legyen útra kész ezzel a stílusos hátizsákkal! rPet anyagból, minimalisztikus kialakítással. 15,6”-es laptop 
tárolására, RFID védelemmel ellátott zsebekkel. PVC-mentes.  Külseje 100% 600D RPET keverés. Bélése 

hagyományos 210D poliészter.  Ár: 9.160 Ft

 

 

Méret 43 x 10 x 30 cm Max emblémázási méret 120 x 100 mm Emblémázási technika 
Transzfernyomás 



P707.262  |

Duo color rPet RFID hétvégi táska, 
PVC-mentes

Praktikus táska újrahasznosított műanyag palackokból. Felső rekesze U formában nyitható valamint rendelkezik egy könnyen 
hozzáférhető, nagy elülső rekesszel, benne RFID védelemmel rendelkező zsebekkel útlevél vagy pénztárca tárolásához. 

Eltávolítható vállpánttal valamint kézben is hordható. PVC-mentes.  Külseje 100% 600D RPET keverék. Bélése hagyományos 
210D poliészter.  Ár: 10.420 Ft

 

 

Méret 25 x 24 x 48 cm Max emblémázási méret 180 x 60 mm Emblémázási technika 
Transzfernyomás 



P422.282  |

Duo color rPet hűtőtáska
6 alumínium dobozos üdítő tárolására alkalmas főrekesz, elülső zsebbel és vállpánttal. Fenntartható rPet 

anyagból. Bejegyzett design®  Külseje 100% 600D RPET keverék. Bélése 100% PEVA.  Ár: 3.730 Ft

 

 

Méret 16 x 15 x 22 cm Max emblémázási méret 90 x 40 mm Emblémázási technika 
Transzfernyomás 



 P732.371  2  5  |

Lima RFID 15.6”-es laptoptáska, PVC-mentes
Trendi 15.6”-os laptoptáska egy nagy főrekesszel és egy elülső cipzáros rekesszel. Állítható vállpánt és RFID 

védelemmel rendelkező tartó pénztárca vagy útlevél tárolásához. PVC-mentes. Bejegyzett design®  Ár: 11.390 Ft

 

 

Méret 28 x 10 x 38 cm Max emblémázási méret 150 x 150 mm Emblémázási technika 
Transzfernyomás 



 P762.401  2  5  |

Lima 15,6”-es RFID & USB laptop hátizsák, 
PVC-mentes

Egyszerű, praktikus és időtálló hátizsák 2 oldalzsebbel melyekben ivópalack vagy esernyő tárolható. Pántján USB-kimenettel. 
Rendelkezik egy párnázott, 15,6”-es laptoptartó rekesszel valamint több tágas rekesszel és egy RFID védelemmel ellátott 

zsebbel. Bejegyzett design®  Ár: 16.330 Ft

 

 

Méret 41 x 12 x 29 cm Max emblémázási méret 120 x 120 mm Emblémázási technika 
Transzfernyomás 



P730.091  |

Soho rPet 15,6”-es laptoptáska, PVC-mentes
Környezetkímélő anyagok dizájn részletekkel munkaeszközei védelménhez! Ez a stílusos laptop táska 15,6”-es laptoprekesszel 

rendelkezik valamint egy cipzáras elülső zsebbel. PVC-mentes. Bejegyzett design® Külseje 100% 600D újrahasznosított 
poliészter. Bélése 100% 210D újrahasznosított poliészter.  Ár: 11.260 Ft

 

 

Méret 27 x 7,5 x 39,5 cm Max emblémázási méret 100 x 70 mm Emblémázási technika 
Transzfernyomás 



P707.071  |

Soho rPet táska 15”-es laptop  
rekesszel, PVC-mentes

Tökéletes útitárs rövidebb utazásokhoz ez az rPet anyagú, közepes méretű hétvégi táska. Zsebekkel a különféle eszközök 
tárolásához valamint egy párnázott 15,6”-es laptop rekesszel belsejében. Levehető vállpánttal. PVC-mentes. Bejegyzett 

design®  Külseje 100% 600D újrahasznosított poliészter. Bélése 100% 210D újrahasznosított poliészter.  Ár: 14.610 Ft

 

 

Méret 32 x 22 x 54 cm Max emblémázási méret 100 x 80 mm Emblémázási technika 
Transzfernyomás 



P762.531  |

Soho rPet 15,6”-es laptop hátizsák, 
PVC-mentes

Csökkentse ökológiai lábnyomát ezzel a hátizsákkal, melynek gyártása tudatosan kevesebb energia felhasználásával, 
környezetkímélő módon történik! 15,6”-es laptop tárolására megfelelő rekesszel valamint egy könnyen hozzáférhető 

elülső zsebbel. rPet anyagból, PVC-mentes. Bejegyzett design®  Külseje 100% 600D újrahasznosított poliészter. Bélése 
100% 210D újrahasznosított poliészter.  Ár: 13.750 Ft

 

 

Méret 41 x 10 x 29 cm Max emblémázási méret 80 x 150 mm Emblémázási technika 
Transzfernyomás 



P730.141  |

Fashion 15,6”-es PVC-mentes laptop táska
Stílusos, fekete PU laptop táska belső rekesszel valamint egy laptop rekesszel egy 15,6”-es laptop számára. PVC-

mentes.  Ár: 9.580 Ft

 

 

Méret 29 x 5 x 43 cm Max emblémázási méret 180 x 150 mm Emblémázási technika 
Transzfernyomás 



P760.131  |

Fashion 15,6”-es PVC-mentes laptop hátizsák
Stílusos, fekete PU laptop hátizsák tágas belső főrekesszel valamint egy 15,6”-es laptop tárolására alkalmas 

rekesszel. PVC-mentes.  Ár: 11.660 Ft

 

 

Méret 45 x 13,5 x 28,5 cm Max emblémázási méret 100 x 120 mm Emblémázási 
technika Transzfernyomás 



P707.161  |

Fashion PVC-mentes hétvégi táska
Stílusos, fekete PU hétvégi táska tágas belső főrekesszel. Kézipoggyász méret. PVC-mentes.  Ár: 9.140 Ft

 

 

Méret 24,5 x 24,5 x 48 cm Max emblémázási méret 150 x 70 mm Emblémázási 
technika Transzfernyomás 



 P762.481  2  5  |

Standard RFID lopásgátló hátizsák, 
PVC-mentes

Tárolja személyes tárgyait biztonságosan ebben a lopásgátló hátizsákban. Könnyű, időtálló hátizsák kompakt és minimalista 
kialakítással. 15.6”-os laptop tárolásához párnázott rekesszel valamint RFID védelemmel rendelkező zsebbel. A bőrönd 

fogójára illeszthető. 600D kéttónusú poliészterből. PVC-mentes.  Ár: 10.020 Ft

 

 

Méret 45 x 13 x 35 cm Max emblémázási méret 140 x 200 mm Emblémázási technika 
Transzfernyomás 



 P707.051  2  |

Utazótáska USB kimenettel
Mondern és egyszerű 600D poliészter táska PU fogókkal és kényelmes vállpánttal. Nagy főrekesszel rendelkezik valamint 
egy beépített USB töltővel aminek segítségével mobiltelefonját vagy tabletjét útközben is töltheti. Jobb oldalán könnyen 

hozzáférhető zsebbel rendelkezik. PVC-mentes.  Ár: 10.780 Ft

 

 

