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Poszukaj inspiracji w naszych grafikach - wykorzystujemy różnorodne wzory naturalne i 
geometryczne, a także zwierzęta w żywych kolorach, aby zilustrować wysoki poziom możliwości 
personalizacji.

BE CREATIVE to specjalna kolekcja produktów, która pozwala tworzyć idealnie dopasowane i 
naprawdę wyjątkowe upominki reklamowe. Te elementy dają swobodę prezentowania marki za 
pomocą odważnych, pełnokolorowych projektów, które można łatwo zintegrować z wizerunkiem 
firmy. Niektóre produkty BE CREATIVE dają nawet możliwość łączenia i dopasowywania kolorów 
i materiałów części produktu lub projektowania niestandardowego kształtu, aby były bardziej 
wyjątkowe.

Niniejsza prezentacja stanowi jedynie niewielką selekcję produktów BE CREATIVE; można znaleźć 
wiele innych w kolejnych rozdziałach katalogu.

BE CREATIVE
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DOSTĘPNOŚĆ
Produkty BE CREATIVE są wykonywane na zamówienie w naszych własnych zakładach 
produkcyjnych lub montowane z naszego magazynu części. Są produkowane, montowane lub 
drukowane w Europie. Zapewnia to krótki czas dostawy i niską minimalną wielkość zamówienia, 
nawet w przypadku produktów wykonanych całkowicie na zamówienie.

UNIKALNY

INNOWACYJNY

Kolekcja BE CREATIVE umożliwia 
tworzenie wyjątkowych i 
zapadających w pamięć 
wiadomości i obrazów, oferując 
wysoki stopień personalizacji.

Kolekcja BE CREATIVE składa się ze specjalnych produktów, opracowanych i wybieranych ręcznie 
z myślą o kreatywności i specjalnym dostosowaniu. Nadruki są prawie w całości wykonane w 
technologiach cyfrowych, zapewniając kolorowe i wysokiej rozdzielczości efekty.

BE CREATIVE
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Wzbogać swój prezent promocyjny o niestandardowe, zadrukowane 
w full kolorze pudełko. Oferujemy dwa rodzaje drukowanych 
cyfrowo pudełek na wybrane produkty:

Od 50 szt.

Produkowane w EU.

Niestandardowe pudełka CreaBox są dostępne dla 
produktów oznaczonych następującą ikoną.

PRZEDSTAWIAMY PROGRAM INDYWIDUALNYCH 
PUDEŁEK CREABOX

CREABOX CUSTOM GIFT BOX 
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Aby uzyskać więcej informacji na temat czasu produkcji i cen, prosimy o kontakt!

OFERUJEMY DWA RODZAJE DRUKOWANYCH 
CYFROWO PUDEŁEK NA WYBRANE PRODUKTY:

Kartony z tektury na masywne i kruche przedmioty.

Kartony jednowarstwowe na mniejsze produkty.

PERSONALIZOWANE PUDEŁKA PREZENTOWE
Wynieś swoją firmę na wyższy poziom i stwórz własne 
kompozycje zestawów upominkowych. 

Wybierz swój 
produkt!

Spersonalizuj go 
swoim logo.

Otrzymaj swój produkt dostarczony 
w spersonalizowanym pudełku.

Zaprojektuj swoje 
własne Creabox.

1 2 3 4

CREABOX CUSTOM GIFT BOX 
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Nasz katalog przedstawia szeroką gamę produktów, które zostały pozyskane i wyprodukowane 
ze szczególną starannością, aby zapewnić jakość, bezpieczeństwo i zgodność z wymogami 
europejskimi, a także z różnymi standardami i specyfikacją.

Dokumenty deklaracji zgodności i raporty z badań laboratoryjnych są dostępne jako potwierdzenie 
zgodności produktu z obowiązującymi przepisami europejskimi.

Wyświetlane ikony są zaprojektowane graficznie, dlatego mogą różnić się od ikon oryginalnych.
Żadne prawa nie mogą być egzekwowane na podstawie tych informacji.

ZGODNOŚĆ I ZOBOWIĄZANIE 
DOTYCZĄCE JAKOŚCI

COMPLIANCE AND QUALITY COMMITMENT
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NATURALNE, ZRÓWNOWAŻONE I PRZYJAZNE DLA 
ŚRODOWISKA PRODUKTY PROMOCYJNE

Wiele naszych produktów jest teraz dostępnych w wersji RPET. RPET oznacza PET z 
recyklingu, który pozwala zaoszczędzić duże ilości energii i emisji gazów cieplarnianych w 
porównaniu z niepoddanymi recyklingowi tworzywami sztucznymi i włóknami syntetycznymi. 
Poszukaj ikony RPET, jeśli jesteś zdecydowany wybierać produkty wykonane z tego nadającego 
się do recyklingu i zrównoważonego materiału.

Kolekcja GO GREEN pomaga osiągnąć cele promocyjne w bardziej zrównoważony sposób. 
Nasze produkty oznaczone ikoną „GO GREEN” stanowią bardziej ekologiczną alternatywę dla 
tradycyjnych produktów. Są w całości lub częściowo wykonane z naturalnych, trwałych lub 
pochodzących z recyklingu materiałów lub stanowią trwalszy zamiennik zwykle jednorazowego 
przedmiotu codziennego użytku.

GO GREEN
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TECHNOLOGY 
AND MOBILE

Bądź na bieżąco z nowoczesną 
technologią i bądź przygotowany 
na każdą sytuację. Niezależnie 
od tego, czy słuchasz muzyki, 
robisz zdjęcia, czy zarządzasz 
swoją firmą, mamy wszystkie 
niezbędne akcesoria do telefonu 
komórkowego i laptopa - od 
smartwatchy, poprzez głośniki 
bluetooth i selfie-sticky po 
powerbanki. Gdziekolwiek jesteś, 
skorzystaj z gadżetów, które 
najlepiej pasują do Twoich celów 
i stylu!



Youter AP741923
Plastikowy power bank o pojemności 1200mAh. 
Kabel ładujący w zestawie. Rozmiar: 26×97×23 mm 
Nadruk: P2(4C), UV(FC)

Keox AP741925
Plastikowy power bank o pojemności 
2000mAh. Zestaw zawiera pasek i kabel 
ładujący USB. Rozmiar: 26×97×23 mm 
Nadruk: P2(4C), UV(FC)

Kanlep AP741466
Plastikowy power bank o pojemności 2000mAh. Zestaw 
nie zawiera kabla ładującego. Rozmiar: 97×26×23 mm 
Nadruk: P2(4C), UV(FC)

-01 -02 -05 -06 -10

-01 -01-03 -03

-06 -06-10 -10

-02 -02-05 -05

-07 -07-25 -25

TECHNOLOGY AND MOBILEpower banks
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Simmon AP721116-10
Powerbank 2500 mAh z 1 diodą LED w obudowie do podświetlania 
grawera. W zestawie z kabelkiem. Rozmiar: 62×123×8 mm Nadruk: E2

Telstan AP781589
Aluminiowy power bank o poj. 2200 mAh. 
Zestaw zawiera kabel micro USB. 
Rozmiar: 65×94×9 mm Nadruk: P2(4C), E1

Tradak AP741928
Plastikowy power bank o pojemności 2200mAh. 
Zestaw zawiera zapinane etui i kabel ładujący. 
Rozmiar: 100×35×25 mm Nadruk: P2(2C)

-01

-05

-06

-10

-21

-02

-03

-05

-06

-07

-10

-25

Ventox AP781310
Plastikowy power bank w kształcie karty kredytowej o 
poj. 2000 mAh z przyssawkami. Zestaw zawiera kabel 
microUSB. Rozmiar: 59×90×10 mm Nadruk: P2(4C), 
UV(FC)

-01

-10

TECHNOLOGY AND MOBILE power banks
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Thazer AP741469
Aluminiowy power bank o poj. 2200 mAh. Zestaw 
zawiera kabel micro USB. Rozmiar: 22×94×22 mm 
Nadruk: P2(4C), E1

Ventur AP741927-01
Trójkątny, plastikowy power bank z przyssawkami 
o pojemności 2200 mAh. Zestaw zawiera kabel 
ładujący. Rozmiar: 100×35×25 mm Nadruk: P2(4C)

Drospen AP741850
Elegancki zestaw biznesowy. Długopis pokryty skórą 
PU oraz aluminiowy power bank (2200mAh). Zestaw 
zawiera kabel USB. Produkt dostarczany w czarnym 
pudełku prezentowym. Produkt marki Antonio Miro. 
Rozmiar: 185×117×33 mm Nadruk: P2(2C), E1, S1(1C)

-01 -02 -03 -05 -06 -07 -10 -21 -25

TECHNOLOGY AND MOBILEpower banks
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Wooster AP810454
Bambusowy power bank 6000 mAh z ładowarką indukcyjną. Może 
być ładowany bezpośrednio przez gniazdo mico USB i USB-C. 
Zawiera kabel USB. Rozmiar: 145×68×16 mm Nadruk: E2, P2(4C)

Booster AP810453
Bambusowy power bank 4000 mAh. Może 
być ładowany bezpośrednio przez gniazdo 
mico USB i USB-C. Zawiera kabel USB. 
Rozmiar: 117×68×10 mm Nadruk: E2, P2(4C)

Bamboost AP810397
Bambusowy power bank o pojemności 
4000 mAh. W zestawie z kabelkiem micro USB. 
Rozmiar: 65×124×10 mm Nadruk: E2, P2(4C)

Dickens AP721378
Bambusowy power bank o pojemności 8000 mAh i 
wbudowaną ładowarką indukcyjną. 2 gniazda USB i 
1 USB-C do ładowania. Może być ładowany poprzez 
porty micro USB i USB-C. Zawiera kabel USB. 
Rozmiar: 70×135×15 mm Nadruk: E2, P2(4C)

TECHNOLOGY AND MOBILE power banks
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Gorix AP721926-00
Power bank 5000 mAh z bambusa i plastiku ze słomy pszenicznej z ładowarką 
indukcyjną Z dwoma portami USB. Może być ładowany przez port  USB-C. 
Zawiera kabel USB. Rozmiar: 63×91×15 mm Nadruk: E2, P2(4C)

Rudder AP721407
Aluminowy power bank o pojemności 4000 mAh 
z ładowaniem solarnym. W zestawie kabel USB. 
Rozmiar: 79×125×14 mm Nadruk: E1, P2(2C)

Lenard AP741932
Pokryty silikonem power bank o pojemności 
4000mAh, ładowarką solarną i latarką z 
1 diodą LED. Kabel ładujący w zestawie. 
Rozmiar: 75×145×15 mm Nadruk: P2(2C)

-01 -02 -05 -06 -07 -10

-05 -06 -10 -21

TECHNOLOGY AND MOBILEpower banks
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Nibbler AP741934
Plastikowy power bank o pojemności 4000mAh. 
Zestaw zawiera pasek i kabel ładujący USB. 
Rozmiar: 45×97×23 mm Nadruk: P2(4C), UV(FC)

Kustol AP721376-10
Plastikowy power bank o pojemności 
4000 mAh i lampką 1 LED wewnątrz 
obudowy do podświetlania grawera. Zawiera 
kabel micro USB. Rozmiar: 67×115×10 mm 
Nadruk: E2

Woding AP721377-01
Plastikowy power bank o pojemności 4000 mAh z 
ładowarką indukcyjną. Zawiera kabel micro USB. 
Rozmiar: 67×115×10 mm Nadruk: P2(4C), UV(FC)

Shiden AP721515
Power bank 5000 mAh w ekologicznej obudowie 
ze słomy pszenicznej z dwoma wyjściami USB. W 
zestawie kabel micro USB. Rozmiar: 63×94×14 mm 
Nadruk: P2(4C)

-01 -02 -05 -06 -10

TECHNOLOGY AND MOBILE power banks
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FlatFour AP810460
Aluminiowy power bank USB o pojemności 4000 mAh. 
W zestawie kabel micro USB. Rozmiar: 110×68×10 mm 
Nadruk: P2(4C), E1

Osnel AP741471-01
Power bank plastikowo metalowy z baterią 
4000 mAh. Zestaw zawiera kabel ładujący. 
Rozmiar: 116×65×10 mm Nadruk: E1, P2(4C)

Vendrel AP721372-77
Pokryty skórą PU, plastikowy power bank o 
pojemności 3000 mAh i wbudowaną ładowarką 
indukcyjną. 2 porty USB. Zawiera kabel micro USB. 
Rozmiar: 65×125×10 mm Nadruk: P2(1C)

-05

-06

-10

-21

TECHNOLOGY AND MOBILEpower banks

15

https://your-catalogue.eu/data/box/AP718326-01.html
https://your-catalogue.eu/data/box/AP718257-01.html
https://coolcollection.eu/en/products/AP810460-06
https://coolcollection.eu/en/products/AP741471-01
https://coolcollection.eu/en/products/AP721372-77


Wilkes AP741937
Aluminiowo plastikowy power bank z USB. Pojemność 5000 mAh. 
Zestaw zawiera kabel ładujący. Rozmiar: 65×120×11 mm 
Nadruk: E1, P2(4C)

Quizet AP781882-01
Plastikowy power bank o pojemności 6000 mAh z wbudowaną ładowarką 
bezprzewodową. Z portami ładującymi USB i USB-C. Power bank może być 
ładowany przez port USB-C. Bez kabla w zestawie. Rozmiar: 72×145×19 mm 
Nadruk: P2(4C), UV(FC)

Kendrix AP721366-01
Plastikowy power bank 5000 mAh z wbudowaną ładowarką 
indukcyjną i portem USB. Z metalowym uchwytem. Zawiera 
kabel micro USB. Rozmiar: 75×84×16 mm Nadruk: P2(4C), 
UV(FC)

-21 -98

TECHNOLOGY AND MOBILE power banks
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Backers AP781590-21
Aluminiowy power bank o pojemności 10000 mAh z 
dwoma gniazdami USB i dwoma microUSB-C. Bez kabla 
zasilającego w zestawie. Rozmiar: 75×141×13 mm 
Nadruk: E1, P2(4C)

Kaprin AP781878
Plastikowy power bank z 3 portami ładowania, 1 latarką 
LED i akumulatorem 10000 mAh. Bez kabla w zestawie. 
Rozmiar: 65×143×27 mm Nadruk: P2(4C), UV(FC)

Atazzi AP741942-01
Zestaw ładujący w zapinanym etui. Zestaw zawiera 
ładowarkę samochodową (max moc wyjściowa 
2100 mA) i power bank o pojemności 8000 mAh 
z 2 wyjściami USB. Kabel ładujący w zestawie. 
Rozmiar: 170×50×85 mm Nadruk: P2(4C), UV(FC)

-77-10-07-06-05-01

Kiubert AP721938
Plastikowy power bank o pojemności 20 000 mAh. Posiada gniazda: 2 USB i 
1 USB-C. Może być ładowany za pomocą USB-C. Kabel USB do ładowania w 
zestawie. Rozmiar: 68×138×25 mm Nadruk: P2(4C), UV(FC)

-10-01

TECHNOLOGY AND MOBILEpower banks
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Trons AP721675
Bambusowy organizer biurkowy z uchwytem na telefon, wbudowaną ładowarką indykcyjną, oraz z 
portem USB do jednoczesnego ładowania 2 urządzeń (bezprzewodowo i za pomocą kabla). Maks. moc 
wyjściowa 1000 mA. Zawiera kabel USB. Rozmiar: 185×14×115 mm Nadruk: E2, P2(4C)

Dilfox AP721673
Organizer biurkowy z naturalnego korka z 
wbudowaną ładowarką indukcyjną. Zawiera kabel 
USB. Rozmiar: 269×18×150 mm Nadruk: P2(4C)

Tankul AP721674
Bambusowy organizer biurkowy z uchwytem na telefon i ładowarką indukcyjną. Z portem USB do 
ładowania dwóch urządzeń jednocześnie (bezprzewodowo i za pomocą kabla). Maks. moc wyjściowa: 
1000 mA. Zawiera kabel USB. Rozmiar: 255×14×135 mm Nadruk: E2, P2(4C)

Relium AP721727
Podkładka pod mysz z naturalnego korka z 
wbudowaną ładowarką indukcyjną i zintegrowanym 
uchwytem na telefon. Maks. moc wyjściowa: 
1000 mA. Zawiera kabel USB. W kartoniku. 
Rozmiar: 265×205 mm Nadruk: S1(1C), E2

TECHNOLOGY AND MOBILE wireless charging
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Dumiax AP721518
Ładowarka indukcyjna w bambusowej 
obudowie z dwoma portami USB. Maks. moc 
wyjściowa: 1000 mA. Zawiera kabel USB. 
Rozmiar: 90×90×9 mm Nadruk: E2, P2(4C)

Donson AP781863-01
Plastikowa ładowarka indukcyjna z 2 portami 
USB. Maks. Moc wyjściowa 2100 mA. 
Rozmiar: 90×90×7 mm Nadruk: P2(4C), UV(FC)

Riens AP721514
Ładowarka indukcyjna w ekologicznej obudowie ze słomy 
pszenicznej. Maks. moc wyjściowa: 2100 mA. Zawiera kabel 
USB. Rozmiar: 90×90×9 mm Nadruk: P2(4C), UV(FC)

Claudix AP721679-00
Ładowarka indukcyjna w ekologicznej obudowie 
ze słomy pszenicznej i z bambusową powierzchnią 
ładującą. Maks. moc wyjściowa: 1000 mA. 
Zawiera kabelek USB.  Rozmiar: 112×14×69 mm 
Nadruk: E2, P2(4C)

TECHNOLOGY AND MOBILEwireless charging 
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Nembar AP721122
Ładowarka indukcyjna w obudowie z 
bambusa. Maks moc wyjściowa 1000 mA. 
Rozmiar: ø100×7 mm Nadruk: E2, P2(4C)

Fiore AP721821-00
Ładowarka indukcyjna w obudowie z bambusa i 
ekologicznego plastiku ze słomy pszenicznej. Maks. 
Moc wyjściowa: 1000 mA. Zawiera kabel USB. 
Rozmiar: ø60×11 mm Nadruk: E2, P2(4C)

Wirbo AP810400
Ładowarka indukcyjna w bambusowej obudowie. 
Maks. moc wyjściowa: 1000 mA. Zawiera kabel USB. 
Rozmiar: ø92×7 mm Nadruk: E2, P2(4C)

Cirkal AP721678-00
Okrągła ładowarka indukcyjna w ekologicznej 
obudowie ze słomy pszenicznej z antypoślizgową 
podstawą. Maks. moc wyjściowa: 1000 mA. 
Zawiera kabelek USB. Rozmiar: ø70×10 mm 
Nadruk: P2(4C), UV(FC), DO3(FC)

TECHNOLOGY AND MOBILE wireless charging
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Lumbert AP721669-01
Szybka ładowarka indukcyjna w plastikowej 
obudowie ze wskaźnikiem LED i podstawą 
antypoślizgową. Maks. moc wyjściowa: 
2000 mA. Zawiera kabel USB. W kartoniku. 
Rozmiar: ø100×9 mm Nadruk: P2(4C), UV(FC)

Brizem AP721105-10
Ładowarka indukcyjna z plastikową obudową 
i oświetleniem LED wewnątrz obudowy do 
podświetlania grawera. Maks. moc wyjściowa 
1000 mA. Rozmiar: ø100×7 mm Nadruk: E2

Livor AP721925-00
Ładowarka indukcyjna w obudowie z plastiku ze słomy 
pszenicznej z powierzchnią ładującą z naturalnego korka. 
Maks moc wyjściowa 1000 mA. Zawiera kabel USB. 
Rozmiar: ø100×7 mm Nadruk: E2, P2(2C)
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Feskon AP721848
Ładowarka indukcyjna w obudowie z cementu wapiennego 
i bambusa z dopasowanym kolorystycznie kablem USB. 
Maks. moc wyjściowa 1000 mA. Rozmiar: ø90×13 mm 
Nadruk: E2, P2(4C)

Dimper AP721510
Uchwyt na telefon z wbudowaną ładowarką 
indukcyjną. Maks. moc wyjściowa: 1000 mA. 
Zawiera kabel USB. Rozmiar: 70×115×80 mm 
Nadruk: E2, P2(1C)

Wiket AP721849
Uchwyt na telefon / ładowarka indukcyjna 
w obudowie z cementu wapiennego i 
bambusa z dopasowanym kolorystycznie 
kablem USB. Maks. moc wyjściowa 1000 mA. 
Rozmiar: ø100×125 mm Nadruk: E2, P2(2C)
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Mandux AP721033-01
Ładowarka indukcyjna w plastikowej obudowie z 3 
portami USB. Maksymalna moc wyjściowa: 3100 mA. 
W zestawie kabelek micro USB. Rozmiar: ø95×38 mm 
Nadruk: P2(2C), UV(FC), VS(FC)

Vartol AP721933
Bambusowy uchwyt na telefon z wbudowaną ładowarką 
indukcyjną. Maks. moc wyjściowa: 1000 mA. Zawiera kabel USB. 
Rozmiar: 125×16×80 mm Nadruk: E2, P2(2C)

Lerex AP721373-01
Plastikowa, wielofunkcyjna lampa na biurko z 
14 LED i 3 trybami świecenia. Z wbudowaną 
ładowarką indukcyjną a głośnikiem bluetooth. 
Zawiera kabel USB. Rozmiar: ø120×320 mm 
Nadruk: P2(1C)

Tarmix AP721683-01
Szybka ładowarka indukcyjna / uchwyt na telefon 
z plastiku. Maks. moc wyjściowa 2000 mA. Zawiera 
kabel USB. Rozmiar: 70×109×85 mm Nadruk: P2(2C)
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Halby AP721801-01
Pudełko do sterylizacji UV-C z wbudowaną ładowarką bezprzewodową. 
Do niszczenia mikroorganizmów i bakterii na przedmiotach 
codziennego użytku. Idealne do smartfona, kluczy lub okularów. Czas 
sterylizacji z funkcją automatycznego wyłączania 5 i 10 minut. Maks. 
wyjście: 1000 mA. W zestawie kabel USB. Rozmiar: 205×45×125 mm 
Nadruk: P2(4C), UV(FC)

