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NEW

09142

- odtwarzanie muzyki z urządzeń mobilnych,  
pamięci USB oraz karty SD
- radio FM
- funkcja zestawu głośnomówiącego
- obudowa z bambusa
- białe światło LED

WA RTO  W I E D Z I EĆ

WYMIAR: ø 62 x 58 mm

MATERIAŁ: bambus, tworzywo

ZNAKOWANIE: grawerowanie GD (20 x 20 mm),  
tampodruk N3 (15 x 20 mm),  
nadruk bezpośdredni UV2 (śr. 30 mm), UV3 (śr. 40 mm)

CENA (netto): 51,00 PLN

Głośnik bezprzewodowy EMO to niewielkich rozmiarów 
gadżet o wielu funkcjach. Posiada możliwość odtwarzania 
muzyki z urządzeń mobilnych, pamięci USB oraz  
karty micro SD, pełni funkcję zestawu głośnomówiącego 
oraz umożliwia słuchanie stacji radiowych. Jego wygląd 
nawiązujący do ekologicznych trendów jest urozmaicony 
światłem LED w białym kolorze, które włącza się zaraz po 
uruchomieniu urządzenia. Produkt jest zgodny  
z odpowiednimi dyrektywami Unii Europejskiej oraz  
posiada znak CE. Dane techniczne: moc wyjściowa: 3W x 1, 
czas pracy: 1-2 godziny, pojemność baterii 350 mAh.

Głośnik bezprzewodowy 
EMO

ZNAKOWANIE ETUI: tampodruk N2 (40 x 40 mm)



NEW
20147

- wykonany z trwałego materiału PVC (polichlorek winylu)
- bardzo lekki
- wygodny w transporcie i przechowywaniu
- maksymalne obciążenie 90 kg

WA RTO  W I E D Z I EĆ

WYMIAR: 1200 x 700 mm

MATERIAŁ: PVC

ZNAKOWANIE: sitodruk S2 (250 x 80 mm)

CENA (netto): 39,50 PLN

Wygodny w użytkowaniu hamak do pływania posiada 
ergonomiczny kształt, który zapewnia wysoki komfort 
podczas korzystania z kąpieli wodnych. Dzięki niemu każ-
da kąpiel będzie relaksem i wypoczynkiem. Hamak  
po złożeniu zajmuje niewiele miejsca - jest poręczny  
w transporcie i łatwy w przechowywaniu.  
Maksymalne obciążenie 90 kg.

Hamak do pływania 



NEW

16027

- wykonany ze stali 
- wnętrze stalowe 
- naciskane zamknięcie z ustnikiem 360 stopni 
- utrzymuje temperaturę do 13 godz.

WA RTO  W I E D Z I EĆ

WYMIAR: ø 78 x 194 mm

MATERIAŁ: metal, tworzywo

ZNAKOWANIE: grawerowanie GD (50 x 40 mm),  
tampodruk N4 (25 x 35 mm)

CENA (netto): 45,70 PLN

Wygodny kubek wykonany ze stali.  
Wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej o podwyższonym 
standardzie. Pojemność 350 ml. Interesująca budowa 
naciskanego zamknięcia pozwala na picie z każdej strony 
oraz zapewnia bardzo wysoki poziom szczelności.  
Utrzymuje temperaturę do 13 godz.

Kubek termiczny  
UNIT 350 ml



NEW
16609

- podkładki wykonane z bambusa i sztucznego marmuru
- 2 sztuki podkładek w zestawie 

WA RTO  W I E D Z I EĆ

WYMIAR: ø 95 x 10 mm

MATERIAŁ: bambus, sztuczny marmur

CENA (netto): 9,99 PLN

Zestaw dwóch podkładek pod kubek wykonanych  
z połączenia bambusa i sztucznego marmuru.  
Materiał jest wytrzymały i odporny na uszkodzenia. 
Podkładki prezentują się elegancko i z pewnością będą 
pasowały do niejednego wnętrza. Zapakowane  
w kraftowe pudełko. 

Zestaw podkładek NETO

ZNAKOWANIE: grawerowanie GD (30 x 50 mm) (bambus), 
tampodruk N2 (śr. 50 mm),  
nadruk bezpośredni UV2 (śr. 30 mm), 



NEW

20053

- wykonana z tworzywa PP
- aby nalać wody z butelki do miseczki należy mocniej 
nacisnąć butelkę
- pojemność 500 ml

WA RTO  W I E D Z I EĆ

WYMIAR: ø 50 x 200 x 52 mm

MATERIAŁ: tworzywo

CENA (netto): 18,60 PLN

Butelka dla psa MAX to doskonały gadżet dla miłośników 
czworonogów. Butelka przyda się na każdym spacerze 
lub dłuższej wyprawie, podczas której bez problemu 
napoimy psa. Wystarczy mocniej nacisnąć na butelkę 
aby nalać wody do miseczki. Wykonana z tworzywa PP. 
Pojemność butelki 500 ml.

Butelka dla psa  
MAX 500 ml

ZNAKOWANIE: tampodruk N3 (50 x 10 mm) (bok),  
N3  (50 x 30 mm) (spód)



 

Przyjazne środowisku 

IKONY

Eko opakowanie 

rPET

Zastępowanie jednorazowych

Dziękuję Ci za uwagę!
Tylko nie odchodź za daleko, bo już za 1 miesiąc
zaprezentujemy ci premierowo 5 kolejnych, 
równie ciekawych nowości!