Méret 25,5 x 19,5 x 48 cm Max emblémázási méret 130 x 130 mm Emblémázási 
technika Transzfernyomás 



P820.481  |

Modern RFID kártyatartó
Elegáns és tágas Swiss Peak pénztárca mely akár 10 kártya tárolására is alkalmas 

egyúttal RFID védelmet is biztosítva.  Ár: 4.170 Ft

 

 

Méret 7,6 x 2,3 x 10,2 cm Max emblémázási méret 40 x 70 mm Emblémázási technika 
Transzfernyomás 



P820.571  |

Heritage RFID utazótárca
Ez az elegáns utazótárca RFID védelemmel tökéletes utazáshoz, iratait biztonságban tudva. 4 kártyatartó rekesszel 

illetve egy toll tárolásához. Jobb oldalán mobiltelefonját is tárolhatja.  Ár: 8.320 Ft

 

 

Méret 2 x 13,9 x 22,7 cm Max emblémázási méret 60 x 100 mm Emblémázási technika 
Transzfernyomás 



P820.591  |

Modern utazótárca vezeték nélküli töltővel
A tökéletes utazótárca RFID védelemmel iratai biztonságos tárolásához. Beépített 4000 mAh-ás vezeték nélküli powerbank 

ugyancsak beépített micro USB kábellel, lightening illetve C-típusú csatlakozóval. Minden QI-vel kompatibilis eszközzel 
használható, úgy mint az Android telefonok legújabb generációja, iPhone 8 és újabb. Bemenet 5.0V/1.0A, kimenet 5.0V/2.1A. 

Vezeték nélküli kimenete 5W.  Ár: 17.330 Ft

 

 

Méret 2 x 13,5 x 22,5 cm Max emblémázási méret 10 x 90 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



P820.523  |

Adatlopásgátló takarókártya
Varázsoljon minden pénztárcát, táskát vagy kártyatartót biztonságossá elektronikus adatlopás ellen. Ez a kártya az 
NFC/RFID olvasók által generált energiát felhasználva elektromos teret képez ezáltal minden 13.56 Mhz-es kártyát 
láthatatlanná téve a leolvasó előtt. Nincs szükség akkumulátorra. Éjjel-nappali védelem szabadalmazott e-mezős 

technológiával.  Ár: 1.230 Ft

24 órás védelem
Nincs szükség akkumulátorra
Minden pénztárcába belefér
A személyes adatok védelme
Gátolja meg az adatlopást!

 

 

Méret 0,2 x 5,4 x 8,6 cm Max emblémázási méret 75 x 45 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



P820.621  |

Autólopás elleni RFID kocsikulcs tartó tok
Akadályozza meg, hogy ellopják autóját! A termék blokkolja a kocsikulcs távirányító házának sugarait ezáltal 

védelmet nyújt az illetéktelen hozzáférés ellen. Speciális, kettős hullámot blokkoló nano anyagokból, árnyékolt felső 
réteges kialakítással. Kulcstartó lánccal és gyűrűvel.  Ár: 1.660 Ft

 

 

Méret 0,8 x 8,5 x 12,5 cm Max emblémázási méret 40 x 40 mm Emblémázási technika 
Transzfernyomás 

RFID-biztos
Kulcstartóval



P820.420  |

RFID kártyatartó
Elegáns, PU bőr kártyatartó 3 rekesszel legfeljebb 8 kártya biztonságos, leolvasást megakadályozó tárolására. Középső 

zsebébe pénz rakható. Minden ismert RFID/NFC frekvencia blokkolására alkalmas.  Ár: 3.740 Ft

 

 

Méret 7 x 10,3 x 0,3 cm Max emblémázási méret 80 x 15 mm Emblémázási technika 
Transzfernyomás 



P820.410  |

RFID pénztárca
Elegáns, PU bőr, kétoldalról behajtható pénztárca, felkészülve a 21-edik századra. 6 kártyatartó legfeljebb 12 kártya 

számára. A pénztárca minden ismert RFID/NFC frekvencia blokkolására alkalmas így személyes adatait biztonságban 
tudhatja.  Ár: 5.830 Ft

 

 

Méret 8,3 x 11,5 x 0,6 cm Max emblémázási méret 80 x 35 mm Emblémázási technika 
Transzfernyomás 



P820.430 |

RFID útlevéltartó
Utazzon stílusosan és tudja adatait biztonságban ezzel a PU bőr útlevéltartóval. 4 kártyatartó legfeljebb 8 kártya tárolására. 

Méretéből kifolyólag könnyen akár zsebre is rakható. Minden ismert RFID/NFC frekvencia blokkolására alkalmas.  Ár: 6.560 Ft

 

 

Méret 14 x 10 x 0,6 cm Max emblémázási méret 50 x 120 mm Emblémázási technika 
Transzfernyomás 



 P820.041  2  |

Standard alumínium RFID kártyatartó
Ez az alumínium kártyatartó a tökéletes megoldás kártyái tárolására és védelmére egyaránt! Legfeljebb 10 sima vagy 6 

dombornyomott kártya tárolására. Az oldalán lévő csúsztatható gombbal a kártyák rétegesen tolhatóak ki.  Ár: 2.080 Ft

 

RFID-biztos
Legfeljebb 10 kártya tárolásához
Alumíniumból

 

Méret 9,7 x 1,4 x 6,2 cm Max emblémázási méret 35 x 60 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



P850.341  |

Standard alumínium RFID 
kártyatartó PU pénztárcával

Szolid alumínium kártyatartó PU pénztárcával az elektronikus adatlopás ellen. Legfeljebb 10 sima vagy 6 dombornyomott 
kártya tárolására. Az oldalán lévő csúszka segítségével a kártyákat rétegesen lehet előhívni.  Ár: 4.990 Ft

 

RFID-biztos
Legfeljebb 10 kártya tárolásához
Alumíniumból
PU pénztárca

 

Méret 2,9 x 6,7 x 10,2 cm Max emblémázási méret 60 x 20 mm Emblémázási technika 
CO₂ gravírozás 



 P820.491  2  5   |

C-Secure alumínium RFID kártyatartó
Ez az egyszerű kártyatartó tökéletes védelmet nyújt az elektromos úton történő lopások meggátolásához anélkül, 

hogy kártyája meggörbülne vagy eltörne. Maximum 7 sima vagy 5 dombornyomott kártya tárolására. Az oldalán lévő 
csúszkával nyitható.  Ár: 8.040 Ft

 

 

Méret 0,8 x 6,4 x 9,5 cm Max emblémázási méret 40 x 80 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



 P850.511  5  9   |

C-Secure RFID kártyatartó és pénztárca
Tárolja biztonságosan kártyáit ebben a szolid, alumínium kártyatartóban ami egyúttal az elektronikus adatlopás ellen is 
védelmet biztosít. A kártya nem hajlik, nem törik. Akár 7 sima vagy 5 dombornyomott kártya tárolására alkalmas. Tárca 

részében aprópénz tárolható.  Ár: 12.510 Ft

 

 

Méret 1,6 x 6,8 x 9,5 cm Max emblémázási méret 60 x 20 mm Emblémázási technika 
Transzfernyomás 



P820.611  |

C-Secure RFID kártyatartó és tárca
Tárolja biztonságosan kártyáit ebben a szolid alumínium kártyatartó pénztárcában anélkül, hogy kártyája meggörbülne 

vagy eltörne. Legfeljebb 7 sima vagy 5 dombornyomott kártya tárolására. Az oldalán lévő csúsztatható gombbal a kártyák 
rétegesen tolhatóak ki. A tárca részében papírpénzt illetve érméket vagy akár kulcsot is tárolhat.  Ár: 13.750 Ft