Strey AP721932-01
Pudełko do sterylizacji UV-C ze wbudowaną ładowarką 
indukcyjną pokrytą bambusem. Idealne do sterylizacji 
smartfonów, kluczy lub okularów. Czas sterylizacji 
z funkcją automatycznego wyłączania 5 i 10 minut. 
Maks. moc wyjściowa: 1000 mA. W zestawie kabel USB. 
Rozmiar: 205×45×125 mm Nadruk: E2, P2(4C)

Blay AP721802-01
Plastikowa szybka ładowarka indukcyjna z 
wbudowaną lampą sterylizującą UV-C. Maks. moc 
wyjściowa: 2000 mA. Z portem USB do ładowania 
2 urządzeń jednocześnie (1 bezprzewodowo i 
1 za pomocą kabla). Z kablem USB w zestawie. 
Rozmiar: 110×120×110 mm Nadruk: P2(4C)
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Laiks AP721512
Bambusowy brelok z kabelkami USB do ładowania. 
Posiada złącza: micro USB, USB-C i Lightning. 
Rozmiar: 40×180×15 mm Nadruk: E1, P1(2C)

Tolem AP721935
Kabel USB - brelok z bambusa z uchwytem na telefon ze 
złączami: micro USB, USB-C i Lightning. Rozmiar: 27×155×15 mm 
Nadruk: E1, P1(2C)

Grets AP721703
Zwijany kabel USB w obudowie pokrytej bambusem 
ze złączami micro USB, USB-C i Lightning. 
Rozmiar: 1000×41×16 mm Nadruk: E1, P1(2C)

Korux AP721822-00
Kabel USB - brelok z bambusa i ekologicznego 
plastiku ze słomy pszenicznej ze złączami: micro 
USB, USB-C i Lightning. Rozmiar: 22×160×21 mm 
Nadruk: E1, P1(2C)

TECHNOLOGY AND MOBILEcharging cables 
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Beth AP781138
Gumowa bransoletka / kabel micro USB z 
uluminiową blaszką. Rozmiar: 220×12×8 mm 
Nadruk: E1

Stash AP810422
Kabel USB ze złączami Micro USB i Lightning, 
w plastikowym pudełku. Długość 25 cm. 
Rozmiar: 40×30×20 mm Nadruk: P1(4C), 
UV(FC)

Drimon AP721307
Kabel USB pokryty nylonem ze złączami: 
micro USB, USB-C i Lightning. 100 cm. 
W plastikowym etui z pokrywką. 
Rozmiar: ø47×103 mm Nadruk: P1(1C), 
E1, DO3(FC)

Hedul AP721046
Brelok / kabelek USB ze złączem 
USB-C, Lightning/micro USB. 
Rozmiar: 12×67×10 mm Nadruk: P1(2C)
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Zaref AP721034
Brelok / kabelek z końcówkami: USB, USB-C i 
Lightning/micro USB. Z podświetleniem LED 
pod świecący grawer. Rozmiar: 14×130×14 mm 
Nadruk: E1

Scolt AP721102
Aluminiowy kabelek USB z brelokiem. Zawiera 
złącza USB, USB-C, Lightning / micro USB. 
Rozmiar: 170 mm Nadruk: E1
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Sanseg AP721936-21
Zwijany kabel USB w plastikowej obudowie z 
aluminium, ze złączami micro USB, USB-C i Lightning. 
Rozmiar: 1000×41×16 mm Nadruk: E1, P1(2C), DO3(FC)

Ionos AP800414-01
Kabel USB do ładowania na plastikowym karabińczyku z latarką 
LED. Złącza: USB, USB-C i Lightning/Micro USB. Z lampką LED do 
podświetlania wygrawerowanego logo. Z bateriami guzikowymi w 
zestawie. Rozmiar: 40×210×10 mm Nadruk: E1, P1(2C)

Mirlox AP781902-01
Kabel USB z plastikowym uchwytem z końcówkam: USB, 
USB-C i Lightning/micro USB. Rozmiar: 135×30×7 mm 
Nadruk: P1(4C)
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Dorip AP721039-01
Kebel do ładowania w kształcie fidget 
spinnera z końcówkami: micro USB, USB-C 
i Lightning. Rozmiar: 85×85×13 mm 
Nadruk: DO1(FC), P1(2C)

Gregor AP781162-01
Plastikowa ładowarka USB z 4 
portami, max moc wyjściowa 3100mA. 
Rozmiar: 28×85×66 mm Nadruk: P2(4C), 
UV(FC)

Canox AP741174
Zestaw ładowarek USB spakowanych w 
etui. Wtyczka do zapalniczki i gniazdka. Max 
moc 1000mA. Rozmiar: 60×35×75 mm 
Nadruk: P2(2C)

Teimpor AP721294-01
Wielofunkcyjny adapter podróżny z wymiennymi wtyczkami do gniazdek: USA, 
Europa, Wielka Brytania i Australia. Z 2 gniazdami USB i 1 gniazdem USB-C oraz 
wbudowaną ładowarką indukcyjną (maks. moc wyjściowa 2400 mA). Z funkcją 
power banku 6700 mAh. Rozmiar: 29×80×80 mm Nadruk: P2(4C)
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Blook AP810431
Bambusowy, biurkowy uchwyt na telefon. 
Rozmiar: 80×60×20 mm Nadruk: E1, P1(2C)

Rufa AP718376
Brelok z uchwytem na telefon ze 
sklejki bambusowej z metalowym 
kółkiem. Rozmiar: 25×75×3 mm 
Nadruk: E1, P1(2C)

Maros AP721934
Bambusowy brelok z uchwytem na 
telefon. Rozmiar: 26×60×15 mm 
Nadruk: E1, P1(2C)

Satari AP741491
Plastikowy brelok do kluczy z podstawką pod telefon 
i czyściki do ekranów. Rozmiar: 20×48×13 mm 
Nadruk: P1(4C), UV(FC)
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Fargesia AP718375
Uchwyt biurkowy na telefon ze sklejki 
bambusowej. Dostarczany na płasko. 
Rozmiar: 70×145×57 mm Nadruk: E2, P1(2C)

Gibba AP800444
Bambusowy uchwyt na telefon komórkowy. Z 
otworem na kabel do wygodnego ładowania. 
Dostarczany na płasko. Rozmiar: 140×80×5 mm 
Nadruk: E2, P1(2C)

Barry AP800377
Plastikowy uchwyt/stojak na telefon/tablet. 
Rozmiar: 55×55×50 mm Nadruk: P2(1C)
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Laxo AP791962
Składany, plastikowy stojak na telefon. 
Rozmiar: 80×28×80 mm Nadruk: P1(4C), 
UV(FC)
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Zring AP864009
Metalowy uchwyt na telefon z samoprzylepną 
podstawą. Rozmiar: 30×35×2 mm 
Nadruk: E1, P2(2C)

Arnold AP781602
Plastikowy uchwyt w kształcie 
kwadratu z samoprzylepną podstawą. 
Rozmiar: 35×40×6 mm Nadruk: P1(2C)

Sunner AP721363
Plastikowy, okrągły uchwyt na telefon z samoprzylepną 
powierzchnią. Rozmiar: ø41×6 mm Nadruk: P1(4C), DO3(FC), 
UV(FC)
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Quiton AP721097
Okrągły, plastikowy uchwyt na telefon z 
samoprzylepną podstawą i żetonem do 
wózków na zakup. Rozmiar: ø33×6 mm 
Nadruk: P1(4C), UV(FC)

Sustre AP721804-01
Antybakteryjny, plastikowy uchwyt na telefon z 
samoprzylepną podstawą i żetonem do wózka. 
Zgodny z ISO 22196. Rozmiar: ø33×6 mm 
Nadruk: P1(4C), UV(FC)

Chelun AP721522
Plastikowy, okrągły uchwyt na telefon z 
samoprzylepną taśmą. Rozmiar: ø44×29 mm 
Nadruk: P1(4C), DO3(FC), UV(FC)

Cloxon AP810425
Okrągły, plastikowy uchwyt na telefon z 
samoprzylepną taśmą. Rozmiar: ø35 mm 
Nadruk: P1(4C), DO2(FC), UV(FC)

Hunabik AP721521-01
Plastikowy, okrągły uchwyt na 
telefon z samoprzylepną taśmą. 
Rozmiar: ø44×29 mm Nadruk: P1(4C), 
DO3(FC), UV(FC)
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Kumol AP721805-01
Antybakteryjny, plastikowy uchwyt na telefon z 
samoprzylepną podstawą. Zgodny z ISO 22196. 
Rozmiar: ø44×29 mm Nadruk: P1(4C), UV(FC), 
DO3(FC)
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Actium AP791747
Rękawiczki do ekranów dotykowych ze specjalną 
powłoką akrylową na trzech palcach. Uniwersalny 
rozmiar. Nadruk: T1(8C), DT(FC)

Tenex AP721813-77
Antybakteryjne rękawiczki z końcówkami do ekranów 
dotykowych na trzech palcach z akrylu. W uniwersalnym 
rozmiarze. Zgodne z ISO 20743. Nadruk: T1(8C), DT(FC)

Tellar AP781155
Rękawiczki do ekranów dotykowych ze 
specjalanymi końcówkami na 5 palcach. 
Uniwersalny rozmiar dla dorosłych. 
Nadruk: T1(8C), DT(FC)

Pigun AP781299
Rękawiczki dziecięce do ekranów dotykowych. 
Końcówki dwóch palcy pokryte akrylem. 
Rozmiar: 150×125 mm Nadruk: T1(8C), DT(FC)
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Bercley AP781119
Plastikowa gogle wirtualnej rzeczywistości z regulowanymi soczewkami, 
elastycznym paskiem i uniwersalnym uchwytem na telefon. Obsługuje 
smartfony z ekranem 4,5-6,5 cala. Rozmiar: 140×129×200 mm 
Nadruk: P2(1C), VS(FC)

Komir AP781118
Plastikowa kamera nagrywająca w rozdz. 720HD z ekranem 2'' LCD i baterią. 
Zestaw zawiera 14 akcesoriów i kabel ładujący USB. Rozmiar: 60×42×30 mm 
Nadruk: P2(1C)

Despil AP721929
Rękawiczki do ekranów dotykowych ze 
specjalnymi końcówkami na 3 palcach. Z poliestru 
RPET. Uniwersalny rozmiar dla dorosłych. 
Nadruk: T1(8C), DT(FC)
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Krosly AP781133
Lokalizator do kluczy z bluetooth z plastikowym wykończeniem i spustem migawki. 
Zawiera baterie. Działa z systemem iOS/Android. Rozmiar: 31×52×10 mm 
Nadruk: P2(1C), DO1(FC)

Jackson AP721042
Lokalizator do kluczy bluetooth z przyciskiem spustu migawki do 
smartphona. W plastikowej obudowie w kształcie kłódki. W zestawie z 
baterią. Współpracuje z darmową aplikacją na systemy iOS / Android. 
Rozmiar: 29×60×10 mm Nadruk: P2(4C), UV(FC)

ColoTrack AP810424-01
Lokalizator bluetooth ze spustem migawki do aparatu w 
plastikowej prostokątnej obudowie. Z baterią guzikową. 
Współpracuje z iOS / Android App. Idealny pod UV LED. 
Rozmiar: 40×40 mm Nadruk: P2(4C), UV(FC)

-01

-06

-02

-07

-03

-10

-05

-25

-01 -05 -06 -77

WSPÓŁPRACUJE Z DARMOWĄ APLIKACJĄ NA SYSTEMY 
IOS / ANDROID.

TECHNOLOGY AND MOBILE mobile accessories

36

https://your-catalogue.eu/data/box/AP718334-01.html
https://your-catalogue.eu/data/box/AP718450-01.html
https://your-catalogue.eu/data/box/AP718334-01.html
https://coolcollection.eu/en/products/AP781133-01
https://coolcollection.eu/en/products/AP721042-05
https://coolcollection.eu/en/products/AP810424-01


Drian AP741960
Zestaw obiektywów do smartphona 
z 2 obiektywami (makro i szeroki kąt) 
z uniwersalnym klipem w torebeczce. 
Rozmiar: 95×160×25 mm Nadruk: T2(8C), 
DT(FC)

Dicson 60X AP781164
Uniwersalny mikroskop do telefonu z 
powiększeniem 60x i wbudowanymi lampkami 
LED(normalne/sprawdzanie pieniędzy). Zestaw z 
bateriami w skórzanym etui. Materiał ABS i metal. 
Rozmiar: 70×80×22 mm Nadruk: P2(1C)

Paicom AP741958
Selfie stick ze stali nierdzewnej z samowyzwalaczem 
(łączony przez 3,5mm Jack). Rączka pokryta 
materiałem EVA, uniwersalny uchwyt na telefon. 
Rozmiar: ø26×600 mm Nadruk: E1

Optix AP741751
Zestaw soczewek do smartphonów z uniwersalnym klipem w pokrowcu. 
Soczewki: rybie oko, macro i szeroki kąt. Rozmiar: 95×137×25 mm 
Nadruk: T2(8C), DT(FC)
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Kepir AP721820-00
Głośnik bluetooth w obudowie z bambusa i 
ekologicznego plastiku ze słomy pszenicznej. 
Z wbudowanym akumulatorem. Zawiera 
kabel USB.  Rozmiar: 74×70×45 mm 
Nadruk: E2, P2(2C)

Kevil AP721511
Głośnik bluetooth w bambusowej obudowie 
z podświetleniem LED. Z funkcją rozmów 
głośnomówiących i wbudowanym akumulatorem. 
Zawiera kabel USB. Rozmiar: ø64×106 mm 
Nadruk: E2, P2(2C)

Yois AP721505-01
Głośnik bluetooth w kształcie księżyca na drewnianej 
podstawce. Z wbudowanym akumulatorem, 
podświetleniem LED (ciepłe i zimne światło 
z regulacją natężenia). Zawiera kabel USB. 
Rozmiar: ø120×150 mm Nadruk: E2, P2(2C)

Trecam AP721519
Głośnik bluetooth z szybką ładowarką indukcyjną 
w ekologicznej obudowie ze słomy pszenicznej i 
bambusa. Z funkcją rozmów głośnomówiących 
i wbudowanym akumulatorem. Mak. moc 
wyjściowa: 2000 mA. Zawiera kabel USB. 
Rozmiar: 160×58×80 mm Nadruk: E2, P2(2C)
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Denzel AP721121
Głośnik Bluetooth w bambusowej obudowie z funkcją 
rozmów głośnomówiących, radiem FM i wbudowanym 
akumulatorem. W zestawie kabel USB do ładowania. 
Rozmiar: ø72×43 mm Nadruk: E2, P2(1C), UV(FC)

Zakrox AP721930-01
Głośnik Bluetooth w obudowie z bambusa i plastiku 
z wbudowaną ładowarką indukcyjną i akumulatorem. 
Zawiera kabel USB. Rozmiar: ø74×68 mm 
Nadruk: E2, P2(2C)

Kaltun AP721113
Głośnik Bluetooth w bambusowej obudowie z funkcją 
rozmów głośnomówiących, radiem FM i wbudowanym 
akumulatorem. W zestawie kabel USB do ładowania. 
Rozmiar: ø60×51 mm Nadruk: E2, P2(1C)
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Piler AP721847
Głośnik Bluetooth w obudowie z cementu wapiennego 
i bambusa. Z wbudowanym akumulatorem. W zestawie 
kabel USB. Rozmiar: ø72×68 mm Nadruk: E2, P2(2C)

Helber AP781158
Głośnik bluetooth z gumowaną powierzchnią.
Posiada funkcję handsfree call i wbudowaną 
baterię. Zawiera kabel ładujący USB. 
Rozmiar: 120×55×38 mm Nadruk: E2, P2(1C)

Baran AP721374
Głośnik bluetooth z funkcją rozmów głośnomówiących 
i radiem FM. W plastikowej obudowie, z poliestrowym 
głośnikiem w pasującym kolorze i akumulatorkiem. 
Zawiera kabel USB. Rozmiar: 70×70×35 mm 
Nadruk: P2(2C)

Dadil AP721517
Głośnik bluetooth w ekologicznej obudowie ze słomy 
pszenicznej z wbudowanym akumulatorem. Z funkcją 
rozmów głośnomówiących oraz czytnikiem kart micro 
SD. Zawiera kabel USB. Rozmiar: 86×72×39 mm 
Nadruk: P2(2C)
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Wanap AP721504-01
Mini głośnik bluetooth w kształcie grzybka z 
przyssawką. Z funkcją rozmów głośnomówiących 
i wbudowanym akumulatorem. Zawiera kabel 
USB. Rozmiar: ø52×59 mm Nadruk: P2(1C), 
VS(FC)

Tirko AP721357-77
Głośnik bluetooth z funkcją rozmów głośnomówiących, 
czytnikiem kart micro SD i wbudowanym radiem FM. 
W plastikowej obudowie z elementem poliestrowym, z 
wbudowanym akumulatorkiem. Zawiera kabel ładujący 
USB. Rozmiar: 111×83×41 mm Nadruk: E2

Bolfing AP781865-10
Głośnik Bluetooth z funkcją połączenia 
głośnomówiącego, czytnikiem micro SD i radiem FM. 
Z plastikową obudową i akumulatorem. W zestawie 
kabel USB do ładowania. Rozmiar: 111×83×41 mm 
Nadruk: E2, P2(1C)

Braiss AP741488
Głośnik bluetooth z plastikowym wykończeniem, 
funkcją handsfree call i akumulatorem. Zestaw 
zawiera kabel ładujący. Rozmiar: ø60×75 mm 
Nadruk: P2(1C), VS(FC)
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Martins AP741951
Głośnik Bluetooth z metalowym wykończeniem. Posiada 
wbudowane radio, odtwarzacz MP3, funkcję handsfree 
call i wbudowaną baterię. Zestaw zawiera ładowarkę USB. 
Rozmiar: ø59×50 mm Nadruk: E2, P2(4C)

Stockel AP721099-01
Głośnik Bluetooth w plastikowej obudowie z 
wielokolorowym światłem LED. Z funkcją zestawu 
głośnomówiącego, radiem FM i wbudowanym 
akumulatorem. W zestawie kabel USB do ładowania. 
Rozmiar: ø60×51 mm Nadruk: P2(2C)

Whitins AP809615
Głośnik bluetooth z aluminiową obudową. Z 
funkcją rozmów głośnomówiących, radiem FM 
i czytnikiem kart micro SD. Zawiera kabel USB. 
Rozmiar: ø68×49 mm Nadruk: E2, UV(FC)

Rariax AP741915
Wodoodporny głośnik (ochrona IPX4) z 
gumowanym wykończeniem i dużą przyssawką. 
Posiada funkcję handsfree call. Zawiera 
wbudowany akumulator i kabel ładujący. 
Rozmiar: ø85×55 mm Nadruk: VS(FC)
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Lunem AP721106-10
Głośnik Bluetooth z plastikową obudową, wbudowanym 
akumulatorem i 1 lampką LED wewnątrz obudowy 
do podświetlania grawera. Z funkcją rozmów 
głośnomówiących. W zestawie kabelek USB do ładowania. 
Rozmiar: 59×72×59 mm Nadruk: E2

Rhythm AP806978
Głośnik Bluetooth z funkcją zdalnego aparatu 
migawki. Z plastikową obudową i akumulatorem. 
Zestaw zawiera kabel USB. Rozmiar: 40×40×40 mm 
Nadruk: P2(4C)

Viancos AP781874
Głośnik Bluetooth z plastikową obudową, wbudowanym 
akumulatorem i 1 lampką LED wewnątrz do podświetlania 
grawera. Z funkcją połączeń głośnomówiących, radiem 
i czytnikiem kart micro SD. W zestawie kabel USB do 
ładowania. Rozmiar: ø62×51 mm Nadruk: E2, UV(FC)
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Magnel AP721371
Gumowane, plastikowe słuchawki z poduszkami ze 
skóry PU. Z wyjściem jack 3,5 mm, funcją rozmów 
głosowych i wbudowanym akumulatorem. Zawiera 
kabel USB. Rozmiar: 175×185×77 mm Nadruk: P2(2C), 
DO4(FC)

Legolax AP781599
Składane słuchawki bluetooth z wbudowaną baterią. 
Posiadają funkcję handsfree call i odtwarzanie 
muzyki z micro SD. Zestaw zawiera 3,5mm Jack i 
kabel ładujący USB. Rozmiar: 180×185×78 mm 
Nadruk: P2(1C), DO2(FC), VS(FC)

Datrex AP721665-00
Słuchawki bluetooth z ekologicznego plastiku ze 
słomy pszenicznej z poduszkami ze skóry PU. Ze 
złączem Jack 3,5 mm, funkcją rozmów telefonicznych 
i wbudowaną baterią. W zestawie z kablem 
USB. W kartoniku. Rozmiar: 170×185×75 mm 
Nadruk: P2(2C), DO4(FC)
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Neymen AP781161
Plastikowe słuchawki z wyściełanymi 
nausznikami i końcówką typu 3.5mm 
Jack. Rozmiar: 150×210×65 mm 
Nadruk: P2(2C), DO4(FC)

Treiko AP721523-01
Słuchawki Bluetooth z bambusową dekoracją i 
wbudowanym akumulatorem. Z funkcją rozmów 
głosowych i odtwarzania MP3 z karty micro 
SD. W zestawie 3,5 mm audio Jack i kabel USB. 
Rozmiar: 175×205×90 mm Nadruk: E2, P2(1C)