 

 

Méret 2,1 x 6,5 x 9,8 cm Max emblémázási méret 40 x 40 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



P850.531  |

C-Secure XL RFID kártyatartó és pénztárca
Felejtse el az elektronikus adatlopást és a törött, vagy sérült kártyákat! Ez az XL kártyatartó akár 12 kártya tárolására is 

alkalmas! A kártyákat a termék oldalán lévő gombbal lehet fokozatosan kicsúsztatni. Magában a pénztárcában készpénzt 
vagy további kártyákat tárolhat. A megfelelő használat érdekében legalább 8 kártya tárolása ajánlott.  Ár: 15.200 Ft

 

 

Méret 7 x 2 x 9,8 x ø 12 cm Max emblémázási méret 40 x 40 mm Emblémázási 
technika Tamponnyomás 



P820.879  |

Eco parafa RFID-biztos kártyatartó
Környezetbarát kártyatartó természetes parafából RFID védelemmel. Az RFID-blokkoló anyag megakadályozza 
az adatlopást és a nem kívánatos leolvasást. 3 könnyen hozzáférhető kártyatartó zsebbel melyekben legfeljebb 

6 kártya tárolható.  Ár: 1.660 Ft

 

 

Méret 7,6 x 0,2 x 10,2 cm Max emblémázási méret 70 x 30 mm Emblémázási technika 
Transzfernyomás 



P820.459  |

Eco parafa RFID-biztos útlevéltartó
Környezetbarát útlevéltartó természetes parafából RFID védelemmel. Az RFID-blokkoló anyag 

megakadályozza az adatlopást és a nem kívánatos leolvasást. 3 könnyen hozzáférhető kártyatartóval, bal 
oldalán nagyobb zsebbel.  Ár: 2.900 Ft

 

 

Méret 10,5 x 0,8 x 14 cm Max emblémázási méret 60 x 100 mm Emblémázási technika 
Transzfernyomás 



P820.671  |

Quebec RFID kártyatartó
Ez a vékony, könnyű RFID-biztos kártyatartó egyedi kialakításának köszönhetően Önhöz illő partner! Az RFID 
blokkoló anyag védelmet nyújt adatlopás ellen. 4 kártyatartó rekesszel amik összesen akár 8 kártya tárolására 

is alkalmasak. Bejegyzett design®  Ár: 2.920 Ft

 

 

Méret 0,3 x 8,5 x 11,5 cm Max emblémázási méret 70 x 30 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



P820.661  |

Quebec RFID pénztárca
Ez a vékony, könnyű RFID-biztos összecsukható pénztárca egyedi kialakításának köszönhetően Önhöz illő partner! Az 

RFID blokkoló anyag védelmet nyújt adatlopás ellen. 4 kártyatartó rekesszel amik összesen akár 10 kártya tárolására is 
alkalmasak. Bejegyzett design®  Ár: 3.980 Ft

 

 

Méret 0,6 x 8,5 x 11,6 cm Max emblémázási méret 80 x 40 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



P820.681  |

Quebec RFID útlevéltartó
Ez a vékony, könnyű RFID-biztos útlevéltartó egyedi kialakításának köszönhetően Önhöz illő partner! Az RFID 

blokkoló anyag védelmet nyújt adatlopás ellen. 3 kártyatartó rekesszel amik összesen akár 6 kártya tárolására is 
alkalmasak. Bejegyzett design®  Ár: 4.240 Ft 

 

 

Méret 0,4 x 10 x 14,5 cm Max emblémázási méret 70 x 40 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



 P820.061  3

proof

new

Átlátszó piperetáska
Átlátszó piperetáska a kellékek átlátható tárolására. Tágas, időtálló valamint 

könnyen tisztítható.  Ár: 1.230 Ft

Kompakt méret utazáshoz
Könnyen tisztítható

 

 

Méret 10,8 x 7 x 17,8 cm Max emblémázási méret 60 x 30 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



P820.081 

new

3 részes manikűrkészlet
3 részes Swiss Peak manikűrkészlet utazáshoz. Tartalmaz egy körömvágó csipeszt, körömreszelőt 
valamint szemöldökcsipeszt matt felületű rozsdamentes acélból. Ízléses PU tartóban.  Ár: 4.140 Ft

Kompakt méret utazáshoz
Klasszikus kialakítás
Elegáns tartóval

 

 

Méret 1,6 x 4,5 x 11 cm Max emblémázási méret 30 x 30 mm Emblémázási technika 
CO₂ gravírozás 



P820.091

new

5 db-os manikűr készlet
Gondoskodjon keze ápolásáról utazás alatt is! A készlet tartalmaz egy szálcsiszolt rozsdamentes acélból 

készült körömvágó ollót, körömreszelőt, szemöldökcsipeszt, körömvágó csipeszt és egy körömágy 
visszatolót. Elegáns PU tartóban.  Ár: 4.550 Ft

Kompakt méret utazáshoz
Klasszikus kialakítás
Elegáns tartóval

 

 

Méret 12,7 x 2 x 7,5 cm Max emblémázási méret 50 x 85 mm Emblémázási technika 
CO₂ gravírozás 



P774.091  |

new

Fiko 2 az 1-ben laptoptartó tok és portfólió
Legyen mindig kéznél irodája ezzel a 2 az 1-ben laptoptartóval. A laptoptartó tok könnyen rögtönzött irodává alakítható 
ezáltal bárhol és bármikor kényelmesen dolgozhat. A rekeszek és tolltartó hurkok segítségével rendszerezheti további 

kellékeit. Igényes kialakítás, RPET és PU keverékéből. 15,4”-es laptop tárolásához.  Ár: 8.310 Ft

 

Egyedi 2 az 1-ben dizájn
Számos belső tárolórekesz
Összehajtható ezáltal könnyen hordozható

 

Méret 3 x 28 x 36,9 cm Max emblémázási méret 30 x 80 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



P774.071  |

new

Fiko vezeték nélküli töltős A4-es 
mappa powerbankkel

Ízléses és praktikus: töltse telefonját vezeték nélkül. Rendelkezik egy beépített vezeték nélküli töltős telefontartóval, gumis 
tolltartó hurokkal, 3 névjegykártyatartóval valamint további zsebekkel. A termékhez tartozó külső akkumulátor külön is 

használható. Krémszínű, 20 vonalas lapos, (80 g/m2) jegyzetfüzettel. RPET valamint PU anyagok kombinációjából készült. 
Bemenete: 5V/2A, Kimenete: 5V/2A. Vezeték nélküli bemenete: 5V/2A, kimenete: 5V/1A. Színes ajándékdobozban érkezik.  

Ár: 16.650 Ft.

 

Beépített vezeték nélküli töltés
5000 mAh powerbank
Számos belső tárolórekesz

 

Méret 2,5 x 25 x 31 cm Max emblémázási méret 40 x 80 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



P774.081  |
new

Fiko vezeték nélküli töltős A5-ös 
mappa powerbankkel

Maradjon rendezett és hatékony A5-ös méretű Fiko mappánk segítségével. Rendelkezik egy beépített vezeték nélküli 
töltős telefontartóval, gumis tolltartó hurokkal valamint további zsebekkel. A termékhez tartozó külső akkumulátor külön is 

használható. Krémszínű, vonalas lapú (64 lap/128 oldal 70 g/m2) jegyzetfüzettel. RPET valamint PU anyagok kombinációjából 
készült. Bemenete: 5V/2A, Kimenete: 5V/2A. Vezeték nélküli bemenete: 5V/2A, kimenete: 5V/1A. Színes ajándékdobozban 

érkezik.  Ár: 14.550 Ft.

 

Beépített vezeték nélküli töltés
5000 mAh powerbank
Számos belső tárolórekesz

 

Méret 3 x 19 x 22,5 cm Max emblémázási méret 40 x 80 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



 P774.061  2  |

Air rPet A5, 5W-os jegyzetfüzet borító 
cserélhető füzettel

Az Air egy 5W-os vezeték nélküli töltéssel rendelkező jegyzetfüzet borító cserélhető jegyzetfüzettel. Helyezze mobiltelefonját a 
borítóra a töltéshez. 80 cm hosszú USB kábellel a kényelmes áramforráshoz való csatlakoztatáshoz. Fenntartható rPet anyagból, 

gumis záródással. A belsejében lévő jegyzetfüzet puha, fekete színű PU külsővel rendelkezik valamint vonalas, krémszínű lapokkal 
(80 lap/160 oldal, 70 gramm). Bemenet: 5,0V/2,0A. Kimenet: 5,0V/1,0A. Bejegyzett design®  Ár: 5.430 Ft

 

 

Fenntartható rPet anyagból
Beépített vezeték nélküli töltés

 

Méret 2 x 15 x 22,3 cm Max emblémázási méret 80 x 25 mm Emblémázási technika 
Transzfernyomás 



 P774.051  02  |

Air rPet A5 jegyzetfüzet borító 5W 
vezeték nélküli töltéssel

Induljon megbeszélésre stílusosan ezzel az rPet jegyzetfüzet borítóval! Fedőlapja vezeték nélküli töltőpaddal rendelkezik 
mobiltelefonhoz. (Android legújabb generáció, iPhone 8 és újabb). A régebbi telefonok és tabletek az 5000 mAh powerbank 

USB csatlakozóin keresztül tölthetőek. Bemenete: 5V/2,1A, Kimenet 1: 5V/2,1A, Kimenet 2: 5V/2,1A, Vezeték nélküli kimenete: 5W. 
Bejegyzett design®  Ár: 16.680 Ft

 

Fenntartható rPet anyagból
Beépített vezeték nélküli töltés
5000 mAh powerbank

 

Méret 3,2 x 17,5 x 22,5 cm Max emblémázási méret 80 x 25 mm Emblémázási 
technika Transzfernyomás 



 P774.041  2  |

Air rPet A4-es mappa 5W-os  
vezeték nélküli töltéssel

Ez az rPet mappa amellett, hogy megfelel a legújabb technológiának vonalas jegyzettömbbel is rendelkezik (20 lap, 70 
gramm). Fedőlapja vezeték nélküli töltőpaddal rendelkezik mobiltelefonhoz. (Android legújabb generáció, iPhone 8 és újabb). 
A régebbi telefonok és tabletek az 5000 mAh powerbank USB csatlakozóin keresztül tölthetőek. Bemenete: 5V/2,1A, Kimenet 

1: 5V/2,1A, Kimenet 2: 5V/2,1A, Vezeték nélküli kimenete: 5W. Bejegyzett design®  Ár: 18.760 Ft

 

Fenntartható rPet anyagból
Beépített vezeték nélküli töltés
5000 mAh powerbank

 

Méret 2,5 x 26 x 33,5 cm Max emblémázási méret 100 x 40 mm Emblémázási 
technika Transzfernyomás 



 P772.611  2  |

A4 rPet mappa
Ez az rPet mappa elegáns tartóként szolgál névjegykártya vagy jegyzet tárolására. Tartalmaz 4 kártyatartót, egy 

zsebet papír tárolására, 2 tartót toll számára valamint egy A4-es méretű, 20 lapos (70 gramm) vonalas, fehér, 
újrahasznosított papírból készült jegyzettömböt.  Ár: 5.010 Ft

 

 

Méret 1,2 x 23,5 x 31 cm Max emblémázási méret 150 x 70 mm Emblémázási technika 
Transzfernyomás 



 P773.152  5  |

Kyoto A5-ös jegyzetfüzet borító
A Kyoto borító segítségével stílusosan tárolhatja A5-ös méretű jegyzetfüzetét. Külső illetve belső 

felületén több tárolóhellyel is rendelkezik mobiltelefon, toll, kisebb méretű jegyzetek és egyéb kellékek 
számára. Egy 128 oldalas, krémszínű, 70g/m2 jegyzetfüzettel érkezik ami helyettesíthető miután betelt. 

Bejegyzett design®  Ár: 5.760 Ft

 

 

Méret 22 x 16 x 2,5 cm Max emblémázási méret 80 x 30 mm Emblémázási technika 
Transzfernyomás 



P772.511  |

5000mAh powerbank A5 mappa 
vezeték nélküli töltéssel

Mutatós, minimalista kialakítású mappa krém színű jegyzetfüzet lapokkal (64 lap/128 oldal, 80g/m2) valamint egy 
beépített 5000 mAh powerbankkel. Belsejében 5W-so vezeték nélküli töltéssel rendelkező tartó további tartókkal 
telefon, töltő illetve SD kártya tárolására. A mappa egy beépített 5W-os vezeték nélküli töltővel rendelkezik mely 

alkalmas iPhone 8 vagy újabb illetve olyan Android telefonok töltésére melyek támogatják a vezeték nélküli töltést. 
Bemenete: 5.0V/2.1A, Kimenete: 5.0V/2.1A.  Ár: 20.020 Ft

 

 

Méret 2,5 x 19 x 22,5 cm Max emblémázási méret 10 x 150 mm Emblémázási technika 
Transzfernyomás 



 P772.991  2  |

Delux cipzáros mappa
A4-es méretű vászon mappa tablettartóval, átlátszó mobiltelefon-tartóval iPhone6, Samsung S6 stb telefonok 

számára. 5 kártyatartóval és egy személyi igazolvány tartóval. Bővíthető rekesz dokumentumok tárolására 
valamint egy külső cipzáros zseb. Egy 20 oldalas, A4-es jegyzetfüzettel érkezik. iPad, Android és Microsoft 

Windows tabletokkal kompatibilis.  Ár: 8.320 Ft

 

 

Méret 34 x 26,5 x 2,5 cm Max emblémázási méret 200 x 250 mm Emblémázási 
technika Transzfernyomás 



P773.961  |

Jegyzetfüzet világító logóval
Jelenítse meg logóját egyedi módon: a jegyzetfüzet elején beépített lámpával ami átvilágítja logóját. Kettő CR 2032 

akkumulátorral és cserélhető jegyzetfüzettel 80g/m2, 128 oldalas, vonalas, krémszínű lapokkal.  Ár: 5.650 Ft

 

 

Méret 2,5 x 15 x 22,5 cm Max emblémázási méret 40 x 25 mm Emblémázási technika 
CO₂ gravírozás 



P773.830  |

Heritage A4 cipzáras portfólió
A Swiss Peak Heritage kollekció remekül ért a modern elegancia nyelvén. Olasz PU fedőlappal, elegáns ezüst cipzárral. 