Tresor AP781600
Składane, plastikowe słuchawki bluetooth z 
wbudowanym akumulatorem i możliwością 
prowadzenia rozmów telefonicznych. W zestawie 
3,5 mm kabel audio Jack i kabel USB do ładowania. 
Rozmiar: 190×175×70 mm Nadruk: P2(1C)

Darsy AP741953
Składane, plastikowe słuchawki bluetooth z 
wbudowaną baterią. Posiadają funkcję odbierania 
telefonu, micro SD MP3 playback. Zestaw 
zawiera wejście 3,5mm Jack i kabel ładujący USB. 
Rozmiar: 190×80×175 mm Nadruk: P2(2C), VS(FC)
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Cort AP791192
Słuchawki z wejściem typu audio 
Jack i wymiennymi końcówkami. 
Rozmiar: 70×20×70 mm Nadruk: P2(4C), 
UV(FC)

Surix AP741299
Słuchawki douszne z wtyczką typu Jack 
3.5 mm w trójkątnym plastikowym pudełku. 
Rozmiar: 65×61×17 mm Nadruk: P2(4C), 
UV(FC)

Prox AP809374-01
Słuchawki douszne z wejściem 
3,5 mm Jack i okrągłym pudełkiem. 
Rozmiar: 55×58×21 mm Nadruk: P1(4C), 
DO4(FC), UV(FC)

Earstand AP806970-01
Słuchawki do uszu z 3,5 mm. wejściem 
typu "audio jack" oraz 3 parami nakładek w 
plastikowym opakowaniu z podstawką na telefon. 
Rozmiar: 90×75×20 mm Nadruk: P1(4C), UV(FC)

-01 -03 -06 -10-02 -05 -07 -25

-01 -03 -05 -06 -07 -10

TECHNOLOGY AND MOBILE earphones

46

https://your-catalogue.eu/data/box/AP718472-01.html
https://your-catalogue.eu/data/box/AP718424-01.html
https://your-catalogue.eu/data/box/AP718424-01.html
https://coolcollection.eu/en/products/AP791192-01
https://coolcollection.eu/en/products/AP741299-01
https://coolcollection.eu/en/products/AP809374-01
https://coolcollection.eu/en/products/AP806970-01


Kelty AP781686
Słuchawki douszne z wtyczką audio Jack 3,5 mm, 
w plastikowym pudełku z karabińczykiem 
i dopasowaną kolorową nakładką. 
Rozmiar: ø27×110 mm Nadruk: P1(2C)

Epobass AP806976-01
Słuchawki douszne z wejściem 3,5mm Jack i 
wklejką epoxy. Cena zawiera koszty znakowania. 
Min. zam.: 100 szt. Rozmiar: ø15×17 mm 
Nadruk: FP-DO(FC)

Subobass AP718191
Słuchawki douszne z 3,5 mm audio Jack i epoxy domingiem. 
Z personalizowaną smyczą poliestrową, z obustronnie 
drukowaną grafiką sublimacyjną. Cena obejmuje 
epoxy doming i druk sublimacyjny. Min. ilość: 100 szt. 
Rozmiar: 1500 mm Nadruk: FP-SU(FC), FP-DO(FC)
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Subobass RPET AP718988
Słuchawki douszne z 3,5 mm audio Jack i epoxy domingiem. 
Z personalizowaną smyczą z RPET, z obustronnie 
drukowaną grafiką sublimacyjną. Cena obejmuje 
epoxy doming i druk sublimacyjny. Min. ilość: 100 szt. 
Rozmiar: 1500 mm Nadruk: FP-SU(FC), FP-DO(FC)
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Molik AP721402-01
Plastikowy power bank o pojemności 5000 mAh z 
wbudowaną ładowarką indukcyjną i słuchawkami 
bluetooth z funkcją rozmów telefonicznych. Ze 
złączem USB-C. Zawiera kabel USB ładujący. 
Rozmiar: 84×100×26 mm Nadruk: P2(4C)

Tresan AP721931
Bezprzewodowe słuchawki bluetooth z funkcją rozmów głosowych w bambusowym etui ładującym. Zawiera kabel 
USB. Rozmiar: 47×90×33 mm Nadruk: E2, P2(2C)

Aniken AP721937-01
Bezprzewodowe słuchawki bluetooth z 
funkcją rozmów głosowych w plastikowym 
etui ładującym. Zawiera kabel USB. 
Rozmiar: 60×62×34 mm Nadruk: P2(4C), 
UV(FC)

Merkus AP721362-01
Bezprzewodowe słuchawki bluetooth z funkcją 
rozmów głosowych. W Plastikowym etui ładującym. 
Zestaw zawiera kabel USB do ładowania. 
Rozmiar: 66×30×40 mm Nadruk: P2(2C)
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Vounel AP721734-00
Słuchawki bluetooth z ekologicznego plastiku ze słomy pszenicznej z funkcją 
rozmów telefonicznych. W etui ładującym. Zawiera kabelek USB. W kartoniku. 
Rozmiar: 45×68×22 mm Nadruk: P2(4C), UV(FC)

Protex AP721506-01
Bezprzewodowe słuchawki bluetooth z funkcją rozmów 
głosowych i plastikowym etui ładującym. Zawiera kabel USB. 
Rozmiar: 45×68×20 mm Nadruk: P2(4C), UV(FC)

Kikey AP721807-01
Antybakteryjne bezprzewodowe słuchawki bluetooth z funkcją 
rozmów telefonicznych w plastikowym etui z ładowarką. Zgodne 
z ISO 22196. W zestawie kabel USB. Rozmiar: 45×68×22 mm 
Nadruk: P2(4C), UV(FC)
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Hikiki AP897068-21
Składane, metalowe USB. Pojemność 4/8/16 GB. 
Rozmiar: 66×23×7 mm Nadruk: E1, P2(2C)

Kibal AP741733-01
Plastikowe pudełko z przeźroczystą 
folią na brelok do kluczy lub USB. 
Rozmiar: 90×90×20 mm Nadruk: P1(2C)

Keygo AP897078
Metalowe USB w kształcie 
klucza. Pojemność: 4/8/16 GB. 
Rozmiar: 48×21×2 mm Nadruk: E1, P2(2C)

Wrench AP897054-21
Metalowe USB z karabińczykiem. Pojemność 
4/8/16 GB. Rozmiar: 49×15×5 mm 
Nadruk: E1, P2(2C)

-10

-21

Kiping AP741221
Woreczek z poliestru z zamknięciem 
sznurkowym. Rozmiar: 95×100 mm 
Nadruk: T0(8C), DT(FC)

Shilay AP741610
Zapinany pokrowiec ze sztucznej skóry. 
Rozmiar: ø70×37 mm Nadruk: P1(1C)
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TECHNOLOGY AND MOBILE USB drives

50

https://coolcollection.eu/en/products/AP741733-01
https://coolcollection.eu/en/products/AP741221-02
https://coolcollection.eu/en/products/AP741610-06
https://coolcollection.eu/en/products/AP897068-21_8GB
https://coolcollection.eu/en/products/AP897078-10_8GB
https://coolcollection.eu/en/products/AP897054-21_4GB


Redax AP833011
Plastikowe USB. Dostępne pojemności: 
4/8/16 GB. Rozmiar: 85×54 mm 
Nadruk: UV(FC), P1(2C)

Glyner 16GB AP721692-00
USB pendrive 16GB w kształcie karty 
kredytowej z ekologicznego plastiku 
ze słomy pszenicznej. W kartoniku. 
Rozmiar: 52×83×3 mm Nadruk: P1(4C), 
UV(FC)

Bambusb AP897087
Bambusowy pendrive w kształcie 
karty kredytowej. Pojemność: 
8/16GB. Rozmiar: 90×55×5 mm 
Nadruk: E1, P1(4C)
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Yemil 32GB AP721089
Przekręcany pendrive 32 GB z 
metalu i plastiku. W kartoniku.  
Rozmiar: 20×58×10 mm  Nadruk: E1, P2(2C)

Rebik 16GB AP781025
Przekręcany pendrive 16 GB z metalu i 
plastiku. W kartoniku.  Rozmiar: 20×10×58 mm 
Nadruk: E1, P2(2C)

Haidam 16GB AP781516
Bambusowy pendrive 16 GB. W kartoniku.  
Rozmiar: 18×64×12 mm Nadruk: E1, P2(2C)
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Lyster AP741481
Bezprzewodowa mysz optyczna z plastikową 
obudową. Działa na 2 baterie AAA. Zestaw 
nie zawiera baterii. Rozmiar: 112×57×24 mm 
Nadruk: VS(FC)

Supot AP721808-01
Bezprzewodowa, antybakteryjna mysz optyczna w 
plastikowej obudowie. Zgodna z ISO 22196. Działa na 
2 baterie AAA, bez baterii. Rozmiar: 112×24×57 mm 
Nadruk: VS(FC)

Wlick AP864010-01
Bezprzewodowa mysz optyczna w plastikowej 
obudowie. Działa na 2 baterie AAA, bez baterii. 
Rozmiar: 60×120×20 mm Nadruk: P2(2C), VS(FC)
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Subomat XL AP812423
Duża, sublimacyjna podkładka pod mysz z poliestru z warstwą 
antypoślizgową. Cena zawiera nadruk. Min. ilość: 50 szt. 
Rozmiar: 300×250 mm Nadruk: FP-SU(FC)

Subomat AP812410
Podkładka pod mysz do sublimacyjnego nadruku. 
Cena zawiera koszty znakowania. Min. zam.: 50 szt. 
Materiał: guma oraz poliester. Rozmiar: 230×190 mm 
Nadruk: FP-SU(FC)

Vaniat AP741396
Kolorowa podkładka pod mysz z powłoką antypoślizgową. 
Rozmiar: 220×180 mm Nadruk: S2(1C), T1(8C), DT(FC), 
*:SU1(FC)
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Gong AP731357
Podkładka pod mysz z imitacji skóry, z 
wygodnym miejscem na nadgarstek. 
Rozmiar: 183×225×11 mm Nadruk: T1(8C), 
DT(FC), S1(1C)

Walin AP721957-01
Antybakteryjna podkładka pod mysz z 
poliestru z silikonową bazą antypoślizgową. 
Zgodna z ISO 20743. Rozmiar: 220×180 mm 
Nadruk: T1(8C), DT(FC), S1(1C)

Suborond AP718175
Okrągła, poliestrowa podkładka pod mysz idealna 
pod sublimację. Posiada silikonową warstwę 
antypoślizgową. W cenie zawarta jest sublimacja. Min.
ilość: 50 szt. Rozmiar: ø200 mm Nadruk: FP-SU(FC)

Dropol AP721026-10
Podkładka pod mysz ze skóry PU z wbudowaną 
ładowarką bezprzewodową i funkcją uchwytu na 
telefon. Rozmiar: 300×210 mm Nadruk: S1(1C), 
T1(8C), DT(FC)
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Nambus AP721119
Plastikowa, przesuwana osłona na kamerę z 
taśmą samoprzylepną. Rozmiar: 31×13×1 mm 
Nadruk: P1(2C), UV(FC)

Fildon AP721520
Ekologiczna, przesuwana osłona 
na kamerę ze słomy pszenicznej 
z taśmą samoprzylepną. 
Rozmiar: 41×16×2 mm 
Nadruk: P1(2C), DG1(FC)

Lacol AP781900
Plastikowa, antyszpiegowska blokada 
kamery z przesuwaną osłoną i warstwą 
klejącą. Rozmiar: 41×16×2 mm 
Nadruk: P1(2C), DG1(FC)

WooCam AP718687
Anty-szpiegowska, samoprzylepna, 
przesuwana zaślepka kamery internetowej 
z drewnianą powierzchnią. Z papierową 
kartą z nadrukiem cyfrowym. Cena 
zawiera nadruk cyfrowy na froncie karty. 
Min. ilość: 100szt. Rozmiar: 34×15×3 mm 
Nadruk: E1, P1(2C)

Hislot AP721806-01
Antybakteryjna, plastikowa zaślepka 
na kamerę (antyszpiegowska) z taśmą 
samoprzylepną. Zgodna z ISO 22196. 
Rozmiar: 32×13×1 mm Nadruk: P1(2C), 
UV(FC)
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CreaCam AP718784
Personalizowana, zadrukowana w full kolorze, plastikowa, anty 
szpiegowska osłona kamery (przesuwana). Wraz z drukowaną 
cyfrowo papierową kartą. Cena zawieraz nadruk cyfrowy i 
UV LED na osłonie. Min. ilość: 100 szt. Rozmiar: 54×71 mm 
Nadruk: FP-UV(FC), FP-DG(FC), DG1(FC)

WooCam Creative AP718907
Anty-szpiegowska, samoprzylepna, przesuwana 
zaślepka kamery internetowej z drewnianą 
powierzchnią. Z papierową kartą z nadrukiem 
cyfrowym. Cena zawiera nadruk cyfrowy na froncie 
karty. Min. ilość: 100szt. Rozmiar: 55×70 mm 
Nadruk: FP-DG(FC), E1, P1(2C)

ShapeCam AP718377
Plastikowa osłona na kamerę z personalizowanym 
full kolorowym wykończeniem w dowolnym kształcie 
(maksymalny rozmiar: 50x25mm). Przesuwana, z 
samoprzylepną taśmą. Z drukowaną papierową kartą. 
Cena zawiera wydruk cyfrowy i UV LED. Min. ilość: 
100szt. Rozmiar: 54×71 mm Nadruk: FP-UV(FC), 
FP-DG(FC), DG1(FC)

ZAPROJEKTUJ SWÓJ 
WŁASNY KSZTAŁT!
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Anker AP741764
Lampka LED zasilana przez USB. 
Posiada giętkie ramię z powłoką 
PVC. Rozmiar: 18×168×10 mm 
Nadruk: P1(2C)

Revolt AP721509
Bambusowy hub z 3 portami, 
USB 2.0. Rozmiar: 83×15×40 mm 
Nadruk: E2, P2(4C)

Weeper AP781137
Aluminiowy USB hub z 4 portami oraz 
USB 2.0. Rozmiar: 89×21×37 mm 
Nadruk: E2

Ohm AP791401
Plastikowy USB hub z 4 wejściami. 
Rozmiar: 96×20×30 mm Nadruk: P2(1C)
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BeTime A AP718052
Drewniany, wykonany z płyty HDF zegar na stół z grafiką 
oraz plastikową podstawką. Produkt działa na 1 baterie AA, 
dostarczany bez baterii. Min. zam.: 50 szt. Rozmiar: 160×95 mm 
Nadruk: FP-UV(FC)

California AP804835
Cyfrowy zegar i stacja pogodowa z kolorowym 
wyświetlaczem. Funkcje: alarm, pomiar wilgoci i 
temperatury. Rozmiar: 141×80×39 mm Nadruk: P2(4C), 
UV(FC)
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Boocast AP810462
Stacja pogodowa i zegar cyfrowy z bambusowym 
panelem przednim. Funkcje: budzik, kalendarz, 
termometr, wskaźnik wilgotności i pamięć trendów 
temperatury. Działa na 2 baterie AAA, bez baterii. 
Rozmiar: 130×130×23 mm Nadruk: E2, P2(2C)

Helein AP721507
Bambusowy zegarek biurkowy ze stacją pogodową 
(wyświetla temperaturę i wilgotność). Zasilany 
2 bateriami AAA. Brak baterii w zestawie. 
Rozmiar: 85×115×70 mm Nadruk: E2, P2(1C)

Tulax AP721508
Bambusowy zegarek biurkowy z radiem FM, 
termometrem, kalendarzem i budzikiem. 
Zasilany 2 bateriami AAA. Brak baterii w zestawie. 
Rozmiar: 125×85×45 mm Nadruk: E2, P2(1C)

FM RADIO
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Dolbix AP721369-01
Cyfrowy budzik z funkcją kalendarza i termometru. 3 tryby podświetlania, 
wbudowana ładowarka indukcyjna. Zawiera kabel USB i baterie guzikowe. 
Materiał ABS. Rozmiar: 160×29×75 mm Nadruk: P2(2C)

Boolarm AP810461
Pokryty bambusem, cyfrowy budzik i termometr z białym 
wyświetlaczem LED. Może być zasilany przez dołączony kabel 
ładujący USB lub 3 baterie AAA (bez baterii). Rozmiar: 62×62×62 mm 
Nadruk: E2, P2(2C)

Booframe AP806657
Ramka bambusowa na zdjęcia ze stacją pogodową. 
Funkcje: budzik, minutnik, kalendarz i termometr. Działa 
na 2 baterie AAA, bez baterii. Rozmiar: 180×180×20 mm 
Nadruk: E2, P2(2C)
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BeTime Alu D AP718936
Personalizowany zegar ścienny ze szczotkowanego 
aluminium z grafiką na tarczy. Zasilany 1 baterią AA 
(brak w zestawie). Cena zawiera nadruk UV LED. Min. 
ilość: 25szt. Rozmiar: ø220 mm Nadruk: FP-UV(FC)

BeTime Alu B AP718631
Personalizowany zegar ścienny ze szczotkowanego aluminium z grafiką na 
tarczy. Zasilany 1 baterią AA (brak w zestawie). Cena zawiera nadruk UV LED. 
Min. ilość: 25szt. Rozmiar: 220×220 mm Nadruk: FP-UV(FC)
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BeTime C AP718054
Personalizowany, wykonany z drewnianej 
płyty HDF, prostokątny zegar ścienny z 
grafiką. Produkt działa na 1 baterie AA, 
dostarczany bez baterii. Min. zam.: 50 szt. 
Rozmiar: 150×220 mm Nadruk: FP-UV(FC)

BeTime B AP718053
Personalizowany, wykonany z drewnianej 
płyty HDF, kwadratowy zegar ścienny z 
grafiką. Produkt działa na 1 baterie AA, 
dostarczany bez baterii. Min. zam. 50 szt. 
Rozmiar: 220×220 mm Nadruk: FP-UV(FC)

BeTime D AP718055
Personalizowany, wykonany z drewnianej płyty 
HDF, okrągły zegar ścienny z grafiką. Produkt działa 
na 1 baterie AA, dostarczany bez baterii. Min. zam.: 
50 szt. Rozmiar: ø220 mm Nadruk: FP-UV(FC)

Brattain AP806802
Plastikowy, okrągły zegar ścienny z dwiema wymiennymi 
tarczami (biała, czarna).Zasilany 1 baterią AA, zestaw nie 
zawiera. Możliwość personalizacji całej tarczy wg. projektu 
klienta. Rozmiar: ø280 mm Nadruk: S1(2C), DG2(FC)

Tucana AP806815-10
Plastikowy zegar ścienny z aluminiową 
obwódką. Tarcza zegara: biała z 
czarnymi cyframi. Działa na baterie 
typu AA. Rozmiar: ø305×38 mm 
Nadruk: P2(1C), E2
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Ragol AP721442
Wielojęzyczny smartwatch z bluetooth, z pomiarem tętna i ciśnienia 
krwi, wyświetlaczem 0,96" TFT i paskiem z TPU. W zestawie z kablem 
USB.  Rozmiar: 270×21×14 mm Nadruk: P2(2C), VS(FC)

Marquant AP807150-10
Elegancki, metalowy męski zegarek 
z silikonowym paskiem w ozdobnym 
metalowym pudełku. Markowy produkt 
André Philippe. Rozmiar: 105×70×60 mm 
Nadruk: P2(2C), E1

Soldat AP807151-01
Elegancki, metalowy męski zegarek 
z silikonowym paskiem w ozdobnym 
metalowym pudełku. Markowy produkt 
André Philippe. Rozmiar: 105×70×60 mm 
Nadruk: P2(2C), E1
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Bogard AP781887
Wielojęzykowy, smartwach z bluetooth i ekranem 1,22 " LCD. 
Silikonowy pasek. Rozmiar: 260×46×14 mm Nadruk: VS(FC)

Proxor AP721927-10
Wielojęzyczny smartwatch z bluetooth w metalowej obudowie z 
pomiarem tętna i ciśnienia krwi, ekranem IPS 1,54" i paskiem z TPU. 
W zestawie z kabelkiem USB do ładowania. Rozmiar: 270×40×13 mm 
Nadruk: P2(1C), VS(FC)

Droy AP721791-10
Wielojęzykowy smart watch bluetooth z termometrem i pomiarem 
tętna. Z ekranem 0,96'' LED i paskiem TPU. Z kablem USB. 
Rozmiar: 255×22×11 mm Nadruk: P2(1C), VS(FC)

Simont AP721928
Wielojęzyczny smartwatch z bluetooth, pulsometrem i pomiarem 
ciśnienia, ekranem TFT 1,3" i paskiem z TPU. W zestawie z kabelkiem USB 
do ładowania. Rozmiar: 250×36×13 mm Nadruk: P2(1C), VS(FC)
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WRITING 

Wyraź swoją osobowość i 

dodaj koloru i stylu do swojego 

codziennego pisania. Wybierz 

swój ulubiony spośród naszych 

długopisów. W naszej bogatej 

ofercie znajdują się ekologiczne 

rozwiązania z wykorzystaniem 

nowoczesnych materiałów, 

a także tradycyjne długopisy 

reklamowe, ołówki, specjalne 

przybory piśmiennicze oraz 

eleganckie zestawy długopisów 

- niezliczone modele w wielu 

kolorach i wariantach.
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Glindery AP781718
Długopis bambusowy z 
metalowym klipem. Z niebieskim 
wkładem. Rozmiar: ø13×140 mm 
Nadruk: E1, P1(4C)

Coldery AP810441
Długopis bambusowy z 
kolorowymi elementami i 
metalowym klipem. Z niebieskim 
wkładem. Rozmiar: ø13×140 mm 
Nadruk: E1, P1(4C)

Bambery AP810438
Długopis bambusowy z ekologicznymi 
elementami ze słomy pszenicznej 
i metalowym klipem. Z niebieskim 
wkładem. Rozmiar: ø13×140 mm 
Nadruk: E1, P1(4C)