A belseje tablet- vagy telefontartóval, kütyütárolókkal, névjegykártyatartóval valamint jegyzeteinek és papírjainak 
szánt tokokkal rendelkezik. A4-es méretű jegyzettömbbel.  Ár: 8.730 Ft

 

 

Méret 2,5 x 24,5 x 32,5 cm Max emblémázási méret 180 x 100 mm Emblémázási 
technika Transzfernyomás 



P773.840  |

Heritage A5 cipzáras portfólió
A Swiss Peak Heritage kollekció remekül ért a modern elegancia nyelvén. Olasz PU fedőlappal, elegáns ezüst cipzárral. A 
belseje tablet- vagy telefontartóval, kütyütárolókkal, névjegykártyatartóval valamint jegyzeteinek és papírjainak szánt 

tokokkal rendelkezik. A5-ös méretű jegyzettömbbel.  Ár: 7.590 Ft

 

 

Méret 2,5 x 18 x 24 cm Max emblémázási méret 130 x 100 mm Emblémázási technika 
Transzfernyomás 



P772.921  |

Deluxe A5-ös méretű  
jegyzetfüzet és toll készlet

Swiss Peak jegyzetfüzet PU borítással, fém logóval, krém színű, vonalas lapokkal (80 lap/160 oldal, 
80 gramm) az igényes üzleti megjelenéshez! A toll német tintával valamint 1200 méteres íráshosszal 

rendelkezik. Elegáns ajándékdobozban.  Ár: 5.430 Ft

 

 

Méret 1,8 x 14 x 21 cm Max emblémázási méret 50 x 100 mm Emblémázási technika 
Transzfernyomás 



P774.141  |

A5-ös jegyzetfüzet cipzáras zsebbel
Jegyezze le ötleteit stílusosan Swiss Peak A5 PU jegyzetfüzetünkbe. Elülső cipzáras zsebbel kellékei tárolásához 

belsejében pedig 80 lap/160 oldal krémszínű, vonalas lappal. Elegáns ajándékdobozban.  Ár: 3.310 Ft

 

 

Méret 2 x 14 x 21 cm Max emblémázási méret 80 x 40 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



P772.081  |

Deluxe, A5-ös méretű, 
puhafedelű jegyzetfüzet

Deluxe, A5-ös méretű, rugalmas, puha fedelű jegyzetfüzet 80 lap/160 oldal, 78g/m2 krémszínű lappal. Egyedi 
vÍzszintes gumis záródással valamint könyvjelzővel. Swiss Peak márkajellel ellátott oldalak és hátlap.  Ár: 1.650 Ft.

 

 

Méret 1,5 x 13,5 x 20,7 cm Max emblémázási méret 80 x 40 mm Emblémázási 
technika Tamponnyomás 



P774.121  |

new

Deluxe A5-ös méretű parafa 
mappa tollal

Parafából készült mappa fekete kiegészítőkkel: belsejében hozzáillő jegyzetfüzet és toll. A jegyzetfüzet krémszínű, vonalas 
lapokkal rendelkezik (64 lap/128 oldal, 80 gramm), a toll pedig parafából és búzaszárból készült. Része emellett egy 

nagyobb zseb, egy telefontartó zseb, 2 kártyatartó valamint egy hurok toll számára. Gumis záródás. Kraft papírból készült 
ajándékdobozban.  Ár: 5.370 Ft 

 

 

Méret 3 x 17,5 x 22,4 cm Max emblémázási méret 100 x 100 mm Emblémázási 
technika Transzfernyomás 



P774.131  |

new

Deluxe A4-es méretű parafa mappa tollal
Parafából készült mappa fekete kiegészítőkkel: belsejében hozzáillő jegyzetfüzet és toll. A jegyzetfüzet krémszínű, vonalas 

lapokkal rendelkezik (20 lap, 80 gramm) újrahasznosított papírból, a toll pedig parafából és búzaszárból készült. Része 
emellett egy nagyobb zseb, egy telefontartó zseb, 2 további zseb, 4 kártyatartó valamint egy hurok toll számára. Gumis 

záródás. Kraft papírból készült ajándékdobozban.  Ár: 6.210 Ft

 

 

Méret 2 x 23,7 x 31,1 cm Max emblémázási méret 150 x 200 mm Emblémázási 
technika Transzfernyomás 



 P773.951  4  5   7  |

Környezetbarát A5-ös jegyzetfüzet
Újrahasznosított borítós jegyzetfüzet ugyancsak újrahasznosított papírból. 72 lappal/144 

oldal, 70g/m2. Krémszínű lapok.  Ár: 1.160 Ft

 

 

Méret 1,1 x 14,4 x 21 cm Max emblémázási méret 80 x 40 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



 P772.212  9   |

A5-ös méretű, újrahasznosított  
jegyzetfüzet bőrből

Környezettudatosság stílusosan ezzel a szemrevaló, újrahasznosított, ragasztott bőrből készült jegyzetfüzettel! 
Borítója kellemes tapintású, természetes külsővel. 80 lap/160 oldal krém színű, újrahasznosított, vonalas lappal 

(75 gramm/oldal).  Ár: 1.650 Ft

 

 

Méret 1,1 x 13,5 x 20,8 cm Max emblémázási méret 80 x 40 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



 P773.921  2  5   7  |

Eco parafa jegyzetfüzet
Környezetbarát, parafa jegyzetfüzet újrahasznosított papírból. 80 lap/160 oldal, 80 g/m2.  Ár: 1.660 Ft

 

 

Méret 1 x 14 x 20 cm Max emblémázási méret 100 x 60 mm Emblémázási technika 
Transzfernyomás 



P772.159  |

A5-ös méretű bambusz  
jegyzetfüzet és toll készlet

Elegáns, bambusz jegyzetfüzet borító újrahasznosított papírral (90 lap/180 oldal, 70 
gramm). Bambusz golyóstollal érkezik fekete tintával, nátronpapír ajándékdobozban.  Ár: 

3.740 Ft

 

 

Méret 1,5 x 13 x 18,8 cm Max emblémázási méret 80 x 40 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



 P772.071  2   7  |

A5 standard puhafedelű,  
vékony jegyzetfüzet

Jegyzetfüzet az inspiráló gondolatok rögzítéséhez! Kialakításának köszönhetően könnyen magával viheti bárhová. 
Puhafedelű, belsejében 30 vonalas, krém színű lappal (60 oldal, 70 gramm). Elegáns, kő mintás borítóval.  Ár: 390 Ft

 

 

Méret 0,5 x 14 x 21 cm Max emblémázási méret 80 x 40 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



 P774.020  1  3  4  5  |

new

Puhafedelű PU jegyzetfüzet 
színes lapéllel

Könnyű és rugalmas, puhafedelű PU jegyzetfüzet 32 lap/64 oldal, valamint 88 g/m2 krémszínű, vonalas lappal. 
Színes lapéllel valamint ennek megfelelő színű varrással a gerincen.  Ár: 600 Ft

 

 

Méret 0,5 x 14 x 21 cm Max emblémázási méret 80 x 40 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



 P772.091  3  4  5  7  9  |          

Standard, rugalmas, puhafedelű 
jegyzetfüzet

Standard, rugalmas, puhafedelű jegyzetfüzet (13x18cm) oldalválasztóval. 80 lap/160 oldal, 70g/m2 krémszínű lappal. Tökéletes 
jegyzetfüzet-tartó újratöltéséhez.  Ár: 830 Ft.

 

 

Méret 1 x 12,4 x 17,7 cm Max emblémázási méret 80 x 40 mm Emblémázási technika
Tamponnyomás



 P773.211  2  3  4  5  9  |

Basic keményfedelű A5-ös jegyzetfüzet
A5-ös méretű, vonalas jegyzetfüzet gumis pánttal, belsejében könyvjelzővel. 144 oldal 

(70g/m2). Krémszínű lapok.Szitanyomás. Ár: 860 Ft.

 

 

Méret 21 x 14,5 x 1,3 cm Max emblémázási méret 120 x 190 mm Emblémázási technika 
Siebdruck



 P773.002  3  4  5  7  |  

Deluxe A5-ös puhafedelű jegyzetfüzet 
színes éllel

Deluxe A5-ös méretű, puha fedelű jegyzetfüzet a gerincén színes mintával. Színes lapélekkel, gumipánttal. 90 
lappal/180 oldal (70g/m2), krémszínű lapok. Tökéletes jegyzetfüzet tartóba.  Ár: 1.500 Ft.

 

 

Méret 14,8 x 21 x 1,1 cm Max emblémázási méret 80 x 40 mm Emblémázási technika
Tamponnyomás



 P773.020  1  5  6  7  8  |  

Deluxe puhafedelű A5-ös jegyzetfüzet
A5 jegyzetfüzet puha PU borítóval, 192 oldal (80 g/m2) vonalas lappal.  Ár: 1.660 Ft

 

 

Méret 21,4 x 14,5 x 1,3 cm Max emblémázási méret 80 x 40 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás



 P772.851  3  4  5  7  |  

Deluxe, sötétszürke, A5-ös méretű jegyzetfüzet színes éllel, gumiszalaggal, könyvjelzővel és 
egyedi tartóval toll tárolásához. 80 lap/160 oldal, 78g/m2 krémszínű lappal.  Ár: 2.080 Ft.

Deluxe A5-ös méretű jegyzetfüzet tolltartóval

 

 

Méret 0,5 x 13,5 x 20,8 cm Max emblémázási méret 100 x 100 mm Emblémázási 
technika Tamponnyomás 



P610.460 |

A Swiss Peak Heritage kollekció remekül ért a modern elegancia nyelvén. Luxus sárgaréz 
golyóstoll és rollertoll készlet Swiss Peak ajándékdobozba csomagolva. Mindkét darab 

minimum 1200 méter íráshosszal és német tintával rendelkezik.  Ár: 5.850 Ft

Heritage tollkészlet

 

 

Méret 14,2 x ø 1 cm Max emblémázási méret 40 x 5 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



P610.781  |

Deluxe tollkészlet
Elegáns tollkészlet a stílusos íráshoz. Két golyóstoll kék tintával tetszetős ajándékdobozban, 

logóval. Dokumental tinta t/c golyóval a kényelmes íráshoz. Mindkét toll átlagosan 1200 méter 
hosszú szöveg írására alkalmas.  Ár: 6.250 Ft

 

 

Méret 13,7 x ø 1,1 cm Max emblémázási méret 5 x 25 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



P610.430 |

Executive tollkészlet
Stílusos tollkészlet Swiss Peak érintőtollal és kéken író golyóstollal. PU bőr 

tartóval, ajándékdobozban.  Ár: 5.690 Ft

 

 

Méret 14 x ø 1,1 cm Max emblémázási méret 45 x 6 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



P610.450  |

Delux tollkészlet
Érintőtoll és érintős töltőtoll ajándékszett. A fekete és fényes 
kombináció elegáns megjelenést kölcsönöz a terméknek. Henger 
alakú Swiss Peak ajándékdobozban érkezik.  Ár: 2.480 Ft

 

 

Méret 14 x ø 1 cm Max emblémázási méret 47 x 5 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



P610.440  |

Delux érintős toll
Mutatós érintőtoll és kéken író golyóstoll egyben, Swiss 
Peak henger alakú ajándékdobozban.  Ár: 1.230 Ft

 

 

Méret 14 x ø 1 cm Max emblémázási méret 47 x 5 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



 P610.571  2  |
new

Deluxe tollkészlet
Egyszerű ugyanakkor elegáns: matt felületének 
köszönhetően ez a tollkészlet nem csak ránézésre 
hanem tapintásra is különleges. Golyóstollal 1200 méter 
íráshosszal valamint rollerball tollal 400 méter íráshosszal, 
mindkettő német Dokumental® tintával. Színben hozzáillő 
ajándékdobozban.  Ár: 1.810 Ft

 

 

Méret 14 x ø 1,1 cm Max emblémázási méret 30 x 5 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



 P610.981  3  5  7  |

Eco toll
Zöld az út! Ez az újrahasznosított toll búzaszárból készült 
parafával. Belsejében kb. 1200 méter íráshosszhoz elegendő 
kék, német Dokumental® tintás tollbetét TC-golyóval az 
igazán kényelmes íráshoz.  Ár: 210 Ft

 

 

Méret 14 x ø 1,1 cm Max emblémázási méret 7 x 35 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



 P610.521  3  5  7  |

Búzaszár toll
Ez a toll az aratás után megmaradt búzaszárakból készült 
ezáltal időtálló és fenntartható. Kék Dokumental tintával 
valamint t/c golyóval a kényelmes íráshoz. Átlagosan 1200 
méter hosszú szöveg írására alkalmas. Összetételében 40% 
búzaszár, 60% ABS.  Ár: 140 Ft

 

 

Méret 13,9 x ø 1,1 cm Max emblémázási méret 7 x 35 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



 P610.531  3  5  7  |

Bambusz és búzaszár toll
Ez a toll két fenntartható anyagot ötvöz stílusos 
kialakítással; bambuszból valamint búzaszárból készül. 
Kék Dokumental tintával valamint t/c golyóval a kényelmes 
íráshoz. Átlagosan 1200 méter hosszú szöveg írására 
alkalmas. Összetétele 100% bambusz tolltest, 60% 
búzaszár, 40% ABS.  Ár: 180 Ft

 

 

Méret 14,2 x ø 1,1 cm Max emblémázási méret 5 x 60 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



 P610.541  3  5  7  |
new

Bambusz toll búzaszár 
klipsszel
Elegáns toll bambusz és búzaszár anyagból. A klipsz 
búzaszár tartalma 40%, 60%-ban ABS. Kék Dokumental 
tintával valamint t/c golyóval a kényelmes íráshoz. Átlagos 
íráshossz 1200 méter.  Ár: 310 Ft

 

 

Méret 13,8 x ø 1,1 cm Max emblémázási méret 65 x 6 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



P610.419  |

Bambusz tollkészlet
Bambusz tollkészlet ajándékdobozban. Bamboo kéken 
író golyóstoll és mechanikus ceruza 3db-os 0.7mm-es 
rotringheggyel.  Ár: 1.200 Ft

 

 

Méret 13,8 x ø 1,1 cm Max emblémázási méret 80 x 5 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



 P610.321  9  |

Bambusz toll
Bambusz toll fekete tollbetéttel, fényes 
fém klipsszel.  Ár: 260 Ft

 

 

Méret 13,5 x ø 1,1 cm Max emblémázási méret 80 x 6 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



P610.569 |
new

Slim design bambusz toll
Modern stílus kényelmesen! Csavaró mechanikás toll 
bambusz valamint ABS anyagból, matt fémes felületű 
véggel. Kék színű, német Dokumental® tintával, 1200 méter 
íráshosszal.  Ár: 210 Ft