Prodox AP721323
Długopis z chromowanymi elementami 
wykonany z materiałów z recyklingu: 
kombinacji pszenicy i PP. Niebieski 
wkład. Rozmiar: ø13×140 mm 
Nadruk: P0(4C), UV(FC)
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Tashania AP809380
Długopis bambusowy z końcówką do 
ekranów dotykowych, metalowym klipem 
i końcówką oraz niebieskim wkładem. 
Rozmiar: ø11×138 mm Nadruk: E1, P1(4C)

Heleon AP781185
Bambusowy zestaw piśmienniczy. 
Długopis z końcówką do ekranów 
dotykowych i ołówek mechaniczny w 
pudełku prezentowym. Niebieski wkład i 
rysiki 0,7mm. Rozmiar: 172×22×42 mm 
Nadruk: E1, P1(4C)

Trepol AP721721-00
Długopis bambusowy z ekologicznymi elementami 
ze słomy pszenicznej i metalowym klipem. Z 
niebieskim wkładem. Rozmiar: ø11×137 mm 
Nadruk: E1, P1(4C)

Bashania AP809361
Długopis bambusowy z metalowym 
klipem i końcówką. Z niebieskim wkładem. 
Rozmiar: ø11×135 mm Nadruk: E1, P1(4C)

Bashania Black AP809403
Długopis bambusowy z metalowym 
klipem i końcówką. Z czarnym wkładem. 
Rozmiar: ø11×135 mm Nadruk: E1, P1(4C)
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Nukot AP721430
Ekologiczny długopis z plastiku ze słomy pszenicznej 
z metalowymi elementami. W niebieskim wkładem. 
Rozmiar: ø10×137 mm Nadruk: P0(4C)

Nikox AP721092
Długopis bambusowy z czarnym wkładem. 
Rozmiar: ø11×140 mm Nadruk: E1, P1(4C)

Lettek AP721722-00
Długopis bambusowy z ekologicznymi 
elementami ze słomy pszenicznej i 
metalowym klipem. Z niebieskim wkładem. 
Rozmiar: ø11×139 mm Nadruk: E1, P1(4C)
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Bripp AP809428
Bambusowy, przekręcany długopis 
z metalowym klipem, kolorowymi 
końcami i gumowym uchwytem 
tego samego koloru. Z niebieskim 
wkładem. Rozmiar: ø12×135 mm 
Nadruk: E1, P1(4C)

Larkin AP721426
Bambusowy długopis z ekologicznymi 
elementami plastikowymi wykonanymi 
ze słomy pszenicznej. Z niebieskim 
wkładem. Rozmiar: ø12×143 mm 
Nadruk: E1, P1(4C)

Nawodu AP808830
Zestaw w kolorze naturalnego drewna, zawiera długopis 
i pióro kulkowe, dostarczane z niebieskim wkładem. 
Rozmiar: 170×53×23 mm Nadruk: E1, P2(4C), UV(FC)

Clover AP721427
Ekologiczny długopis ze słomy 
pszenicznej z korpusem pokrytym 
naturalnym korkiem. Posiada niebieski 
wkład. Rozmiar: ø10×135 mm 
Nadruk: P0(2C)
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Rowotri AP808831
Drewniany zestaw - pióro i długopis oraz otwieracz 
do listów w ozdobnym opakowaniu, dostarczany 
z niebieskim wkładem. Rozmiar: 170×72×23 mm 
Nadruk: E1, P2(4C), UV(FC)

Siliax AP721869-01
Aluminiowy, przekręcany długopis z pokryciem 
z naturalnego korka. Z niebieskim wkładem. 
W kartoniku. Rozmiar: ø11×136 mm 
Nadruk: E1, P1(4C)

Zharu AP721866-10
Bambusowy długopis z końcówką do 
ekranów dotykowych oraz metalowym 
klipem i końcówką. Z niebieskim wkładem. 
Rozmiar: ø10×140 mm Nadruk: E1, P1(4C)

Burnham AP810429
Drewniany długopis z kanciastym korpusem 
i linijką 14 cm z jednej strony. Z niebieskim 
wkładem. Rozmiar: ø10×180 mm 
Nadruk: E1, P1(4C)

Reycan AP721724
Bambusowy długopis z metalowym 
klipem i końcówką. Z niebieskim wkładem. 
Rozmiar: ø11×139 mm Nadruk: E1, P1(4C)
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Ethic AP791067
Bambusowy długopis w czarnym 
etui. Z niebieskim wkładem.  
Rozmiar: 153×16×37 mm  
Nadruk: E1, P1(4C)

Heloix AP721867
Długopis bambusowy z kolorowymi elementami 
z plastiku PLA. Z niebieskim wkładem. Części 
plastikowe to w 100% kompostowalny PLA. 
Rozmiar: ø11×140 mm Nadruk: E1, P1(4C)

Colothic AP810426
Długopis bambusowy z kolorowymi elementami. 
Z niebieskim wkładem. Rozmiar: ø11×142 mm 
Nadruk: E1, P1(4C)

Boothic AP810427
Długopis bambusowy z ekologicznymi 
elementami ze słomy pszenicznej 
(końcówka i klip). Z niebieskim wkładem. 
Rozmiar: ø11×142 mm Nadruk: E1, P1(4C)
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Dernol AP721719
5 elementowy zestaw piśmienniczy z tubie z kartonu z 
recyklingu. W zestawie 2 niezaostrzone ołówki, papierowy 
długopis z niebieskim wkładem oraz temperówka i gumka. 
Rozmiar: ø35×190 mm Nadruk: P1(4C), VS(FC)

Natura AP731828
Długopis ekologiczny w opakowaniu. 
Rozmiar: ø9×145 mm Nadruk: P1(4C)

Lippo AP805962
Długopis ekologiczny z 2 
końcówkami (czerwoną i niebieską). 
Rozmiar: ø9×140 mm Nadruk: P0(4C)

EcoTouch AP805892
Długopis ekologiczny. Z jednej strony 
końcówka do ekranów dotykowych z 
drugiej długopis z niebieskim wkładem. 
Rozmiar: ø9×130 mm Nadruk: P0(4C)
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 WYMYŚL KLIP W UNIKALNYM 
KSZTAŁCIE I O UNIKALNEJ GRAFICE 
ABY STWORZYĆ NIEPOWTARZALNY 
DŁUGOPIS.

Maksymalny rozmiar klipu to 25x35mm.
Złożone w Europie.

Z europejskich magazynów
Od 100 szt.

CREACLIP ECO

CreaClip Eco AP718189-10
Długopis z papieru z recyklingu, z własnego projektu klipem i niebieskim wkładem. Maksymalny 
rozmiar klipa: 25×35 mm. Cena obejmuje grawer na klipie. Min. ilość: 100 szt. Rozmiar: ø9×137 mm 
Nadruk: FP-E, P1(4C)
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Compo AP731271
Długopis z materiałów ekologicznych i plastiku. 
Rozmiar: ø10×140 mm Nadruk: P0(4C)

Pevex AP721718-00
Pokryty korkiem, długopis z papieru z 
recyklingu z elementami z ekologicznego 
plastiku ze słomy pszenicznej. 
Rozmiar: ø10×140 mm Nadruk: P0(2C)

Subber AP809605
Długopis z papieru z recyklingu pokryty 
korkiem z plastikowymi elementami. Z 
niebieskim wkładem. Rozmiar: ø9×138 mm 
Nadruk: P0(2C)

Salcen AP721456
Długopis z papieru z recyklingu z 
ekologicznymi, plastikowymi elementami ze 
słomy pszenicznej. Z niebieskim wkładem. 
Rozmiar: ø10×140 mm Nadruk: P0(4C)

Than AP741889
Długopis z papieru z recyklingu z końcówką 
do ekranów dotykowych z plastikowym 
klipem i końcówką. Z niebieskim wkładem.  
Rozmiar: ø10×138 mm Nadruk: P0(4C)
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Papyrus AP805893
Długopis papierowy z pasującą 
kolorystycznie zakrywką. Niebieski wkład. 
Rozmiar: ø7×145 mm Nadruk: P0(4C)

Reflat AP806652
Długopis ekologiczny z plastikową 
końcówką i klipem. Z niebieskim wkładem. 
Rozmiar: ø12×140 mm Nadruk: P0(4C)
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Plarri AP806654
Długopis z papieru z recyklingu z plastikowymi 
elementami z biodegradowalnego PLA. Z 
niebieskim wkładem.  Rozmiar: ø9×137 mm 
Nadruk: P0(4C)

Desok AP721868
Długopis z papieru z recyklingu z elementami 
z plastiku ze słomy pszenicznej. Z 
niebieskim wkładem. Rozmiar: ø9×137 mm 
Nadruk: P0(4C)

Tori AP791082
Długopis z papieru z recyklingu. Z 
niebieskim wkładem.  Rozmiar: ø9×137 mm 
Nadruk: P0(4C)

Ecolour AP731650
Długopis z papieru z recyklingu z białymi 
elementami. Z niebieskim wkładem.  
Rozmiar: ø10×138 mm Nadruk: P0(4C)

Tempe AP809369
Długopis z papieru z recyklingu z końcówką 
do ekranów dotykowych i kolorowymi 
elementami. Z niebieskim wkładem.  
Rozmiar: ø8×138 mm Nadruk: P0(4C)

-01
-03
-05
-06
-07
-10

-00
-02
-03
-05
-06
-07
-10

-01
-02
-03
-05
-06
-07
-10
-25

-00
-03
-05
-06
-07
-10

-03
-05
-06
-07
-10

D
ES

O
K

TO
RI

EC
O

LO
U

R

TE
M

PE

WRITINGecological pens

77

https://coolcollection.eu/en/products/AP806654-07
https://coolcollection.eu/en/products/AP721868-02
https://coolcollection.eu/en/products/AP791082-05
https://coolcollection.eu/en/products/AP731650-06
https://coolcollection.eu/en/products/AP809369-03


Melbourne AP805948
Plastikowy długopis z płaskim klipem i kwadratowym uchwytem. 
Z niebieskim wkładem. Rozmiar: ø11×137 mm Nadruk: P0(4C), 
UV(FC)

Sidney AP805949
Plastikowy długopis z niebieskim wkładem. Rozmiar: ø10×141 mm 
Nadruk: P0(4C)

Perth AP805947
Plastikowy długopis z białą wkładką. Z niebieskim wkładem. 
Rozmiar: ø9×144 mm Nadruk: P0(4C), UV(FC)

Steady AP809604
Plastikowy długopis z kolorową gumową nakładką 
i chromowaną końcówką. Z niebieskim wkładem. 
Rozmiar: ø11×139 mm Nadruk: P0(4C)

Every AP809426
Plastikowy długopis z niebieskim wkładem. 
Rozmiar: ø7×130 mm Nadruk: P0(4C), UV(FC)

Gallery AP761544
Plastikowy długopis z niebieskim wkładem. 
Rozmiar: ø15×140 mm Nadruk: P0(4C), UV(FC)
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 WYMYŚL KLIP W UNIKALNYM 
KSZTAŁCIE I O UNIKALNEJ 
GRAFICE ABY STWORZYĆ 
NIEPOWTARZALNY DŁUGOPIS.

Maksymalny rozmiar klipu to 25x35mm.
Złożone w Europie.

Z europejskich magazynów.
Od 100 szt.

CREACLIP

CreaClip AP809518
Plastikowy długopis z niebieskim wkładem i klipem własnego projektu. Maksymalny 
rozmiar klipa 25x35 mm. Cena zawiera wycięcie i znakowanie klipa UV LED. Min. Zam. 
100szt. Rozmiar: ø10×145 mm Nadruk: FP-UV(FC), P1(4C)
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Fertol AP721419
Ekologiczny, plastikowy długopis ze słomy 
pszenicznej z białym klipem. Posiada 
niebieski wkład. Rozmiar: ø12×149 mm 
Nadruk: P0(4C)

Wipper AP721524
Ekologiczny długopis z plastiku ze słomy 
pszenicznej z niebieskim wkładem. 
Rozmiar: ø10×138 mm Nadruk: P0(4C), 
UV(FC)

Filax AP721417
Długopis z papieru z recyklingu 
z ekologicznymi elementami 
plastikowymi wykonanymi ze słomy 
pszenicznej. Z niebieskim wkładem. 
Rozmiar: ø10×139 mm Nadruk: P0(4C)

Rosdy AP721429
Ekologiczny długopis ze słomy pszenicznej 
z gumowym uchwytem. Posiada 
niebieski wkład. Rozmiar: ø10×145 mm 
Nadruk: P0(4C), UV(FC)
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Radun AP721698
Przekręcany mini długopis z ekologicznego 
plastiku ze słomy pszenicznej. Z niebieskim 
wkładem. Rozmiar: ø10×92 mm Nadruk: P0(2C)

Hispar AP721870
Transparentny, plastikowy długopis z RPET. Z 
niebieskim wkładem. Rozmiar: ø10×136 mm 
Nadruk: P0(4C)
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Andrio AP721909
Transparentny, plastikowy długopis z RPET. Z 
niebieskim wkładem. Rozmiar: ø11×141 mm 
Nadruk: P0(4C)

WRITINGplastic pens

81

https://coolcollection.eu/en/products/AP721698-00
https://coolcollection.eu/en/products/AP721870-05
https://coolcollection.eu/en/products/AP721909-05


Leopard AP809363
Kolorowy, plastikowy długopis z niebieskim 
wkładem. Rozmiar: ø10×138 mm 
Nadruk: P0(4C), UV(FC)

Leopard Black AP809608
Kolorowy, plastikowy długopis z czarnym 
wkładem. Rozmiar: ø10×138 mm 
Nadruk: P0(4C), UV(FC)

Panther AP809499
Plastikowy długopis z kolorowym, gumowanym 
uchwytem. Z niebieskim wkładem. 
Rozmiar: ø10×138 mm Nadruk: P0(4C), UV(FC)

Haftar AP781188
Transparentny, plastikowy długopis z 
gumowanym uchwytem w pasującym kolorze. 
Z niebieskim wkładem. Rozmiar: ø10×138 mm 
Nadruk: P0(4C), UV(FC)

Snow panther AP809498
Plastikowy długopis z kolorowym, gumowanym 
uchwytem. Z niebieskim wkładem 
Rozmiar: ø10×138 mm Nadruk: P0(4C), UV(FC)
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Leopard Clean AP810457-01
Plastikowy długopis z antybakteryjnym korpusem. Zawiera 
dodatek nanosrebra zapobiegający rozwojowi bakterii 
na powierzchni długopisu. Z mechanizmem pchającym 
i niebieskim wkładem. Zgodny z ISO 22196: 2011. 
Rozmiar: ø10×138 mm Nadruk: P0(4C), UV(FC)

Licter AP721796
Antybakteryjny długopis z niebieskim wkładem. 
Zgodny z ISO 22196. Rozmiar: ø10×138 mm 
Nadruk: P0(4C), UV(FC)

Snow Leopard AP809364
Plastikowy długopis z białym 
korpusem i kolorowym klipsem, 
w zestawie z niebieskim wkładem. 
Rozmiar: ø10×138 mm Nadruk: P0(4C), 
UV(FC)

Leopard Touch AP809614
Plastikowy długopis z końcówką do ekranów 
dotykowych. Z niebieskim wkładem. 
Rozmiar: ø10×139 mm Nadruk: P0(4C), UV(FC)
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Dexir AP741884
Plastikowy długopis z niebieskiem wkładem. 
Rozmiar: ø9×133 mm Nadruk: P0(4C), UV(FC)

Swifty AP809611
Plastikowy, przekręcany długopis z 
niebieskim wkładem. Rozmiar: ø9×135 mm 
Nadruk: P0(4C)

Vivarium AP809613
Plastikowy, przekręcany długopis z 
transparentną górną częścią korpusu. Z 
niebieskim wkładem. Rozmiar: ø12×146 mm 
Nadruk: P0(4C), UV(FC)
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Naitel AP741133
Plastikowy długopis z końcówką do ekranów 
dotykowych. Z niebieskim wkładem. 
Rozmiar: ø10×145 mm Nadruk: P0(4C), UV(FC)

Slip AP809424
Plastikowy długopis z końcówką do ekranów 
dotykowych i matowym wykończeniem. Z 
niebieskim wkładem. Rozmiar: ø11×145 mm 
Nadruk: P1(4C), UV(FC)

Elky AP741126
Plastikowy długopis z białym korpusem i 
kolorowym zamknięciem. Z niebieskim wkładem. 
Rozmiar: ø8×146 mm Nadruk: P0(4C), UV(FC)

Finball AP731536
Plastikowy długopis z niebieskim wkładem. 
Rozmiar: ø10×145 mm Nadruk: P0(4C), UV(FC)
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Zonet AP791080
Plastikowy długopis z gumowym uchwytem. Z 
niebieskim wkładem. Rozmiar: ø10×145 mm  
Nadruk: P0(4C)

Zufer AP741124
Plastikowy długopis z niebieskim wkładem. 
Rozmiar: ø10×145 mm Nadruk: P0(4C)

Swandy AP845175
Plastikowy przekręcany długopis z 
chromowaną końcówką. Z niebieskim 
wkładem. Rozmiar: ø12×145 mm 
Nadruk: P1(4C), UV(FC)

Klinch AP791578
Plastikowy długopis z białym korpusem i 
srebrną koncówką. Z niebieskim wkładem. 
Rozmiar: ø11×150 mm  Nadruk: P0(4C), 
UV(FC)
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Ramix AP721845-01
Plastikowy długopis antybakteryjny z niebieskim 
wkładem. Zgodny z ISO 22196:2011. 
Rozmiar: ø11×140 mm Nadruk: P0(4C), UV(FC)

Lipsy AP791102
Długopis w kształcie szminki z niebieskim 
wkładem. Rozmiar: ø15×100 mm 
Nadruk: P1(2C)

Hall AP731626
Plastikowy mini długopis. Z niebieskim 
wkładem. Rozmiar: ø10×96 mm  
Nadruk: P0(2C)
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Lelogram AP809523
Plastikowy długopis z chromowaną 
końcówką i górą. Posiada niebieski wkład. 
Rozmiar: ø12×145 mm Nadruk: P0(4C), 
UV(FC)

Solid AP805956
Plastikowy długopis z metalowym klipem, 
dostarczany z niebieskim wkładem. 
Rozmiar: 136 mm Nadruk: P0(4C), UV(FC)

Waver AP808760
Modny, plastikowy długopis ze 
srebrną końcówką. Z niebieskim 
wkładem. Rozmiar: ø13×145 mm 
Nadruk: P1(4C), UV(FC)

Rincon AP845166
Plastikowy długopis z koncówką do ekranów 
dotykowych oraz kolorowym korpusem, 
dostarczany z niebieskim wkładem. 
Rozmiar: ø10×138 mm Nadruk: P1(4C), 
UV(FC)
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Silter AP809448
Plastikowy długopis ze srebrnym klipem 
i chromowaną końcówką. Zawiera 
niebieski wkład. Rozmiar: ø10×142 mm 
Nadruk: P1(4C), UV(FC)

Insta AP809519
Plastikowy długopis z kolorowym korpusem 
i chromowanymi elementami. Z niebieskim 
wkładem. Rozmiar: ø10×140 mm 
Nadruk: P1(4C), UV(FC)

Velny AP781468
Plastikowy długopis transparentny z chromowaną 
końcówką. Niebieski wkład. Rozmiar: ø11×140 mm 
Nadruk: P0(4C), UV(FC)
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Coder AP809370
Długopis z kolorową górna cześcią, 
przycisk długopisu o kwadratowym 
kształcie. Produkt z niebieskim wkładem. 
Idealny do znakowania kodu QR. 
Rozmiar: ø10×145 mm Nadruk: P1(4C), 
DO1(FC)

Buke AP741125
Plastikowy długopis z niebieskim wkładem. 
Rozmiar: ø12×135 mm Nadruk: P1(4C), UV(FC)

Auckland AP805950
Plastikowy długopis z masywnym korpusem, 
metalowym klipem oraz chromowaną 
końcówką i przyciskiem. Z niebieskim 
wkładem.  Rozmiar: ø12×140 mm 
Nadruk: P0(4C), UV(FC)

Chute AP809379
Plastikowy długopis w transparentnym 
kolorze, z chromowaną końcówką i 
niebieskim wkładem. Rozmiar: ø12×130 mm 
Nadruk: P1(4C), UV(FC)

Duomo AP809521
Plastikowy długopis z niebieskim 
wkładem. Klip specjalnie przygotowany 
pod epoxy lub nadruk UV. Biały klip 
dostarczany osobno przy zamówieniu 
bez nadruku. Rozmiar: ø10×136 mm 
Nadruk: P1(4C), DO1(FC), UV(FC)
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Stampy AP809612
Plastikowy długopis z błyszczącymi 
chromowanymi elementami i dużą 
powierzchnią nadruku na korpusie. 
Niebieski wkład. Rozmiar: ø14×143 mm 
Nadruk: P0(4C), UV(FC)

Leompy AP809377
Plastikowy długopis z gumowym uchwytem 
i niebieskim wkładem. Idealny dla Epoxy. 
Rozmiar: ø11×138 mm Nadruk: P1(4C), 
DO1(FC)

Cockatoo AP809558
Plastikowy długopis przekręcany z dużym 
klipem pod nadruk. Posiada niebieski wkład. 
Rozmiar: ø13×144 mm Nadruk: P0(4C), 
UV(FC)

Trampolino AP845174
Plastikowy długopis ze specjalnym 
ruchem klipa. Z niebieskim wkładem. 
Rozmiar: ø10×140 mm Nadruk: P1(2C), 
DO1(FC), UV(FC)
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Lighty AP845172
Plastikowy długopis z końcówką do ekranów dotykowych. 
Korpus w kolorze czarnym z gumowym uchwytem i 
dopasowanym kolorystycznie podświetlanym grawerem. 
Podświetlenie włączamy przełącznikiem na korpusie. 
Z baterią guzikową w zestawie. Z niebieskim wkładem. 
Rozmiar: ø13×140 mm Nadruk: E0

Reblok AP781992-10
Plastikowy długopis z końcówką do ekranów dotykowych. W 
czarnym kolorze i z gumowym uchwytem. Posiada podświetlany 
grawer ze zmieniającymi się kolorami. Podświetlenie włączamy 
poprzez przęłącznik na korpusie. Z baterią w zestawie i niebieskim 
wkładem. Rozmiar: ø13×142 mm Nadruk: E0
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Clexton AP741012
Plastikowy długopis z niebieskim wkładem. 
Rozmiar: ø13×140 mm Nadruk: P0(4C), 
UV(FC)
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Tofino AP845167
Plastikowy długopis z kolorowym 
gumowym uchwytem oraz metalowym 
klipem. Z niebieskim wkładem. 
Rozmiar: ø12×135 mm Nadruk: P0(4C), 
UV(FC)

Bampy AP809429
Plastikowy długopis z końcówką do ekranów 
dotykowych, kolorowym korpusem i 
uchwytem oraz czarnymi elementami. Zawiera 
niebieski wkład. Rozmiar: ø14×134 mm 
Nadruk: P0(4C), UV(FC)

Karium AP781146
Plastikowy długopis z kolorowym korpusem 
i uchwytem oraz czarnymi wykończeniami. Z 
czarnym wkładem. Rozmiar: ø13×140 mm 
Nadruk: P0(4C), UV(FC)
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Wumpy AP809360
Plastikowy długopis z gumowym uchwytem 
i błyszczącymi wykończeniami. Z niebieskim 
wkładem. Rozmiar: ø13×140 mm 
Nadruk: P0(4C), UV(FC)

Lumpy Black AP809609
Plastikowy długopis z kolorowym 
gumowym uchwytem z czarnym 
wkładem. Rozmiar: ø13×140 mm 
Nadruk: P0(4C), UV(FC)

Lumpy AP6149
Plastikowy długopis z kolorowym 
gumowym uchwytem z niebieskim 
wkładem. Rozmiar: ø13×140 mm 
Nadruk: P0(4C), UV(FC)

Tumpy AP809366
Plastikowy długopis z końcówką do 
ekranów dotykowych ze srebrnym 
korpusem i kolorowym, gumowym 
uchwytem. W zestawie z niebieskim 
wkładem. Rozmiar: ø13×135 mm 
Nadruk: P0(4C), UV(FC)
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Wumpy Clean AP810456-01
Plastikowy długopis z antybakteryjnym korpusem i chromowanymi 
elementami. Zawiera dodatek nanosrebra zapobiegający rozwojowi 
bakterii na powierzchni długopisu. Z mechanizmem przyciskowym 
i niebieskim wkładem. Produkt zgodny z ISO 22196: 2011. 
Rozmiar: ø13×140 mm Nadruk: P0(4C), UV(FC)

Swell AP6155
Plastikowy długopis z kolorowym korpusem 
oraz gumowym uchwytem, dostarczany z 
niebieskim wkładem. Rozmiar: ø13×140 mm 
Nadruk: P0(4C), UV(FC)
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Vade AP806650
Plastikowy długopis z kolorowymi 
wykończeniami i chromowaną końcówką. Z 
niebieskim wkładem. Rozmiar: ø10×138 mm 
Nadruk: P0(4C), UV(FC)

Rubri AP741306
Plastikowy długopis z kolorowymi 
wykończeniami i chromowaną 
końcówką. Z niebieskim 
wkładem. Rozmiar: ø10×138 mm 
Nadruk: P0(4C), UV(FC)

Onyx AP809439
Plastikowy długopis z końcówką do ekranów 
dotykowych, produkt dostarczany z niebieskim wkładem. 
Rozmiar: ø10×140 mm Nadruk: P1(4C)

Motul AP741880
Plastikowy długopis do ekranów dotykowych z gumowym uchwytem i 
czarnym wkładem. Rozmiar: ø9×140 mm Nadruk: P1(4C)
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Septo AP809522
Plastikowy długopis z metalicznym 
wykończeniem. Z niebieskim wkładem.  
Rozmiar: ø10×145 mm Nadruk: P0(4C), 
UV(FC)

Windy AP809607
Plastikowy długopis z czarnymi 
elementami i metalicznym 
wykończeniem. Z niebieskim wkładem.  
Rozmiar: ø10×137 mm Nadruk: P0(4C), 
UV(FC)

Tristy AP845171
Plastikowy długopis z czarnymi 
elementami i matowym metalicznym 
wykończeniem. Z niebieskim wkładem. 
Rozmiar: ø12×140 mm Nadruk: P1(2C)
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Yomil AP721093
Plastikowy długopis z błyszczącym klipem 
i końcówką. Z niebieskim wkładem. 
Rozmiar: ø10×137 mm Nadruk: P0(4C)

Verne AP721810-01
Antybakteryjny, plastikowy, przekręcany długopis 
z końcówką do ekranów dotykowych i niebieskim 
wkładem. Zgodny z ISO 22196. Rozmiar: ø9×125 mm 
Nadruk: P0(4C), UV(FC)

Topen AP721809-01
Antybakteryjny długopis z końcówką do ekranów dotykowych i 
niebieskim wkładem. Zgodny z ISO 22196. Rozmiar: ø10×139 mm 
Nadruk: P0(4C), UV(FC)
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Nilf AP741531
Plastikowy długopis z końcówką do ekranów 
dotykowych i aluminiowym uchwytem w 
pasującym kolorze. Z niebieskim wkładem.  
Rozmiar: ø9×125 mm Nadruk: P1(4C), UV(FC)

Vogu AP805957
Plastikowy długopis z aluminiowym uchwytem 
i metalowym klipem. Z niebieskim wkładem. 
Rozmiar: ø10×135 mm Nadruk: P1(4C), 
UV(FC)

Olimpia AP791368
Plastikowy długopis z metalowym klipem i 
niebieskim wkładem. Rozmiar: ø10×138 mm 
Nadruk: P1(4C), UV(FC)

Linox AP809388
Plastikowo-aluminiowy długopis z 
końcówką do ekranów dotykowych i 
niebieskim wkładem. Rozmiar: ø8×124 mm 
Nadruk: P1(4C)
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Kasty AP721441
Plastikowe pióro kulkowe z niebieskim 
wkładem. Rozmiar: ø10×145 mm 
Nadruk: P1(1C)

Adelaide AP805945
Plastikowy długopis ze srebrną 
końcówką i klipem. Z niebieskim 
wkładem.  Rozmiar: ø10×140 mm 
Nadruk: P0(4C), UV(FC)

Archie AP809493
Plastikowy długopis z końcówką do 
ekranów dotykowych, srebrnym korpusem 
i kolorowym klipem i końcówką dotykową. Z 
niebieskim wkładem. Rozmiar: ø10×140 mm 
Nadruk: P1(4C), UV(FC)

Yein AP731987
Plastikowy długopis, dostarczany 
z niebieskim wkładem. 
Rozmiar: ø10×135 mm  Nadruk: P0(4C), 
UV(FC)
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Sagurwhite AP741530
Plastikowy długopis z kolorową gumką oraz 
dopasowaną kolorystycznie końcówką do 
ekranów dotykowych. Z niebieskim wkładem. 
Rozmiar: ø10×135 mm Nadruk: P0(4C), UV(FC)

Willys AP809382
Plastikowy długopis z kolorowym gumowym 
uchwytem oraz metalowym klipem. 
Produkt dostarczany z niebieskim wkładem. 
Rozmiar: ø9×140 mm  Nadruk: P0(4C), UV(FC)

Stilos AP805890
Plastikowy długopis z gumowym uchwytem 
i koncówką do ekranów dotykowych. 
Dostarczany z niebieskim wkładem. 
Rozmiar: ø10×133 mm Nadruk: P0(4C), UV(FC)
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Tricket AP809372
Plastikowy długopis z końcówką do ekranów 
dotykowych, gumowy muchwytem oraz metalicznym 
wykończeniem. Produkt zawiera 3 wkłady: czarny, 
niebieski i czerwony. Rozmiar: ø13×142 mm 
Nadruk: P1(4C)

2 Poles AP845048-21
Dwustronny długopis o różnych kolorach wkładów: 
niebieski i czerwony. Rozmiar: ø12×140 mm 
Nadruk: P0(4C), UV(FC)

Trippel AP809603
Plastikowy długopis z końcówką do ekranów dotykowych, gumowym 
uchwytem, chromowaną końcówką i metalicznym wykończeniem. 
Z 3 kolorowymi wkładami: czarnym, niebieskim i czerwonym. 
Rozmiar: ø8×145 mm Nadruk: P1(4C)
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4 Colour AP805936
Przezroczysty, plastikowy długopis z 
gumowym uchwytem i srebrnym klipem. 
Czterokolorowy wkład: niebieski, zielony, 
czerwony, czarny. Rozmiar: ø10×138 mm 
Nadruk: P1(4C), UV(FC)

Trime AP809443
Plastikowy długopis z końcówką do ekranów 
dotykowych z gumowym uchwytem i 
metalicznym, matowym wykończeniem. 
Zawiera 3 wkłady: czarny, niebieski i czerwony. 
Rozmiar: ø13×148 mm Nadruk: P1(4C), UV(FC)
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Hindal AP721454
Zakreślacz z 5 końcówkami w kształcie 
kwiatka. Rozmiar: ø98×18 mm 
Nadruk: P1(4C), UV(FC)

Bolings AP781752
Zestaw zakreślaczy (3 kolory) na 
plastikowym stojaku z wbudowanym 
uchwytem na telefon. Zawiera 100 
notatek samoprzylepnych w 5 różnych 
kolorach. Rozmiar: 70×53×65 mm 
Nadruk: P2(4C)

Rankap AP741885
Zakreślacz z przezroczystą 
obudową. Rozmiar: 23×60×14 mm 
Nadruk: P1(2C)

Nadol AP741152-01
Plastikowy zakreślacz w kształcie 
żarówki. Rozmiar: 44×75×16 mm 
Nadruk: P1(4C), UV(FC)
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Zoldak AP741891
Kolorowy ołówek, zakreślacz, 
naostrzony. Rozmiar: ø7×173 mm 
Nadruk: P0(4C)

Calippo AP6156
Plastikowy zakreślacz. 
Rozmiar: ø13×143 mm Nadruk: P0(4C)

Lakan AP721453
Plastikowy długopis z pasującym kolorystycznie 
zakreślaczem. Z niebieskim wkładem. 
Rozmiar: ø13×150 mm Nadruk: P0(4C), UV(FC)

Trico AP731732
Trójkątny zakreślacz o trzech różnych 
kolorach. Rozmiar: 93×93×13 mm 
Nadruk: P1(4C), UV(FC)
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Godiva AP761194
Drewniany naostrzony ołówek HB 
z gumką. Rozmiar: ø7×186 mm 
Nadruk: P0(4C), UV(FC)

Melart AP781755
Drewniany ołówek z gumką w 
pasującym kolorze. Zatemperowany. 
Rozmiar: ø7×186 mm Nadruk: P0(4C), 
UV(FC)

Togi AP791916
Drewniany ołówek z kolorywymi gumkami, 
nienaostrzony. Rozmiar: ø7×190 mm 
Nadruk: P0(4C)

Minik AP791382
Drewniany mini ołówek z gumką do 
ścierania. Rozmiar: ø7×100 mm 
Nadruk: P0(4C)
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Miniature AP761943
Mini ołówek w naturalnym 
kolorze z gumką do ścierania. 
Rozmiar: ø5×90 mm Nadruk: P0(4C)

Sukon AP721864-01
Antybakteryjny, drewniany ołówek HB z gumką. Nieostrzony. Zgodny z 
ISO 22196. Rozmiar: ø7×186 mm Nadruk: P0(4C)

Tundra AP731398
Ołówek przyjazny dla środowiska, wykonany z 
przetworzonego papieru. Rozmiar: ø7×175 mm 
Nadruk: P0(4C)

Pampa AP808516
Ołówek grafitowy z papieru z recyklingu z temperówką. 
Niezatemperowany. Rozmiar: ø7×185mm 
Nadruk: P0(4C)
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Dony AP791260
Zestaw składający się z 3 grafitowych ołówków, 
linijki, temperówki i gumki, spakowany w 
kartonowe pudełko. Rozmiar: 177×45×13 mm 
Nadruk: P1(4C), E1

Castle AP731463
Ołówek automatyczny (0,7 mm) z gumką 
do ścierania. Rozmiar: ø8×130 mm 
Nadruk: P0(4C), UV(FC)

Gabon AP781759
5-elementowy zetaw w kartonowym pudełku. 
Zawiera: długopis z papieru z recyklingu z 
niebieskim wkładem, ołówek, linijkę, gumkę 
i temperówkę. Rozmiar: 45×177×15 mm 
Nadruk: P1(4C)
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Longi AP791006
Plastikowa temperówka w kształcie kosza 
na śmieci. Rozmiar: 37×60×42 mm  
Nadruk: P1(4C)

Spiked AP809478
Okrągła plastikowa temperówka. 
Rozmiar: ø35×14 mm Nadruk: P0(4C), UV(FC), 
DO2(FC)

Cafey AP731939
Zestaw składający się z temperówki i gumki. 
Rozmiar: 60×30×21 mm Nadruk: P1(4C), 
UV(FC)

Tipped AP809477
Plastikowa temperówka. 
Rozmiar: 41×61×20 mm 
Nadruk: P1(4C)
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Suppy AP718547
Personalizowane etui na długopis z poliestru z 
nadrukiem sublimacyjnym na całej powierzchni. 
Min. ilość: 100szt. Rozmiar: 230×100×5 mm 
Nadruk: FP-SU(FC)

Nayxo AP741901-10
Zapinane etui na długopis, 600D 
poliester. Rozmiar: 210×125 mm 
Nadruk: T1(8C), DT(FC)

Zeppy AP892005
Transparentny piórnik z PVC 
z kolorowym zapięciem. 
Rozmiar: 200×70 mm Nadruk: P1(1C), 
S0(2C)
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Celes AP791798
Zapinany piórnik z uchwytem, 600D 
poliester. Rozmiar: ø65×225 mm 
Nadruk: T1(8C), DT(FC)

Kinsy AP721142
Zapinany piórnik 100% bawełny. 
Rozmiar: ø70×220 mm 
Nadruk: T1(8C), DT(FC)

Bulty AP721143
Piórnik z naturalnego korka. 
Rozmiar: 230×110×20 mm 
Nadruk: S1(1C)

Yubesk AP721141
Zapinany, papierowy piórnik. 
Rozmiar: 223×88×25 mm 
Nadruk: S1(2C)
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Kyra AP845150
Czarne, kartonowe pudełko na jeden 
długopis. Rozmiar: 180×40×20 mm 
Nadruk: P1(1C)

Dyra AP809508
Czarne, kartonowe pudełko na 2 
długopisy. Rozmiar: 178×58×21 mm 
Nadruk: P1(1C)

Henky AP6612
Czarne aksamitne opakowanie na 1 
długopis. Rozmiar: 150×30×1 mm 
Nadruk: T0(8C), DT(FC)

Crube AP845169
Przezroczyste, plastikowe etui-tuba na długopis 
z kolorowymi zatyczkami. Rozmiar: 150×20 mm 
Nadruk: P1(2C), DO1(FC)
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Tsubo AP809525
Etui na długopis ze wzorem 
bambusowym. Rozmiar: 40×155 mm 
Nadruk: P0(4C)

Recycard AP731827-00
Opakowanie na długopis z ekologicznego 
papieru. Rozmiar: 40×155 mm  
Nadruk: P0(4C)

CreaSleeve AP718342
Personalizowane etui na długopis z własną full 
kolorową grafiką. Cena zawiera nadruk cyfrowy. 
Min. ilość: 100 szt. Rozmiar: 155×40 mm 
Nadruk: FP-DG(FC)

Menit AP741145
Kartonowe opakowanie na długopis. 
Rozmiar: 40×155 mm Nadruk: P0(4C)
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Minox AP791581
Aluminiowy długopis z końcówką do 
ekranów dotykowych. Dostarczany z 
niebieskim wkładem. Rozmiar: ø9×125 mm 
Nadruk: E0, P1(4C), UV(FC)

Neyax AP741527
Biały, aluminiowy długopis z kolorowymi 
końcówkami do ekranów dotykowych. 
Produkt dostarczany z niebieskim wkładem. 
Rozmiar: ø9×125 mm Nadruk: E0, P1(4C), 
UV(FC)

Nisha AP741004
Aluminiowy długopis z końcówką do ekranów 
dotykowych. Zawiera niebieski wkład. 
Rozmiar: ø9×140 mm Nadruk: E1, P1(4C)

Silum AP791739
Aluminiowy długopis z końcówką do 
ekranu dotykowego. Niebieski wkład. 
Rozmiar: ø9×112 mm Nadruk: E0, P1(4C)
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Mulent AP721075
Aluminiowy, przekręcany długopis z końcówką 
do ekranów dotykowych. Niebieski wkład. 
Rozmiar: ø9×141 mm Nadruk: E0, P1(4C)

Byzar AP741524
Aluminiowy długopis z końcówką 
do ekranów dotykowych. Kolorowy 
korpus z pasującą końcówką. Zawiera 
niebieski wkład. Rozmiar: ø8×136 mm 
Nadruk: E0, P1(4C), UV(FC)

Zardox AP781190
Aluminiowy długopis z niebieskim wkładem. 
Rozmiar: ø8×129 mm Nadruk: E0, P1(4C)
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Walik AP741867
Metalowy długopis z końcówką do ekranów dotykowych z 
gumowym wykończeniem. Produkt dostarczany z niebieskim 
wkładem. Rozmiar: ø10×140 mm Nadruk: E0, P1(4C)

Rosey AP810435
Metalowy długopis z końcówką do ekranów dotykowych 
z metalowym, błyszczącym wykończeniem. Z niebieskim 
wkładem. Rozmiar: ø10×135 mm Nadruk: E1

Fokus AP791071
Aluminiowy długopis, dostarczany z niebieskim wkładem. 
Rozmiar: ø11×135 mm Nadruk: E0, P1(4C)

Kiwi AP809445
Aluminiowy długopis z kolorowym korpusem oraz czarnymi 
końcami. Zawiera niebieski wkład. Rozmiar: ø11×144 mm 
Nadruk: E0, P1(4C)
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Vesta AP805960
Aluminiowy długopis z metalowym klipem, 
dostarczany z niebieskim wkładem. 
Rozmiar: ø7×138 mm Nadruk: E0, P1(4C)

Danus AP791950
Aluminiowy długopis z gumowym 
uchwytem oraz niebieskim wkładem. 
Rozmiar: ø8×135 mm Nadruk: E0, P1(4C)

Nuhax AP741890
Aluminiowy długopis z frezowanym 
uchwytem, produkt dostarczany 
z niebieskim wkładem. 
Rozmiar: ø10×140 mm Nadruk: E0, P1(4C)

Lane AP791369
Plastikowo-aluminiowy długopis, 
dostarczany z niebieskim wkładem. 
Rozmiar: ø10×140 mm Nadruk: P1(4C)
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Chromy AP845173
Aluminiowy długopis z gumowanym 
wykończeniem i niebieskim wkładem. Ze 
specjalną powłoką pod grawer lustrzany. 
Rozmiar: ø9×140 mm Nadruk: E1

Wobby AP805987
Metalowy długopis z gumowanym korpusem 
i niebieskim wkładem. Idealny pod grawer 
lustrzany. Rozmiar: ø11,5×134 mm 
Nadruk: E1

Koyak AP805988
Metalowy długopis z gumowanym korpusem 
i niebieskim wkładem. Idealny pod 
grawer lustrzany. Rozmiar: ø11×134 mm 
Nadruk: E1
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Edels AP805995-21
Długopis ze stali nierdzewnej 
z niebieskim wkładem. 
Rozmiar: ø11×138 mm Nadruk: E1

Andy AP852014
Aluminiowy długopis z końcówką 
do ekranów dotykowych. Posiada 
niebieski wkład. Rozmiar: ø9×144 mm 
Nadruk: E0, P1(4C)

Nurburg AP805976
Metalowy długopis, niebieski wkład. 
Rozmiar: ø12×140 mm Nadruk: E1

Caliber AP805971
Aluminiowy długopis z błyszczącymi 
wykończeniami, dostarczany z niebieskim 
wkładem. Rozmiar: ø10×137 mm 
Nadruk: E1
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Channel AP809488
Aluminiowy długopis z niebieskim wkładem. 
Rozmiar: ø11×138 mm Nadruk: E0, P1(4C)

Channel Black AP809610
Aluminiowy długopis z czarnym wkładem. 
Rozmiar: ø11×138 mm Nadruk: E0, P1(4C)

Runnel AP805989
Aluminiowy długopis z gumowanym 
korpusem i niebieskim wkładem. Idealny pod 
grawer lustrzany. Rozmiar: ø10×138 mm 
Nadruk: E1

Connel AP809514
Aluminiowy długopis z końcówką do ekranów 
dotykowych i specjalną powłoką pod 
kolorowy grawer. Zawiera niebieski wkład. 
Rozmiar: ø8×140 mm Nadruk: E1

Tunnel AP809551
Aluminiowy długopis z końcówką do 
ekranów dotykowych. Niebieski wkład. 
Rozmiar: ø10×140 mm Nadruk: E0, P1(4C)
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Pearly AP845170
Aluminiowy długopis z końcówką do 
ekranów dotykowych i gumowanym 
wykończeniem. Posiada specjalną 
powłokę pod grawer lustrzany 
pasujący kolorystycznie do gumki. 
Rozmiar: ø8×142 mm Nadruk: E1