 

 

Méret 14,3 x ø 1 cm Max emblémázási méret 65 x 5 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



new
P610.589  |

Modern bambusz toll
A modern elegancia és a kényelmes írás párosul ebben a 
bambuszból és ágyúbronzból készült tollban. Belsejében 
német Dokumental® tinta valamint TC-golyó. Akár 1200 
méter íráshosszhoz.  Ár: 270 Ft

 

 

Méret 13,8 x ø 1,1 cm Max emblémázási méret 30 x 5 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



 P610.960  1  2  3  4  5  6  7  8  9  |

Puha tapintású X3 toll
Egyedi golyóstoll, amelyet lenyűgöző gyémánt mintája 
különböztet meg társaitól. Egy új verzió puha végű 
kialakítással az extra kényelemért. Nagyjából 1200 
méteres íráshosszal rendelkezik, német Dokumental® kék 
tollbetéttel, TC golyóval az ultrakönnyed írásért.  Ár: 160 Ft

 

 

Méret 14 x ø 1 cm Max emblémázási méret 35 x 7 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



 P610.630  1  2  3  4  5  6  7  8  9  |

X7 puha tapintású toll
Az X3-as toll családjának új tagja továbbfejlesztett klipsz 
kialakítással és új, egyedi mintával. Puha tapintású 
felülettel az extra kényelemért! Tartozéka egy kb.1200 
méter íráshosszú német Dokumental® kék tintás töltő TC-
golyóval a rendkívül egyenletes íráshoz.  Ár: 160 Ft

 

 

Méret 14 x ø 1,1 cm Max emblémázási méret 7 x 40 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



 P610.741  2  3  5 |

X3.2 toll
A rendkívül sikeres X3.1-es toll új verziója fém klipsszel és 
egyedi mintával. Tartozéka egy kb.1200 méter íráshosszú 
német Dokumental® kék tintás töltő TC-golyóval a 
rendkívül egyenletes íráshoz.  Ár: 180 Ft

 

 

Méret 14,6 x ø 1 cm Max emblémázási méret 5 x 40 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



 P610.861  2  3  5  9  |

X6 toll
Egyedi fémes borítású golyóstoll vonzó fém klipsszel. 
Belsejében kb. 1200 méter íráshosszú, kék, német 
Dokumental tintás tollbetét TC-golyóval az igazán 
kényelmes íráshoz.  Ár: 210 Ft

 

 

Méret 14,9 x ø 1,1 cm Max emblémázási méret 5 x 45 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



 P610.700  1  2  3  4  5  7  8  9  |
new

X8 puha tapintású toll
X toll kollekciónk új tagja króm heggyel és puha 
tapintással a még kényelmesebb írásélményért. 
Nagyjából 1200 méteres íráshosszal, kék színű, 
német Dokumental tintával® és TC-golyóval az 
egyenletes íráshoz.  Ár: 190 Ft

 

 

Modern kialakítás
Dokumental tinta®
1200 méter hosszú szöveg írásához

Méret 14 x ø 1,1 cm Max emblémázási méret 35 x 7 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



new

 P610.750  1  2  5  9  |

X8 fém toll
X toll kollekciónk új tagja króm heggyel és 
elegáns, fémes borítással. Nagyjából 1200 méteres 
íráshosszal, kék színű, német Dokumental tintával® 
és TC-golyóval az egyenletes íráshoz.  Ár: 200 Ft

 

 

Modern kialakítás
Dokumental tinta®
1200 méter hosszú szöveg írásához

Méret 14 x ø 1,1 cm Max emblémázási méret 35 x 7 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



P850.421  |

23”-es LED esernyő
Kézi nyitású és zárású LED esernyő bordánként 8 fehér led lámpával. Legyen feltűnő akkor is amikor esik az 

eső és előzze meg a baleseteket a sötétben! Nyelében praktikus LED lámpával. 190T nyersselyem poliészterből, 
üveggyapot bordákkal. Ellenálló széllel szemben. 3 darab AAA alkáli elemmel érkezik.  Ár: 8.320 Ft

 

 

Méret 79 x ø 103 cm Max emblémázási méret 100 x 120 mm Emblémázási technika 
Transzfernyomás 



 P850.390  1  5   7  

21”-es automata rPet esernyő
A stílus és kényelem kombinációja! Ez az automata esernyő 190T nyersselyem rPet poliészter anyagával segít 

óvni a környezetet. 2 részes fémkeret, üveggyapot bordák.  Ár: 4.990 Ft

 

 

Méret 28 x ø 96 cm Max emblémázási méret 180 x 120 mm Emblémázási technika 
Transzfernyomás 



 P850.400  1   5   7  |

23”-es automata nyitható, viharálló rPet esenyő
Időtálló 190T nyersselyem rPet poliészter anyagból készült esernyő időtlen, klasszikus stílusban. Kiváló 

minőségű anyagokból: fém kerettel valamint üveggyapot bordákkal a megfelelően erős ugyanakkor 
elegáns külsőért.  Ár: 4.150 Ft

 

 

Méret 78 x ø 103 cm Max emblémázási méret 200 x 120 mm Emblémázási technika 
Transzfernyomás 



P221.451

Excalibur szerszám kalapáccsal

Ultraerős szerszám kalapáccsal, 10 funkcióval. Kiváló minőségű 1680D tartóval érkezik, elegáns ajándékdobozban. Alumínium 
test, rozsdamentes acél szerszámok. Funkciók: kalapács, kombinált fogó, kábelvágó, szeghúzó, kés, fűrész, csillagfejű 

csavarhúzó, sörnyitó, laposfejű csavarhúzó, reszelő.  Ár: 7.280 Ft

 

 

Méret 2 x 7,2 x 14,7 cm Max emblémázási méret 5 x 35 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



P221.441 |

Excalibur szerszám lámpával
Ultraerős szerszám 9 funkcióval. Kiváló minőségű 1680D tartóval érkezik, elegáns ajándékdobozban. Alumínium test, 

rozsdamentes acél szerszámok. Funkciók: LED lámpa, laposfejű csavarhúzó, dobozvágó szike, vonalzó, szeghúzó, 
sörnyitó, olló, kés. A rajta lévő klipsszel a nadrág zsebére vagy övre illeszthető.  Ár: 5.990 Ft

 

 

Méret 2,5 x 2 x 12,7 cm Max emblémázási méret 10 x 35 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



P221.421  

Excalibur szerszám bitfejekkel
Ultraerős szerszám 10 különböző funkcióval és 9 bitfejjel. Kiváló minőségű 1680D tartóval érkezik, elegáns 

ajándékdobozban. Alumínium borítás, rozsdamentes acélból készült szerszámok. Funkciók: fogó, telefonfogó, 
kábelvágó, recés penge, konzervnyitó, sörnyitó, laposfejű csavarhúzó, 9 az 1-ben csavarhúzó bitfej készlet.  Ár: 8.170 Ft

 

 

Méret 2,7 x 3 x 11,2 cm Max emblémázási méret 5 x 20 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



P221.461

Excalibur kés
Ultraerős kés 4 funkcióval, kiváló minőségű 1680D tartóval, elegáns ajándékdobozban. 