Woner AP721094
Aluminiowy długopis z końcówką do 
ekranów dotykowych i powłoką pod 
kolorowy grawer. Niebieski wkład. 
Rozmiar: ø10×142 mm Nadruk: E1

Hevea AP845168
Aluminiowy długopis z końcówką do 
ekranów dotykowych i gumowanym 
wykończeniem. Posiada niebieski wkład. 
Rozmiar: ø7×142 mm Nadruk: E0
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Rampant AP809447
Długopis w metalicznym, matowym 
kolorze z aluminiowym korpusem i 
specjalnym mechanizmem klipu. Zawiera 
niebieski wkład. Rozmiar: ø11×145 mm 
Nadruk: E0, P1(4C)

Crovy AP809511
Aluminiowy długopis z końcówką do ekranów 
dotykowych i gumowanym wykończeniem. 
Długopis ma specjalną powłokę dzięki 
której uzyskujemy kolorowy grawer. 
Długopis w plastikowej tubie z kolorowym 
zamknięciem. Posiada niebieski wkład. 
Rozmiar: ø17×157 mm Nadruk: E1, DO1(FC)

Cologram AP809524
Aluminiowy długopis z gumowanym 
wykończeniem. Ze specjalną powłoką pod 
grawer lustrzany. Z niebieskim wkładem. 
Rozmiar: 140×10 mm Nadruk: E1
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Trumm AP805973
Metalowy długopis z końcówką do ekranów 
dotykowych w pasującym pudełku ozdobym. 
Produkt dostarczany z niebieskim wkładem. 
Rozmiar: 165×20×30 mm Nadruk: P2(4C), E1

Bolcon AP741520
Aluminowy długopis do ekranów 
dotykowych w przezroczystym 
pudełku oraz z dopasowanymi 
kolorystycznie nakładkami. 
Produkt dostarczany z niebieskim 
wkładem. Rozmiar: ø21×150 mm 
Nadruk: P2(4C), E1, DO1(FC)

Gavin AP731624
Metalowy długopis w skóropodobnym 
futerale w tym samym kolorze. 
Rozmiar: ø11×135 mm  Nadruk: P2(4C), 
E1, UV(FC)
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Keynote AP809482
Wielofunkcyjny wskaźnik laserowy z długopisem, 
koncówką do ekranów dotykowych i latarką LED. 
W zestawie z metalowym pudełkiem i bateriami. 
Rozmiar: 177×37×18 mm Nadruk: E1, P2(2C)

Prezi AP809480-21
Wielofunkcyjny wskaźnik laserowy z 
długopisem, koncówką do ekranów 
dotykowych i latarką LED. W 
zestawie z metalowym pudełkiem i 
bateriami. Rozmiar: 178×37×18 mm 
Nadruk: E1, P2(2C)

Isac AP805964
Aluminiowy długopis z chromowanymi 
wykończeniami w metalowym pudełku. 
Rozmiar: 177×37×18 mm Nadruk: E1, P2(4C)
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Saturn AP805969
Elegancki zestaw metalowych 
długopisów. Niebieski wkłady. 
Rozmiar: ø11×135 mm 
Nadruk: E1, P2(1C)

Triumph AP809483
Aluminowy długopis z niebieskim 
wkładem. W czarnym pudełku 
prezentowym. Rozmiar: ø11×144 mm 
Nadruk: E1, P2(4C)

Leggera AP810436
Metalowy długopis z korpusem 
ze wzorem karbonowym w 
papierowym etui. Z niebieskim 
wkładem. Rozmiar: ø11×140 mm 
Nadruk: E1, P1(4C)
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Chrompant AP810437-10
Aluminiowy długopis ze specjalnym 
ruchem klipa. W pasującym 
metalowym etui. Z niebieskim 
wkładem. Rozmiar: ø11×145 mm 
Nadruk: E1, P2(4C)

Dacox AP741114
Metalowy, przekręcany długopis z 
niebieskim wkładem. Z dopasowanym 
papierowym etui z magnetycznym 
zamknięciem. Rozmiar: ø12×138 mm 
Nadruk: P2(1C), E1

Kasparov AP805981-10
Metalowy długopis z aluminiowym 
korpusem w kratkę i niebieskim 
wkładem w aluminowej tubie. 
Rozmiar: ø25×150 mm 
Nadruk: E1, P2(1C)

Campbell AP805994-10
Metalowy długopis z końcówką do ekranów 
dotykowych, gumowanym wykończeniem i 
niebieskim wkładem. Ze specjalną powłoką 
pod grawer lustrzany. W czarnym pudełku 
prezentowym. Rozmiar: 178×53×23 mm 
Nadruk: E1, P1(1C)
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Station AP852011
Zestaw długopisów ( w tym kulkowy) 
z błyszczącymi wykończeniami. 
Produkt zapakowany w ozdobne 
opakowanie. Rozmiar: 175×60×25 mm 
Nadruk: E1, P2(2C)

Lumix AP741112
Zestaw długopisów aluminiowych w pudełku. 
Niebieski wkład. Rozmiar: ø11×140 mm 
Nadruk: E1, P2(2C)

Center AP852010
Długopis w ozdobnym opakowaniu. 
Rozmiar: 164×42×22 mm Nadruk: E1, P2(2C)
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Sheridan AP731826
Aluminiowy długopis i automatyczny ołówek 
(wkład 0,7mm) w metalowym pudełku. 
Rozmiar: ø11×132 mm Nadruk: E1, P2(4C)

Klofy AP805979
Aluminiowy zestaw z matowym wykończeniem i chromowanymi 
częściami. W zestawie długopis i ołówek techniczny w plastikowym 
pudełku. Zawiera niebieski wkład. Rozmiar: 170×55×24 mm 
Nadruk: E1, P2(4C)

Cleary AP852013
Zestaw: długopis i pióro kulkowe z chromowanymi wstawkami. 
Zestaw w przezroczystym opakowaniu. Zawiera niebieski wkład. 
Rozmiar: 163×48×22 mm Nadruk: E1, P2(1C), UV(FC)
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Grace AP6554
Zestaw piśmienniczy w papierowym, eleganckim pudełku zamykanym 
na magnes. Zestaw zawiera metalowy długopis oraz pióro kulkowe. 
Rozmiar: 170×55×30 mm Nadruk: E1, P2(2C)

Arsenal AP805984
Elegancki zestaw długopis, pióro kulkowe z gomowanym korpusem 
i brązowymi częściami. W czarnym pudełku, z niebieskim wkłądem. 
Rozmiar: 166×64×37 mm Nadruk: E1, P2(1C), S1(1C)

Riply AP721865-01
Antybakteryjny zestaw piśmienniczy w plastikowym etui. 
Zawiera: plastikowy długopis z niebieskim wkładem, 
ołówek mechaniczny, linijkę oraz gumkę. Zgodny z ISO 
22196.  Rozmiar: 34×165×15 mm Nadruk: P1(4C), 
VS(FC)
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Yago AP791861-10
Metalowy długopis z końcówką do 
ekranów dotykowych w ozdobnym 
opakowaniu. Produkt marki Antonio 
Miro. Rozmiar: ø10×140 mm 
Nadruk: E1, P2(1C), S1(1C)

Grip AP805972
Aluminiowy zestaw pióro i długopis. Pióro kulkowe z dekoracją z 
aluminium. Zestaw dostarczany z niebieskim wkładem w czarnym 
pudełku. Rozmiar: 180×60×27 mm Nadruk: E1, P2(2C), S0(1C)

Parma AP731808
Plastikowy długopis Alexluca 
ze srebrnym klipem. 
Rozmiar: ø10×134 mm 
Nadruk: P1(4C), UV(FC)

Glamy AP809479
Aluminiowy zestaw długopis i ołówek techniczny w czarnym 
pudełku prezentowym. Zawiera niebieski wkład i rysiki 0,7 mm. 
Rozmiar: 177×58×22 mm Nadruk: E1, P2(2C), VS(FC)
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Lannion AP805966
Elegancki, metalowy długopis ze obszyciem ze skóry PU, 
błyszczącymi, chromowanymi końcówkami oraz pasującm 
etui. Produkt marki André Philippe. Rozmiar: ø12×134 mm 
Nadruk: E1, P2(1C)

Sismique AP805970
André Philippe, elegancki zestaw - długopis i pióro kulkowe z 
chromowanymi pierścieniami, dostarczane w czarnym pudełku z 
niebieskim wkładem. Rozmiar: 180×30×65 mm  Nadruk: E1, P2(1C)

Rimbaud AP805990
Elegancki zestaw: metalowy długopis i 
pióro kulkowe z wykończeniem na wzór 
karbonowego. W czarnym opakowaniu, 
z niebieskim wkładem. Produkt marki 
Andre Philippe. Rozmiar: 175×51×23 mm 
Nadruk: E1, P2(1C), S1(2C)
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Marmande AP805991
Elegancki zestaw piśmienniczy, metalowy 
długopis i pióro kulkowe z matowym 
wykończeniem. W kartonowym etui 
prezentowym. Z niebieskim wkładem. 
Produkt marki Andree Philippe. 
Rozmiar: 183×68×39 mm Nadruk: E1, P2(1C)

Verlaine AP852012
Elegancki zestaw: długopis i pióro kulkowe z 
chromowanymi częściami w opakowaniu ze 
sztucznej skóry i niebieskim wkładem. Produkt 
marki Andre Philippe. Rozmiar: 183×68×39 mm 
Nadruk: E1, P2(1C)

Bayonne AP805992
Elegancki zestaw piśmienniczy, metalowy długopis 
i pióro kulkowe z korpusem z drzewa różanego. 
W pudełku prezentowym ze sztucznej skóry. Z 
niebieskim wkładem. Produkt marki André Philippe. 
Rozmiar: 193×93×42 mm Nadruk: E1, P2(1C)
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Quillan AP805978
Elegancki zestaw długopisów marki André 
Philippe zapakowane w pudełko z imitacji skóry, 
niebieski wkład. Rozmiar: 180×80×30 mm 
Nadruk: E1, P2(1C)

Chinian AP805980
Elegancki zestaw długopisów marki 
André Philippe zapakowane w pudełko 
z imitacji skóry, niebieski wkład. 
Rozmiar: 180×80×30 mm Nadruk: E1, P2(1C)
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OFFICE AND 
BUSINESS

Zanotuj - Twoje materiały biurowe 

mogą być wyjątkowe i stylowe. Nasza 

kolekcja "Office and Business" zawiera 

szeroką gamę notesów, eleganckich i 

praktycznych folderów na dokumenty 

oraz stylowych akcesoriów biurkowych. 

Dostosuj swój wizytownik, smycz lub 

ściereczkę do czyszczenia ekranu, 

aby zaprezentować swoją markę przy 

każdej okazji.



Kioto AP721871
Antybakteryjny, pokryty skórą PU notes A5 z zakładką i 
gumką. Z 100 czystymi kartkami. Zgodny z ISO 22196. 
Rozmiar: 147×210×15 mm Nadruk: P1(4C), S1(2C), 
UV(FC)

CleaNote Mini AP810459-01
Antybakteryjny, pokryty skórą PU notes B7 z zakładką 
i gumką. Z 80 czystymi kartkami. Zawiera dodatek 
nanosrebra zapobiegający rozwojowi bakterii 
na okładce notesu. Zgodny z ISO 22196: 2011. 
Rozmiar: 87×125×13 mm Nadruk: P1(4C), S1(2C), 
UV(FC)

CleaNote AP810458-01
Antybakteryjny, pokryty skórą PU notes A5 z zakładką 
i gumką. Z 80 czystymi kartkami. Zawiera dodatek 
nanosrebra zapobiegający rozwojowi bakterii 
na okładce notesu. Zgodny z ISO 22196: 2011. 
Rozmiar: 147×210×13 mm Nadruk: P1(4C), S1(2C), 
UV(FC)
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Cilux AP791753
Notes w okładce ze skóry PU z gumką. 100 kartek. 
Rozmiar: 147×210×15 mm Nadruk: P1(4C), 
S1(2C), UV(FC)

Kine AP731965
Notes ze 100 gładkimi kartkami, okładką ze skóry 
PU, zakładką i gumką.  Rozmiar: 95×145×16 mm  
Nadruk: P1(4C), S1(2C), UV(FC)

Kinelin AP781194
Notes z okładką ze skóry PU, 100 stron 
w linie. Zawiera zakładkę i gumkę. 
Rozmiar: 95×145×15 mm Nadruk: P1(4C), S1(2C), 
UV(FC)

Ciluxlin AP781195
Notes z okładką ze skóry PU, 100 stron 
w linie. Zawiera zakładkę i gumkę. 
Rozmiar: 147×210×15 mm Nadruk: P1(4C), 
S1(2C), UV(FC)
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Kaffol AP781782
Notes A5 z papierową okładką, ze 100 gładkimi kartkami, kolorową 
gumką, tasiemką i krawędziami kartek w tym samym kolorze. 
Rozmiar: 147×210×15 mm Nadruk: P1(4C), S1(2C), UV(FC)

Yakis AP741148
Notes z 80 gładkimi stronami, białą 
okłądką z kartonu i kolorową gumką. 
Rozmiar: 90×140×13 mm Nadruk: P1(4C), S1(2C), 
UV(FC)
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Duonote AP810440
Notes A5 z dwukolorową okładką pokrytą skórą PU. Z 
80 gładkimi kartkami. Z pasującą kolorystycznie gumką i 
zakładką. Rozmiar: 140×210 mm Nadruk: P1(4C), S1(2C), 
UV(FC)

Meivax AP721880
Notes A5 pokryty poliestrem z RPET z 80 kartkami w 
linie, zakładką i gumką. Rozmiar: 147×210×15 mm 
Nadruk: S1(2C), T1(8C), DT(FC)

Marden AP741971
Zestaw do notatek składający się z notesu ze 100 gładkimi 
stronami z okładką ze skóry PU i pasującym kolorystycznie 
plastikowym długopisem z niebieskim wkładem. Zestaw w 
białym pudełku prezentowym. Rozmiar: 240×197×22 mm 
Nadruk: P1(4C), S1(2C), UV(FC)
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Kefron AP721130
Notes pokryty skórą PU ze 100 kartkami w linie, kolorową 
zakładką i gumką. Specjalna powłoka do grawerowania 
sprawia, że logo pasuje kolorystycznie do zakładki i gumki. 
Rozmiar: 140×210×15 mm Nadruk: E1

Kolly AP810377
Notes B7 z 80 gładkimi kartkami, papierową 
okładką, kolorową gumką i tasiemką w tym 
samym kolorze.  Rozmiar: 91×143×14 mm 
Nadruk: P1(4C), S1(2C), UV(FC)

Rodum AP741851
Elegancki zestaw biznesowy skłądający się z notesu 
ze 100 gładkimi kartkami, z okładką ze skóry PU z 
metalowym długopisem. Dostarczany w czarnym 
pudełku prezentowym. Produkt marki Antonio Miro. 
Rozmiar: 182×165×34 mm Nadruk: P2(2C), S1(2C)

Andesite AP810439
Notes A5 z okładką teksturowaną ze skóry PU, z 96 
kartkami w linie i kolorową gumką, zakładką i uchwytem 
na długopis. Rozmiar: 140×210 mm Nadruk: S1(2C)
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Gabbro A6 AP844038
Teksturowany notes pokryty 
skórą PU z gumowym paskiem 
i 80 kartkami w linie. Rozmiar 
A6. Rozmiar: 90×140×15 mm 
Nadruk: S1(2C)

Gabbro A5 AP844039
Teksturowany notes pokryty skórą PU z 
gumowym paskiem i 80 kartkami w linie. 
Rozmiar A5. Rozmiar: 140×210×15 mm 
Nadruk: S1(2C)

Kevant AP721138-10
Notes A5 z powłoką poliestrową 300D, wbudowana ładowarka 
bezprzewodowa z 80 kartkami w linie. Maksymalna moc wyjściowa 
1000 mA. W zestawie kabel do ładowarki USB. Rozmiar: 145×215×18 mm 
Nadruk: S1(1C)
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Merton AP741849
Notes z 80 gładkimi kartkami, okładką ze skóry PU i kieszonką na długopis. 
Rozmiar: 200×140×13 mm Nadruk: S1(2C)

Duxo AP731673
Notatnik na metalowej spirali, 
plastikowa okładka, długopis, 60 kartek. 
Rozmiar: 70×95×7 mm Nadruk: P2(4C), VS(FC)

Paldon AP721728
Notes A5 z miękką okładką ze skóry PU. 100 stron 
w linie. Rozmiar: 145×210×13 mm Nadruk: P1(4C), 
S1(2C), UV(FC)
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Raimok AP781196
Notes ze 100 gładkimi kartkami, tekturową 
okładką, kolorową gumką i tasiemką. 
Rozmiar: 147×210×15 mm Nadruk: P1(4C), 
S1(2C), UV(FC)

Bosco AP781197
Notes ze 100 gładkimi kartkami, tekturową 
okładką, kolorową gumką i tasiemką. 
Rozmiar: 95×145×15 mm Nadruk: P1(4C), 
S1(2C), UV(FC)

Econotes AP810381
Notes A6 z 80 gładkimi kartkami, papierową 
okładką, kolorową gumką i tasiemką. 
Rozmiar: 90×140×12 mm Nadruk: P1(4C), S1(2C), 
UV(FC)
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Neltec AP721765-01
Antybakteryjny, laminowany, kartonowy notes 
z 80 gładkimi kartkami. Rozmiar A5. Zgodny z 
ISO 22196: 2011. Rozmiar: 155×215×13 mm 
Nadruk: P1(4C), VS(FC)

Dienel AP781147
Zszywany notatnik z papierową okładką, 40 czystych 
kartek. Rozmiar: 140×205×4 mm Nadruk: P1(2C), 
S1(2C)

Esteka AP721879
Notes A5 z 60 czystymi kartkami, z tekturową okładką i kolorową 
gumką. W zestawie długopis z plastiku ze słomy pszenicznej z 
niebieskim wkładem. Rozmiar: 150×210×6 mm Nadruk: P2(4C), 
S1(2C)
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Emerot AP791048
Notes spiralny A6 z papieru z recyklingu z 80 kartkami w 
linie.  Rozmiar: 110×150×12 mm  Nadruk: P2(4C), S1(2C)

Gulliver AP791047
Notes spiralny A5 z papieru z recyklingu z 80 kartkami w linie.  
Rozmiar: 150×215×12 mm  Nadruk: P2(4C), S1(2C)

Zubar AP721500
Spiralny notes A5 z kartonu z recyklingu z 80 kartkami w linie i 
gumką. Rozmiar: 155×210×10 mm Nadruk: P2(4C)
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Neyla AP721490
Spiralny notes A5 z kartonu z recyklingu z 80 kartkami w linie. 
Zawiera długopis z papieru z recyklingu z niebieskim wkładem. 
Rozmiar: 165×210×10 mm Nadruk: P2(4C)

Koguel AP741501
Notes spiralny A5 z 70 gładkimi kartkami i pasującym 
kolorystycznie długopisem z papieru z recyklingu z niebieskim 
wkładem.  Rozmiar: 150×182 mm Nadruk: P2(4C), S1(2C)

Tecnar AP741502
Notes spiralny A4 z 80 gładkimi kartkami i pasującym kolorystycznie 
długopisem z papieru z recyklingu z niebieskim wkładem.  
Rozmiar: 210×290 mm Nadruk: P2(4C), S1(2C)

Polax AP721764-01
Antybakteryjny, laminowany notes spiralny z 80 gładkimi kartkami. 
Rozmiar A5. Zgodny z ISO 22196: 2011. Rozmiar: 155×210×16 mm 
Nadruk: P2(4C), S1(2C)

-01 -02 -03 -05 -06 -07 -10 -25 -01 -02 -03 -05 -06 -07 -10 -25

OFFICE AND BUSINESSnotebooks

145

https://coolcollection.eu/en/products/AP741501-07
https://coolcollection.eu/en/products/AP741502-06
https://coolcollection.eu/en/products/AP721764-01
https://coolcollection.eu/en/products/AP721490


Zuke AP810367
Notatnik na spirali z 80 kartkami w 
linie, w zestawie długopis ekologiczny. 
Rozmiar: 135×180 mm Nadruk: P2(4C)

Seeky AP844033
Notes spiralny z papieru z recyklingu 
z 60 kartkami w linie oraz karteczkami 
samoprzylepnymi (5x25 szt. ). 
Rozmiar: 135×177×8 mm Nadruk: P2(4C), 
S1(2C)

Anak AP791336
Notatnik wykonany z surowców wtórnych, 
60 stron w linię. Rozmiar: 75×102×8 mm 
Nadruk: P1(4C), UV(FC)

Makron AP741149
Notes spiralny z papieru z recyklingu z 70 kartkami 
w linie, długopisem z niebieskim wkładem oraz 
karteczkami samoprzylepnymi (125 małych 
i 25 dużych). Rozmiar: 210×200×10 mm 
Nadruk: P2(4C), S1(2C)
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Concern AP731464
Notes spiralny z papieru z recyklingu z 60 kartkami w linie i 
długopisem z niebieskim wkładem.  Rozmiar: 105×145×6 mm 
Nadruk: P2(4C)

Tunel AP791049
Spiralny notes z papieru z recyklingu z 60 
gładkimi kartkami i długopisem z papieru.  
Rozmiar: 165×210×10 mm  Nadruk: P2(4C), S1(1C)

Ecocard AP731629
Notes spiralny z papieru z recyklingu z 70 kartkami w 
linie. Z długopisem również z recyklingu i niebieskim 
wkładem.  Rozmiar: 90×146×8 mm Nadruk: P2(4C), 
S1(2C)
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Hartil AP721052
Notes A5 z naturalnego korka z 80 gładkimi kartkami i gumką.  
Rozmiar: 140×210×15 mm Nadruk: E2, P1(1C), T1(8C), DT(FC)

Brastel AP721488
Notes A5 z okładką z naturalnego korka i bawełny z 80 gładkimi kartkami. 
Zawiera długopis z korka z elementami plastikowymi ze słomy pszenicznej i 
czarnym wkładem. Rozmiar: 140×210×15 mm Nadruk: E2, P2(2C), S1(1C), 
T1(8C), DT(FC)

Xiankal AP721717
Notes A5 z okładką z naturalnego korka. Ze 100 stronami w linie. 
Rozmiar: 160×210×22 mm Nadruk: T1(8C), DT(FC), E2, P1(1C)

Minsor AP721611
Notes A5 w oprawie z naturalnego korka, 80 kartkami w linie. W 
zestawie z korkowym długopisem z elementami ekologicznego plastiku 
ze słomy pszenicznej. Z czarnym wkładem. W tekturowym etui. 
Rozmiar: 235×18×195 mm Nadruk: P2(4C), E2, T2(8C), DT(FC)
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Bluster AP721432
Notes z naturalnego korka i skóry PU z zamknięciem 
na gumkę i 98 czystymi stronami. Rozmiar A5. 
Rozmiar: 147×210×15 mm Nadruk: E2, P1(4C), S1(1C), 
T1(8C), DT(FC)

Hemmy AP721878
Notes A5 z 80 kartkami w linie w dwukolorowej okładce 
z naturalnego korka. Rozmiar: 140×200×13 mm 
Nadruk: E2, P1(4C), S1(1C), T1(8C), DT(FC)
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Hecan AP721489
Spiralny notes A5 pokryty bambusem z 80 kartkami w linie. Zawiera 
bambusowy długopis z czarnym wkładem. W pudełku z papieru 
pakowego. Rozmiar: 140×210×15 mm Nadruk: E2, P2(4C)

Palmex AP721133
Spiralny notes z bambusową okładką. 80 kartek w linie. 
Rozmiar: 170×215×18 mm Nadruk: E2, P2(4C)

Lemtun AP721128
Notes spiralny z okładką bambusową. 80 kartek w linie. 
Rozmiar: 90×120×15 mm Nadruk: E2, P1(4C)
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Polnar AP721491
Spiralny notes A5 pokryty bambusem z 80 kartkami w 
linie. Zawiera bambusowy długopis z czarnym wkładem. 
Rozmiar: 170×215×18 mm Nadruk: E2, P2(4C)

Tumiz AP721129
Notes spiralny z okładką bambusową. 70 kartek w 
linie i bambusowy długopis z niebieskim wkładem. 
Rozmiar: 100×150×16 mm Nadruk: E2, P2(4C)

NOTESY POKRYTE BAMBUSEM
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Sizes AP809337
Zestaw karteczek samoprzylepnych 
w opakowaniu ekologicznym. 
Rozmiar: 80×105×9 mm Nadruk: P1(4C)

Highschool AP809320
Zestaw z kalendarzem, kolorowe karteczki. 
Rozmiar: 130×105×25 mm Nadruk: S1(1C), UV(FC), P2(4C), 
DG1(FC)

Leryl AP721494
Notatnik z kartonu z recyklingu z 200 kartkami i 
125 karteczkami samoprzylepnymi w 5 kolorach. 
Rozmiar: 81×26×83 mm Nadruk: P1(4C)
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Ronux AP721132
Trójkątny, wykonany z recyklingu, 
tekturowy notatnik z samoprzylepnymi 
karteczkami w 2 rozmiarach. Zawiera 20 szt. 
sześciokątnych i 60 szt. trójkątnych karteczek. 
Rozmiar: 109×92×3 mm Nadruk: P1(4C)

Exclam AP800424
Karteczki samoprzylepne: 25 dużych i 
100 małych (w 4 różnych kolorach). Z 
wyciętym wykrzyknikiem na okładce. 
Rozmiar: 70×106 mm Nadruk: P1(4C)

Covet AP731613
25 szt.dużych i 125 szt. małych karteczek 
samoprzylepnych w 5 różnych kolorach. 
Rozmiar: 83×86×5 mm Nadruk: P1(4C)

Zinko AP731612
100 szt. karteczek samoprzylepnych w 5 
różnych kolorach. Rozmiar: 82×60×3 mm 
Nadruk: P1(4C)
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Lazza AP781778
Notatnik w kształcie dymku dialogowego z 
papieru z recyklingu ze spiralą. Z różnej wielkości 
karteczkami samoprzylepnymi (100 szt. 5,1x7,5 cm 
i 100 szt. 1,5x5,1 cm). Rozmiar: 108×85×25 mm 
Nadruk: P1(4C)

Laska AP741844
Notatnik z papieru z recyklingu ze spiralą 
i z karteczkami samoprzylepnymi różnych 
wielkości (5x25 małe i 3x25 duże). 
Rozmiar: 83×76×22 mm Nadruk: P1(4C)

Dosan AP781777
Notatnik pokryty papierem z recyklingu. 
Zawiera 3 rozmiary karteczek: 100 szt. 
7 x 9 cm, 25 szt. 5 x 7,6 cm, 125 szt. 
1,2 x 4,9 cm. Rozmiar: 80×109×18 mm 
Nadruk: P1(4C) -01 -02 -05 -06 -07 -10
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Karlen AP741874-01
Notatnik z karteczkami samoprzylepnymi 
(2x20 średnie i 5x20 małe). 
Rozmiar: 113×50 mm Nadruk: P1(4C)

Hensa AP791750
Notatnik z papierową okładką i linijką. 
Zawiera karteczki samoprzylepne, 2x25 
duże i 5x25 małe. Rozmiar: 60×160×5 mm 
Nadruk: P1(2C)

Hundy AP808722
Papierowa zakładka i linijka z karteczkami 
samoprzylepnymi i zakończeniem w 
kształcie domku. Rozmiar: 208×60 mm 
Nadruk: P1(4C), VS(FC)

Rondy AP808721
Papierowa zakładka z karteczkami 
przylepnymi. Rozmiar: 217×68 mm 
Nadruk: P1(4C), VS(FC)
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Prent AP741873
Notes z papierową okładką, 70 czystymi kartkami i 
długopisem z papieru z recyklingu z niebieskim wkładem. 
Zawiera karteczki samoprzylepne w 2 rozmiarach (25 dużych 
i 5x25 małych). Rozmiar: 103×155×11 mm Nadruk: P1(4C)

Cravis AP741872
Notatnik 70 stronicowy z długopisem. Okładka 
i korpus długopisu z papieru z recyklingu. 
Zestaw zawiera karteczki samoprzylepne 
w 3 wielkościach (25 dużych, 25 średnich i 
4x25 małych). Rozmiar: 102×143×14 mm 
Nadruk: P1(4C)

Econote AP731846
225 sztuk samoprzylepnych karteczek w różnych 
rozmiarach z długopisem. Rozmiar: 95×105×10 mm 
Nadruk: P1(4C)
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Cembra AP864005-00
Klip na notataki z drewna sosnowego 
i metalu. Rozmiar: 25×110×25 mm 
Nadruk: E1, P1(2C)

Kendil AP721682-00
Notatnik / wieczny organizer tygodniowy z kartonu 
z recyklingu z karteczkami samoprzylepnymi (25 
średnich i 125 małych). W zestawie z długopisem 
z papieru z recyklingu z niebieskim wkładem.  
Rozmiar: 118×190×16 mm Nadruk: P1(4C)

Compton AP809301
Metalowy klip na plastikowej podstawie. 
Rozmiar: 25×120×25 mm Nadruk: P1(2C), 
UV(FC)

Yonsy AP741495
Metalowy klip z dopasowanymi 
kolorostycznie częściami. 
Rozmiar: 35×56×12 mm 
Nadruk: P1(2C)
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MagNote AP809540
Metalowy klips z magnesem na 
spodniej stronie. Idealny dla Epoxy. 
Rozmiar: 30×35×23 mm Nadruk: DO1(FC), 
P1(2C)

Kropp AP809541-01
Metalowy klip na notatki pod epoxy 
doming. Rozmiar: ø20×55×4 mm 
Nadruk: P0(4C), DO1(FC)

Tropp AP809542-01
Metalowy klip na notatki pod epoxy 
doming. Rozmiar: 20×55×4 mm 
Nadruk: P0(4C), DO1(FC)
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Edelmark Creative AP718680
Zakładka ze stali nierdzewnej ze srebrną tasiemką z personalizowaną 
kartą. Cena zawiera nadruk cyfrowy na obu stronach karty. Min. ilość: 
100szt. Rozmiar: 55×47 mm Nadruk: FP-DG(FC), E1, RE1(6C)

Marxy AP718347
Plastikowa zakładka do papieru z dowolną grafiką. Cena 
zawiera nadruk UV LED po jednej stronie. Min. ilość: 250 szt. 
Rozmiar: 42×68 mm Nadruk: FP-UV(FC)

Edelmark AP718678
Zakładka ze stali nierdzewnej ze srebrną 
tasiemką. Rozmiar:  ø37 mm Nadruk: E1(FC), 
RE1(6C)
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Aloopy AP718904
Personalizowana podkładka na dokumenty A4 z elementami 
ze szczotkowanego aluminium i własną grafiką na froncie. 
Min. ilość: 50szt. Rozmiar: 230×315 mm Nadruk: FP-UV(FC)

Clasor AP791339
Podkład do pisania z PVC. 
Rozmiar: 230×315×5 mm 
Nadruk: S1(2C)

Clipsy A4 AP718040
Podkładka A4 własnego projektu z 
nadrukiem po obu stronach. Min. 
zam.: 300 szt. Rozmiar: 220×315 mm 
Nadruk: FP-DG(FC)

Stwórz własny design!
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Bamboard AP845182
Podkładka na dokumenty z bambusa w 
rozmiarze A4. Rozmiar: 225×315 mm 
Nadruk: E2, S1(2C)

Woopy AP718056
Podkład do pisania z grafiką z płyty HDF. 
Min. zam.: 50 szt. Rozmiar: 230×315 mm 
Nadruk: FP-UV(FC)
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Alice AP791356
Teczka na dokumenty z zatrzaskiem, 
wykonana z plastiku. Rozmiar: 330×240 mm 
Nadruk: S1(2C)

Bonx AP741509
Zapinana teczka na dokumenty z 
wewnętrzną kieszenią z siatki, PVC. 
Rozmiar: 335×245 mm Nadruk: S0(2C), 
T1(8C), DT(FC)

Haborg AP781742
Teczka na dokumenty z papieru z recyklingu. 
Rozmiar: 235×310 mm Nadruk: P1(2C), S1(3C)

Alpin AP731721
Teczka na dokumenty z gumowym 
paskiem. Rozmiar: 238×315×17 mm 
Nadruk: S1(3C)

Bloguer AP781741
Teczka na dokumenty z papieru z recyklingu z 
notatnikiem z 20 gładkimi kartkami i długopisem z 
niebieskim wkładem. Rozmiar: 230×320×15 mm 
Nadruk: P1(2C), S1(3C)

Damany AP781743
Teczka na dokumenty z papieru z recyklingu 
z zapięciem. Rozmiar: 326×245×20 mm 
Nadruk: P1(2C), S1(3C)
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Ecological AP731273
Teczka na dokumenty z ekologicznego papieru. 
Rozmiar: 250×340×31 mm Nadruk: S1(3C)

Azure AP718553
Personalizowana, zapinana na zamek teczka na dokumenty z 
poliestru. Z grafiką sublimacyjną na całości. Rozmiar A4. Min. 
ilość: 50szt. Rozmiar: 335×245×5 mm Nadruk: FP-SU(FC)
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Jaiden AP781129-10
Teczka na dokumenty ze skóry PU z power bankiem 
5000 mAh, notatnikiem 20 kartkowym i uchwytem na 
telefon oraz tablet. W zestawie kabel USB do ładowania. 
Rozmiar: 260×340×40 mm Nadruk: S1(2C)

Bonza AP809454
Teczka na dokumenty A4 ze skóry PU z 
uchwytem na iPad®, notatnikiem z 20 kartkami 
w linie, uchwytem na długopis i szarą gumką 
do zamknięcia wraz z metalową płytką.  
Rozmiar: 320×245×20 mm Nadruk: S1(2C), E2

Hike Tablet AP809456
Teczka na dokumenty ze skóry PU 
i poliestru z uchwytem na iPad®, 
notatnikiem z 20 kartkami w linie i 
metalową klamrą. Kompatybilna z iPad® 
i iPad® Air. Rozmiar: 250×200×12 mm 
Nadruk: S1(2C), E2
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Surey AP721422-77
Teczka na dokumenty w rozmiarze A5 z 300D poliestru 
i skóry PU. Z wbudowanym power bankiem 4000 mAh, 
ładowarką indukcyjną i notesem 64 kartkowym w linie. 
W komplecie kabel USB. Rozmiar: 185×255×37 mm 
Nadruk: S1(1C)

Porem AP721423-77
Teczka na dokumenty w rozmiarze A5 z 300D poliestru i 
skóry PU. Z ładowarką indukcyjną i notesem 40 kartkowym 
w linie. W komplecie kabel USB. Rozmiar: 235×310×15 mm 
Nadruk: S1(1C)
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Richmond AP752094
Teczka na dokumenty A4 ze skóry, z notatnikiem w 
linie oraz miejscem na długopis i wizytówki. Na okładce 
posiada metalową płytkę.  Rozmiar: 250×320×8 mm 
Nadruk: E1, O1, RE1(6C), S1(1C)

Smokey Zip AP809462
Zapinana teczka na dokumenty z rączką, A4, pokryta 
tkaniną lnianą i skórą PU. Zawiera notatnik z 20 
kartkami w linie, kalkulator na baterie słoneczne 
i metalową blaszkę. Rozmiar: 335×250×40 mm 
Nadruk: T2(8C), DT(FC), E1

Central A5 AP800332
Zapinana teczka na dokumenty A5 z 
czarnej skóry, z notatnikiem z 30 kartkami 
w linie oraz miejscem na długopis i 
wizytówki.  Rozmiar: 238×185×35 mm 
Nadruk: E1, O1, RE1(6C)

Smokey A4 AP809461
Teczka na dokumenty A4, pokryta tkaniną 
lnianą i skórą PU. Zawiera notatnik z 
20 kartkami w linie i metalową blaszkę. 
Rozmiar: 315×255×20 mm Nadruk: T2(8C), 
DT(FC), E1

York AP752090
Zapinana teczka na dokumenty A4 ze skóry, z 
notatnikiem w linie oraz miejscem na długopis i 
wizytówki. Na okładce posiada metalową płytkę.  
Rozmiar: 270×350×45 mm Nadruk: E1, O1, RE1(6C)

Central A4 AP800334
Teczka na dokumenty A4 ze skóry PU i poliestru, z 
notatnikiem z 30 kartkami w linie, metalową blaszką 
na okładce oraz miejscem na długopis i wizytówki.  
Rozmiar: 322×255×15 mm Nadruk: T2(8C), DT(FC), 
E1, RE1(6C)
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Durham AP752408-10
Zapinana teczka na dokumenty A4 ze skóry, z 
notatnikiem w linie oraz miejscem na długopis i 
wizytówki. Na okładce posiada metalową płytkę.  
Rozmiar: 307×255×17 mm Nadruk: E1, O1

Sorgax AP721881-77
Folder na dokumenty A4 z poliestru z RPET z notatnikiem z 20 
kartkami w linie. Rozmiar: 245×320×15 mm Nadruk: T2(8C), DT(FC)
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Duotone A4 AP809452
Teczka na dokumenty A4 ze skóry PU, z 
notatnikiem z 20 kartkami w linie oraz miejscem na 
długopis i wizytówki.  Rozmiar: 337×260×23 mm 
Nadruk: S1(2C), O1

Plane A4 AP809455
Teczka na dokumenty A4 ze skóry PU z notatnikiem 
z 20 kartkami w linie oraz miejscem na długopis 
i wizytówki. Rozmiar: 310×240×20 mm 
Nadruk: S1(2C), O1

Duotone A5 AP809451
Teczka na dokumenty A5 ze skóry PU, 
z notatnikiem z 20 kartkami w linie 
oraz miejscem na długopis i wizytówki.  
Rozmiar: 260×193×22 mm Nadruk: S1(2C), O1

Wally A5 AP809459
Teczka na dokumenty A5. Zawiera notatnik 
z 20 kartkami w linie, zamknięcie za pomocą 
gumki i metalową płytkę. Poliester 600D. 
Rozmiar: 245×187×17 mm Nadruk: T2(8C), 
DT(FC), E1

Duotone Zip AP809453
Zapinana teczka na dokumenty A4 ze skóry PU, z 
notatnikiem z 20 kartkami w linie oraz miejscem na 
długopis i wizytówki.  Rozmiar: 337×255×22 mm 
Nadruk: S1(2C), O1

Wally A4 AP809460
Teczka na dokumenty A4. Zawiera notatnik 
z 20 kartkami w linie, zamknięcie za pomocą 
gumki i metalową blaszkę. Poliester 600D. 
Rozmiar: 310×248×17 mm Nadruk: T2(8C), DT(FC), E1
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Dioptry AP800348
Ściereczka do okularów z mikrofibry (180 g/m²). 
Możliwość wykonania indywidualnego projektu. 
Cena obejmuje nadruk sublimacyjny. Min. 
zam.: 100 szt. Rozmiar: 130×180 mm 
Nadruk: FP-SU(FC)

Dioptry RPET AP874015-01
W 100% z RPET (170 g/m²) ściereczka do czyszczenia 
okularów. Wykonana z unikalnym designem na 
zamówienie, cena zawiera nadruk sublimacyjny. Min. 
ilość: 100 szt. Rozmiar: 130×180 mm Nadruk: FP-SU(FC)

Dioptry XL AP800362
Dużego rozmiaru ściereczka do okularów (180 g/m²). 
Zawiera nadruk sublimacyjny. Min. ilość: 100szt. 
Rozmiar: 150×200 mm Nadruk: FP-SU(FC)
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Bisight AP812420
Bardzo gruba ściereczka z mikrofibry (400 g 
/ m²) do okularów, z własną grafiką z przodu. 
Cena obejmuje druk sublimacyjny. Minimalna 
ilość: 100 szt. Rozmiar: 135×185 mm 
Nadruk: FP-SU(FC)

Sight AP809339
Ściereczka do okularów z mikrofibry w 
miękkim plastikowym worku z breloczkiem. 
Rozmiar 130×180 mm. Rozmiar: ø56×23 mm 
Nadruk: P1(1C), SU1(FC)

Vision AP809335
Ściereczka do okularów z mikrofibry w 
worku PVC. Mikrofibra 230 g/m² Rozmiar 
150×150 mm. Rozmiar: 84×60 mm 
Nadruk: P1(1C), VS(FC)

Times AP800393-10
Okulary do czytania +1,5 dioptrii w miękkim etui. 
Nadruk: P2(2C), T1(8C), DT(FC)
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Dioptry Mail AP718197
Własnego projektu papierowa kartka z grafiką 
po obu stronach i sublimacyjnie nadrukowaną 
ściereczką do okularów z mikrofibry (180 g/m²). 
Min. ilość: 100szt. Rozmiar: 133×185 mm 
Nadruk: FP-DG(FC), FP-SU(FC)

Creaclean AP718083
Sćiereczka z mikrofibry (180 g/m²) o unikalnym 
kształcie do czyszczenia okularów z sublimacyjnym 
nadrukiem. Min. zam.: 100 szt. Rozmiar: ø140 mm 
Nadruk: FP-SU(FC)

CreaClean AP718083-E
Sćiereczka z mikrofibry (180 g/m²) o 
unikalnym kształcie do czyszczenia okularów z 
sublimacyjnym nadrukiem. Min. zam.: 100 szt. 
Rozmiar: 200×150 mm Nadruk: FP-SU(FC)

Dioptry Mail Eco AP718530
Personalizowana karta pocztowa z kartonu z własną grafiką 
po obu stronach. Zawiera ściereczkę do okularów 100% RPET 
(170 g/m²) zadrukowaną sublimacyjnie. Min.ilość: 100szt. 
Rozmiar: 133×185 mm Nadruk: FP-DG(FC), FP-SU(FC)
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6 STANDARDOWYCH KONFIGURACJI DODATKÓW.

Od 100szt. 

Z KLAMRĄ BEZPIECZEŃSTWA LUB BEZ.
Z TAŚMY POLIESTROWEJ LUB RPET.
Z ELEMENTAMI Z PLASTIKU LUB SŁOMY PSZENICZNEJ.

DOSTĘPNE W SZEROKOŚCI 15 LUB 20MM. 

Od 4 dni roboczych.
Produkowane w Europie. 

PERSONALIZOWANE SMYCZE 
SUBLIMACYJNE.

SUBYARD
SMYCZE SUBYARD RPET SĄ 
DOSTĘPNE Z ELEMENTAMI Z 
TWORZYWA SZTUCZNEGO ZE SŁOMY 
PSZENICZNEJ.

SUBYARD ECO

WSZYSTKIE SMYCZE DOSTĘPNE 
SĄ W WERSJI RPET. 

SUBYARD RPET
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Subyard A 
AP718034

Personalizowane smycze poliestrowe 
z metalowym karabińczykiem i 
plastikowymi elementami.

Personalizowane smycze poliestrowe 
z metalowym karabińczykiem i 
plastikowymi elementami.

Personalizowane smycze poliestrowe 
z metalowym karabińczykiem, klamrą 
bezpieczeństwa i elementami z 
tworzywa sztucznego.

Personalizowane smycze poliestrowe 
z metalowym karabińczykiem, klamrą 
bezpieczeństwa i elementami z 
tworzywa sztucznego.