Alumínium test, rozsdamentes acél szerszámok. Funkciók: összehajtható penge, sörnyitó, liner 
lock zár, övre illeszthető a klipsz segítségével.  Ár: 4.800 Ft

 

 

Méret 1,7 x 2,7 x 10,4 cm Max emblémázási méret 10 x 15 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



P221.431

Excalibur szerszám és fogó
Ultraerős szerszám 13 funkcióval. Kiváló minőségű 1680D tartóval érkezik, elegáns ajándékdobozban. Alumínium 

test, rozsdamentes acélból készült szerszámok. Funkciók: fogó, telefonfogó, kábelvágó, recés penge, sörnyitó, 
nagy laposfejű csavarhúzó, közepes laposfejű csavarhúzó, kés, reszelő, csillagfejű csavarhúzó, konzervnyitó, kicsi 

laposfejű csavarhúzó, fűrész.  Ár: 7.010 Ft

 

 

Méret 2,5 x 3,4 x 10,3 cm Max emblémázási méret 5 x 35 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



P221.471 |

Excalibur COB szerszám
Minőségi 8 funkciós alumínium szerszám beépített, extra erős fényű COB lámpával és mágnessel. 

Funkciói: COB lámpa, kés, sörnyitó, konzvernyitó, reszelő, reszelő tisztító, csíptető, mágnes. 
Ajándékdobozban. Az elem tartozéka a terméknek.  Ár: 6.250 Ft

 

 

Méret 1,7 x 3,3 x 10,5 cm Max emblémázási méret 45 x 7 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



P221.389

Fa zsebkés
Kompakt és erős zsebkés 9 funkcióval. Bükkfa borítás, rozsdamentes acélból készült 
szerszámok. Tartalma: kés, recés penge, olló, fűrész, varróeszköz, multifunkcionális 

csomaghordó kampó, csillagfejű csavarhúzó, laposfejű csavarhúzó. Ajándékdobozban 
érkezik.  Ár: 3.590 Ft

 

 

Méret 2,3 x 2,7 x 10,2 cm Max emblémázási méret 12 x 50 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



P221.369

Fa többfunkciós szerszám
Erős és időtálló szerszám 13 funkcióval. Bükkfa borítás, rozsdamentes acélból készült szerszámok. 

Funkciók: fogó, telefonfogó, kábelvágó, recés penge, sörnyitó, nagy laposfejű csavarhúzó, csillagfejű 
csavarhúzó, kés, fűrész, kicsi laposfejű csavarhúzó, konzervnyitó, közepes laposfejű csavarhúzó, reszelő. 

Ajándékdobozban érkezik.  Ár: 6.070 Ft

 

 

Méret 2,1 x 4,6 x 9,8 cm Max emblémázási méret 10 x 40 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



P221.379 

Fa többfunkciós mini szerszám
Erős és időtálló szerszám 12 funkcióval. Bükkfa borítás, rozsdamentes acélból készült szerszámok. Funkciók: fogó, 
telefonfogó, kábelvágó, recés penge, kis kés, közepes laposfejű csavarhúzó, sörnyitó, nagy laposfejű csavarhúzó, 
kés, kicsi laposfejű csavarhúzó, csillagfejű csavarhúzó, reszelő és tisztító. Ajándékdobozban érkezik.  Ár: 2.870 Ft

 

 

Méret 2 x 3,4 x 7,2 cm Max emblémázási méret 7 x 30 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 
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new

Bambusz mérőszalag 5M/19mm
Bambusz és ABS anyagból készült mérőszalag gumis felülettel, csíptetővel valamint hurokkal. 5 méter/19 mm 

hosszú szalag végzáró kampóval, kézi blokkoló gombbal.  Ár: 2.060 Ft

 

Bambusz
Puha tapintású ház
Övre illeszthető
Hurokkal

 

Méret 2,6 x 6 x 6,1 cm Max emblémázási méret 35 x 35 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



new

P513.811  |

3W-os könnyű zseblámpa, közepes méret
Erőteljes ugyanakkor könnyű 3W-os zseblámpa ABS markolattal és alumínium fejjel, végén csíptetővel. 180 lumen. 

Akár 2 órán át is használható. Fénysugár hatótávolsága: 200 méter. Vízállósági mértéke: IPX 44. Az elem tartozéka a 
terméknek.  Ár: 2.060 Ft

 

 

Könnyű anyagból
Zsebre illeszthető
Az elem tartozéka a terméknek
180 lumen

Méret 3,8 x 3,8 x 15,5 cm Max emblémázási méret 25 x 6 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



new

P513.831  |

3W-os LED könnyű zseblámpa, nagy méret
Erőteljes ugyanakkor könnyű 3W-os zseblámpa ABS markolattal és alumínium fejjel, végén csíptetővel. 200 lumen. 

Akár 2 órán át is használható. Fénysugár hatótávolsága: 300 méter. Vízállósági mértéke: IPX 44. Az elem tartozéka a 
terméknek.  Ár: 3.640 Ft

 

 

Könnyű anyagból
Zsebre illeszthető
Az elem tartozéka a terméknek
200 lumen

Méret 4,5 x 4,5 x 17 cm Max emblémázási méret 25 x 6 mm Emblémázási technika 
Tamponnyomás 



new

 P453.781  3   5  | 

RPET sport törölköző tasakban
RPET sport törölköző hűsítő funkcióval RPET zsinórral összehúzható tartóban. A törölköző 50% újrahasznosított 

RPET valamint 50% poliészter anyagból készül, a tartó pedig 90%-ban újrahasznosított RPET és 10% PU. Tökéletes 
sportoláshoz! Többször használható: kézzel mosható. A törölköző mérete: 75 x 29 cm/135 gsm.  Ár: 1.230 Ft

Méret 0,3 x 30 x 80 cm Max emblémázási méret 50 x 60 mm Emblémázási technika
Transzfernyomás

rPet sport törölköző
Hűtő funkcióval
rPet tartó

 



Az elem tartozéka a terméknek

Vezeték nélküli

Alkalmazással rendelkező termék

Megfelelő tabletok számára

Mágneses funkció

Szél elleni védelem

PVC-mentes

BPA mentes

Újrahasznosított PET palackból

IP 67 vízálló

A memória kapacitása

A tinta színe

Hangszóró kimenete (w)

Melegen tartja az italt (óránként)

Hidegen tartja az italt (óránként)

Űrtartalom (ml)

Űrtartalom (l)

400 UV védelem

IPX 4 vízálló Rejtett zsebek

RFID védelem

Acéllal megerősített zár

Vághatatlan anyag

Vízlepergető

Fényvisszaverő csíkok

Beépített USB töltős csatlakozó

Kettős funkció

Vonalas lap

Kockás lap

Sima lap

Lopásbiztos

Zárható cipzárok

Fidlock rendszer

Napelem

Ikonok

©Copyright
Az árak forintban értendők és az adót nem tartalmazzák. Minden jog fenntartva®. A katalógus képei és a benne szereplő információk nem használhatóak fel 

egyéb munkában. Ennek megsértése jogi lépéseket von maga után. A termékek színének esetleges eltéréseiért, az árak időközbeni változásáért és egyéb 

nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. A katalógusban bemutatott emblémázási lehetőségek illusztrációként szolgálnak.

Valamennyi termékünk megfelel valamennyi Európai Uniós előírásnak és minden minőségi - ISO 9001:2008 és ISO 14001:2004 - követelménynek. A 

minőségi megfelelősség és fenntarthatóság egyre fontosabb iparágunkban, hiszen ügyfeleink napról napra növekvő elvárást támasztanak ezekben a 

kérdésekben.





20
20