Subyard B 
AP718035

Subyard C 
AP718036

Subyard D  
AP718037

Subyard Zero 
AP718127

Subyard Double 
AP718194

20 MM SMYCZE 
SUBYARD:

15 MM SMYCZE 
SUBYARD:

20 MM SMYCZE SUBYARD Z 
KLAMRĄ BEZPIECZEŃSTWA:

15 MM SMYCZE SUBYARD Z 
KLAMRĄ BEZPIECZEŃSTWA:

Subyard A Safe 
AP718142

Subyard B Safe 
AP718143

Subyard C Safe 
AP718144

Subyard D Safe 
AP718145

Subyard Zero Safe 
AP718146

Subyard Double Safe 
AP718348

Subyard 15 A 
AP718349

Subyard 15 B 
AP718351

Subyard 15 C 
AP718353

Subyard 15 D 
AP718355

Subyard 15 Zero 
AP718357

Subyard 15 Double 
AP718359

Subyard 15 A Safe 
AP718350

Subyard 15 B Safe 
AP718352

Subyard 15 C Safe 
AP718354

Subyard 15 D Safe 
AP718356

Subyard 15 Zero Safe 
AP718358

Subyard 15 Double Safe 
AP718360
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Personalizowane smycze RPET z metką RPET, metalowym karabińczykiem i 
plastikowymi elementami.

Personalizowane smycze RPET z metką RPET, metalowym karabińczykiem, klamrą bezpieczeństwa 
i plastikowymi elementami.

Personalizowane smycze RPET z metką RPET, metalowym karabińczykiem i plastikowymi 
elementami ze słomy pszenicznej.

SMYCZE 20MM SUBYARD RPET:

SMYCZE 20MM SUBYARD RPET Z 
KLAMRĄ BEZPIECZEŃSTWA:

SMYCZE 20MM SUBYARD ECO:

Subyard A 
RPET  
AP718955

Subyard A 
Safe RPET 
AP718956

Subyard A 
Safe Eco 
AP718514

Subyard B 
RPET  
AP718959

Subyard B 
Safe RPET 
AP718960

Subyard C 
Eco  
AP718516

Subyard C 
RPET  
AP718963

Subyard C
Safe RPET 
AP718964

Subyard C 
Safe Eco 
AP718518

Subyard Zero 
Safe Eco 
AP718523

Subyard D 
RPET 
AP718967

Subyard D 
Safe RPET  
AP718968

Subyard Double 
Safe Eco 
AP718520

Subyard Zero 
RPET  
AP718951

Subyard Zero 
Safe RPET 
AP718952

Subyard Double 
RPET 
AP718981

Subyard Double 
Safe RPET 
AP718982
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Personalizowane smycze RPET z metką RPET, metalowym karabińczykiem i plastikowymi 
elementami.

Personalizowane smycze RPET z metką RPET, metalowym karabińczykiem, klamrą 
bezpieczeństwa i plastikowymi elementami.

Personalizowane smycze RPET z metką RPET, metalowym karabińczykiem i plastikowymi 
elementami ze słomy pszenicznej.

SMYCZE 15MM SUBYARD RPET:

SMYCZE 15MM SUBYARD RPET Z 
KLAMRĄ BEZPIECZEŃSTWA:

SMYCZE 15MM SUBYARD ECO:

Subyard 15 A 
RPET  
AP718957

Subyard 15 A 
Safe RPET  
AP718958

Subyard 15 A 
Safe Eco 
AP718515

Subyard 15 B 
RPET  
AP718961

Subyard 15 B 
Safe RPET  
AP718962

Subyard 15 
Zero Safe Eco  
AP718524

Subyard 15 C 
RPET  
AP718965

Subyard 15 C 
Safe RPET  
AP718966

Subyard 15 C 
Safe Eco  
AP718519

Subyard 15 D 
RPET  
AP718969

Subyard 15 D 
Safe RPET  
AP718970

Subyard 15 C 
Eco  
AP718517

Subyard 15 Zero 
RPET  
AP718953

Subyard 15 Zero 
Safe RPET  
AP718954

Subyard 15 Double 
RPET  
AP718983

Subyard 15 Double 
Safe RPET  
AP718984

Subyard 15 Double 
Safe Eco  
AP718521
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Smycze SUBYARD ze 
specjalnymi akcesoriami

Subyard YoYo A RPET AP718973

Subyard YoYo A Safe AP718363

Subyard YoYo A Safe RPET AP718974

Subyard YoYo B Safe AP718365

Subyard YoYo B RPET AP718975

Subyard YoYo B Safe RPET AP718976

Subyard USB Safe AP718185_8GB

Subyard USB RPET AP718979_8GB

Subyard USB Safe RPET 
AP718980_8GB

Subyard 15 E AP718361

Subyard E Eco AP718522

Subyard 15 E RPET AP718972

Subyard E RPET AP718971

Subyard YoYo A AP718362
Personalizowana, poliestrowa smycz z 
rozciągliwym uchwytem na indentyfikator. 
Z dowolną grafiką drukowaną 
sublimacyjnie po dwóch stronach. Min. 
ilość: 100 szt. Rozmiar: 20×475 mm 
Nadruk: FP-SU(FC), DO1(FC)

Subyard YoYo B AP718364
Personalizowana, poliestrowa 
smycz z odłączanym, rozciągliwym 
uchwytem na indentyfikator. Z dowolną 
grafiką drukowaną sublimacyjnie po 
dwóch stronach. Min. ilość: 100 szt. 
Rozmiar: 20×590 mm Nadruk: FP-SU(FC), 
DO1(FC)

Subyard USB AP718179
Personalizowana smycz poliestrowa z 
odpinanym metalowym karabińczykiem. Z 
wbudowaną pamięcią USB 8 GB wewnątrz 
plastikowej klamry. Z grafiką drukowaną 
sublimacyjnie po obu stronach. Minimalna 
ilość: 100 szt. Rozmiar: 20×550 mm 
Nadruk: FP-SU(FC)

Subyard E AP718082
Smycz poliestrowa 100 cm z 
karabińczykiem, możliwość 
umieszczenia grafiki po jednej 
stronie smyczy. Min. zam.: 100 
szt. Rozmiar: 20×550 mm 
Nadruk: FP-SU(FC)
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Bespal AP721876-00
Smycz korkowa z metalowym 
karabińczykiem z klamrą bezpieczeństwa 
z plastiku ze słomy pszenicznej. 
Rozmiar: 20×500 mm Nadruk: S1(1C), 
T1(8C), DT(FC)

Troix AP721877-00
Bawełniana smycz z odczepianym metalowy 
karabińczykiem i klamrą bezpieczeństwa. 
Klamra z plastiku ze słomy pszenicznej. 
Rozmiar: 20×500 mm Nadruk: S1(1C), T1(8C), 
DT(FC)

Nespon AP721493-01
Smycz z poliestru RPET z metalowym 
karabińczykiem. Rozmiar: 20×500 mm 
Nadruk: S1(1C), T1(8C), DT(FC)

Yest AP721872-01
Antybakteryjna smycz poliestrowa z 
metalowym karabińczykiem. Zgodna 
z ISO 20743. Rozmiar: 20×500 mm 
Nadruk: S1(1C), T1(8C), DT(FC)
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Espot AP809396-01
Plastikowy klips na smycz idealny 
do epoxy. Rozmiar: ø60×2 mm 
Nadruk: DO4(FC)

Kappin AP721131
Poliestrowa smycz z metalowym 
karabińczykiem i klamrą 
bezpieczeństwa. Rozmiar: 20×500 mm 
Nadruk: S1(1C), T1(8C), DT(FC)

Maes AP791539
Poliestrowa smycz z plastikowym 
karabińczykiem i futerałem na wejściówkę. 
Rozmiar: 112×485×5 mm Nadruk: S1(3C), 
P1(1C), DG1(FC)

Duble AP761294
Smycz z karabińczykiem oraz uchwytem 
na telefon. Materiał: poliester. 
Rozmiar: 20×550 mm Nadruk: S1(1C), T1(8C), 
DT(FC)

Perux AP741990
Smycz z poliestru z metalowym karabińczykiem 
i plastikowym miejscem na naklejkę epoxy. 
Rozmiar: 32×500 mm Nadruk: DO1(FC), P1(2C)

Kunel AP721492
Poliestrowa smycz z odczepianym metalowym 
karabińczykiem. Rozmiar: 20×550 mm 
Nadruk: T1(8C), DT(FC), S1(1C)

-01 -02 -03 -05 -06 -07 -01 -02 -03 -05 -06 -07 -10 -25

-01

-01
-01

-02

-03

-05

-06

-07

-10

-02

-03

-05
-06
-07
-10
-25

-02
-03
-05
-06V

-06
-06A
-07
-10
-25

OFFICE AND BUSINESS lanyards

178

https://coolcollection.eu/en/products/AP809396-01
https://coolcollection.eu/en/products/AP791539-07
https://coolcollection.eu/en/products/AP741990-06
https://coolcollection.eu/en/products/AP721131-03
https://coolcollection.eu/en/products/AP761294-07
https://coolcollection.eu/en/products/AP721492-02


Neck AP761112
Smycz z metalowym 
karabińczykiem. Materiał: poliester. 
Rozmiar: 20×500 mm Nadruk: S1(1C), 
T1(8C), DT(FC)
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Ifem AP761597
Transparentny, plastikowy uchwyt na wizytówki 
do zawieszenia na smyczy. Rozmiar: 100×90 mm 
Nadruk: P1(1C), DG1(FC), S1(3C)

Alter AP741196
Transparentne etui na przepustki z PVC z 
kolorowym nagłówkiem. Rozmiar: 110×95 mm 
Nadruk: P1(1C), DG1(FC), S1(3C)

Bindel AP791540
Aluminiowy imiennik z wymiennym 
papierem. Rozmiar: 70×25×4 mm 
Nadruk: E1, DG1(FC)

Solip AP741816
Transparentny identyfikator z klipem. 
Rozmiar: 84×120 mm Nadruk: P1(1C), DG1(FC), 
S1(3C)

Bosur AP721495-01
Plastikowy uchwyt na identyfikator 
z teleskopową linką, aluminiowym 
karabińczykiem i zapięciem zaciskowym. 
Rozmiar: ø32×15 mm Nadruk: DO1(FC), 
P1(2C)

Bizzot AP741818
Transparentny, plastikowy uchwyt na 
wizytówki do zawieszenia na smyczy. 
Rozmiar: 84×119 mm Nadruk: P1(1C), 
DG1(FC), S1(3C)
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Hooky AP844034-10
Metalowy ski pass z wysuwaną linką i karabinczykiem. 
Rozmiar: 50×35×1 mm Nadruk: DO1(FC), P1(2C)

Slope AP809307
Plastikowy ski pass z wysuwaną linką. 
Rozmiar: ø30×15 mm Nadruk: DO1(FC), P1(2C)

-01 -01T -02 -05 -06 -07 -10 -21
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Sesto AP810384
Zestaw wizytownik, brelok do kluczy 
ze szczotkowanego metalu i skóry PU. 
W czarnym pudełku prezentowym. 
Rozmiar: 140×150×29 mm 
Nadruk: E2, P2(1C), RE2(6C), S1(1C)

Nouart AP873027
Elegancki zestaw z długopisem 
(czarny wkład), wizytownikiem i 
brelokiem do kluczy. Materiały: metal 
i sztuczna skóra. Produkt marki André 
Philippe. Rozmiar: 170×160 mm 
Nadruk: E2, S1(1C)

Elemento AP810383-10
Wizytownik ze szczotkowanego 
metalu i skóry PU. W czarnym pudełku 
prezentowym. Rozmiar: 92×63×15 mm 
Nadruk: E1, P2(1C)
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Valence AP800685-10
Elegancki wizytownik André Philippe 
pokryty eko skórą. Produkt zapakowany w 
czarne, kartonowe pudełko André Philippe. 
Rozmiar: 96×62×15 mm Nadruk: P2(2C), E1

Liner AP801709
Metalowy wizytownik z matowym 
i błyszczącym wykończeniem. 
Rozmiar: 92×60×5 mm 
Nadruk: E1, RE2(6C)

Dome AP801710
Metalowy wizytownik z matowym paskiem na 
środku i błyszczącymi bokami, otwierany z 
boku. Rozmiar: 95×65×10 mm Nadruk: E1

Chorum AP809515
Metalowy wizytownik z błyszczącą powierzchnią. Idealna pod Epoxy. 
Cena zawiera nadruk Epoxy. Min. zam.: 100 szt. Rozmiar: 93×55 mm 
Nadruk: FP-DO(FC), E1
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Dowex AP721851-00
Wielofunkcyjny uchwyt na długopis z ekologicznego plastiku 
ze słomy pszenicznej z uchwytem na telefon komórkowy, 
ładowarką indukcyjną (maks. moc wyjściowa 1000 mA) i 
3-portowym hubem USB (USB 2.0). Zawiera kabel USB. 
Rozmiar: 85×100×90 mm Nadruk: P2(4C)

Pekon AP721873-01
Wielofunkcyjny stojak biurkowy z plastiku z miejscem na długopisy, 
podstawką na telefon z ładowaniem indukcyjnym (maks. moc 1000 mA) 
z dwoma portami USB do ładowania (maks. moc 2000 mA). Jeden z 
portów USB działa jako hub USB (USB 2.0). W zestawie kabel USB. 
Rozmiar: 88×98×89 mm Nadruk: P2(2C)

Kion AP721874
Wielofunkcyjny stojak biurkowy z plastiku ze słomy pszenicznej z 
miejscem na długopisy, z pokrytym bambusem uchwytem na telefon z 
szybką ładowarką indukcyjną. Maks. Moc: 2000 mA. Ze złączem USB-C. 
W zestawie kabel USB. Rozmiar: 150×110×75 mm Nadruk: P2(2C), E2
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Petrox AP721875
Wielofunkcyjny stojak biurkowy z plastiku 
z miejscem na długopisy, wyświetlaczem 
i panelem przednim z bambusa. Funkcje 
urządzenia: termometr, higrometr, cyfrowy 
wyświetlacz daty i godziny. Z baterią guzikową 
w zestawie.  Rozmiar: 100×115×50 mm 
Nadruk: P2(4C), E2

Loris AP806904
Wielofunkcyjny stojak biurkowy z plastiku 
z miejscem na długopisy i wyświetlaczem. 
Posiada funkcje termometru, zegara, alarmu 
i kalendarza. Z baterią guzikową w zestawie.  
Rozmiar: 95×120×55 mm Nadruk: P2(4C), 
UV(FC)

Crystalline AP813012
Przezroczysty, wielofunkcyjny stojak biurkowy z 
plastiku z miejscem na długopisy i wyświetlaczem. 
Posiada funkcje termometru, zegara, alarmu 
i kalendarza. Z baterią guzikową w zestawie.  
Rozmiar: 100×120×53 mm Nadruk: P2(4C), UV(FC)

Belind AP721041-01
Plastikowy stojak na długopisy z 4 portami USB, 
uchwytem na telefon i 4 lampkami LED. USB 2.0. 
Rozmiar: 70×80×70 mm Nadruk: P2(2C)
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Holty AP718176
Personalizowany, w kształcie sześciokąta 
stojak na długopisy. Cena zawiera 
nadruk full kolor. Min. ilość: 100szt. 
Rozmiar: ø95×130 mm Nadruk: FP-DG(FC)

Dustbin AP731283
Podstawka na długopisy w kształcie kosza 
na śmieci. Rozmiar: 72×138×91 mm 
Nadruk: P1(4C)
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Holty Eco AP718559
Personalizowany stojak na długopis 
z kartonu w kształcie sześciokąta. 
Cena zawiera full kolorowy nadruk. 
Min. ilość: 100szt. Dostarczane na 
płasko. Rozmiar: ø95×130 mm 
Nadruk: FP-DG(FC)
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Rhydor AP741800
Zestaw kolorowych spinaczy (ok 
100szt) w transparentnym opakowaniu. 
Rozmiar: 51×75×69 mm Nadruk: P1(4C), 
DO4(FC)

Myd AP761483
Kolorowy, plastikowy kalkulator z 8 cyfrowym 
wyświetlaczem i zaokrąglonymi brzegami. 
Rozmiar: 100×35×165 mm Nadruk: P2(4C)

Result AP731593
8 - cyfrowy plastikowy kalkulator z białymi 
przyciskami. Rozmiar: 67×115×8 mm 
Nadruk: P2(4C), UV(FC)

Haslam AP781169
Plastikowy wskaźnik laserowy z lampką LED i funkcją pilota. Działa 
na 1 baterię AAA, Zestaw w papierowym kartoniku, zawiera 1 baterię 
AAA. Rozmiar: 17×139×15 mm Nadruk: P2(4C), S1(1C)

Express AP845119
Otwieracz do listów. (chrom). 
Rozmiar: 155×16 mm 
Nadruk: E1, P1(1C)
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Munds AP721501
Globus z naturalnego korka na metalowej podstawie i 
z 12 pinezkami. W kartoniku. Rozmiar: ø150×200 mm 
Nadruk: E2, VS(FC)

Palsy AP721498
Mapa świata na laminowanym papierze. 
Rozmiar: 43x28,5 cm. W kartonowej tubie. 
Rozmiar: 430×285 mm Nadruk: P2(2C), 
VS(FC)

Boomark AP718537
Zakładka do książek ze sklejki 
bambusowej ze sznurkiem ze skóry PU. 
Rozmiar: 40×130×2 mm Nadruk: E1, P1(4C)
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Sahara AP844029-01
3 minutowy czasomierz z plastikową 
ramką. Rozmiar: 25×80×30 mm 
Nadruk: P1(4C), UV(FC)

Lider AP791008
Składany kalendarz. 
Rozmiar: 140×90×40 mm  
Nadruk: P2(4C)

Forever AP718644
Wieczny kalendarz biurkowy wykonany ze sklejki 
brzozowej i orzecha włoskiego. Dostarczany na płasko. 
Rozmiar: 250×154×60 mm Nadruk: E2

Rolbus AP800431
Bambusowy kalendarz wieczny na biurko 
z 4 kostkami. Rozmiar: 110×35×50 mm 
Nadruk: E2, P2(4C)
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Rooler AP718526
Miarka 12cm ze sklejki z bambusa z wyciętym 
motywem. Rozmiar: 30×160×2 mm 
Nadruk: E1, P0(4C)

ThreeO AP808515
Linijka z drewna sosnowego, 30cm. 
Rozmiar: 310×25×3 mm Nadruk: E1, P0(4C), 
S0(2C)

OneSix AP808514
Linijka z drewna sosnowego, 16 cm. 
Rozmiar: 170×25×3 mm Nadruk: E1, P0(4C)
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Bomler AP718058
Drewniana zakładka z 11 cm linijką. 
Rozmiar: 125×35×1 mm Nadruk: E1, P0(4C)

Rubus 30 AP810434
Linijka bambusowa 30 cm. 
Rozmiar: 309×32×3 mm Nadruk: E1, P0(4C), 
S0(2C)

Simler AP718057
Drewniana linijka, 15 cm. 
Rozmiar: 170×40×1 mm 
Nadruk: E1, P0(4C)
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Okam AP791346
Plastikowa linijka (8 cm) ze szkłem 
powiększającym. Rozmiar: 139×32 mm 
Nadruk: P1(2C)

Couler 30 AP718346
Plastikowa miarka 15cm z dowolną 
grafiką. Cena zawiera nadruk UV LED 
po jednej stronie. Min. ilość: 100 szt. 
Rozmiar: 355×50 mm Nadruk: FP-UV(FC)

Couler 15 AP718345
Plastikowa miarka 15cm z dowolną grafiką. 
Cena zawiera nadruk UV LED po jednej stronie. 
Min. ilość: 100 szt. Rozmiar: 205×50 mm 
Nadruk: FP-UV(FC)
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Sharpy 24 AP718556
Plastikowa linijka 24cm z kształcie 
ołówka z własną grafiką. Cena zawiera 
UV LED po jednej stronie. Min. 
ilość: 100szt. Rozmiar: 331×33 mm 
Nadruk: FP-UV(FC)

Sharpy 12 AP718555
Plastikowa linijka 12cm z kształcie 
ołówka z własną grafiką. Cena zawiera 
UV LED po jednej stronie. Min. 
ilość: 100szt. Rozmiar: 210×33 mm 
Nadruk: FP-UV(FC)

Trucker 30 AP718344
Plastikowa miarka 30cm w 
kształcie ciężarówki z dowolną 
grafiką. Cena zawiera nadruk UV 
LED po jednej stronie. Min. ilość: 
100 szt. Rozmiar: 350×65 mm 
Nadruk: FP-UV(FC)

Trucker 15 AP718343
Plastikowa miarka 15cm w kształcie 
ciężarówki z dowolną grafiką. Cena zawiera 
nadruk UV LED po jednej stronie. Min. 
ilość: 100 szt. Rozmiar: 200×65 mm 
Nadruk: FP-UV(FC)
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Alury 30 AP800411
Aluminiowa linijka o długości 30 cm. 
Rozmiar: 311×30×3 mm Nadruk: E1

Alury 20 AP800410
Aluminiowa linijka o długości 20 cm. 
Rozmiar: 210×31×3 mm Nadruk: E1

Hebe AP791347
Plastikowa linijka, 15 cm ( wskaźnik 
w cm i calach). Rozmiar: 160×42×2 mm 
Nadruk: S0(2C), UV(FC)

Thirty AP731319
Aluminiowa linijka skalimetrowa o trójkątnym kształcie. Z linijką 
30 cm i skalą 1: 20/1: 25/1: 50/1: 75/1: 10. Rozmiar: 320×20×20 mm 
Nadruk: E1, P1(4C)

-01

-02

-05

-06

OFFICE AND BUSINESS rulers

194

https://coolcollection.eu/en/products/AP800411
https://coolcollection.eu/en/products/AP800410
https://coolcollection.eu/en/products/AP791347-06
https://coolcollection.eu/en/products/AP731319


Nitria AP721803-01
Antybakteryjna, plastikowa linijka 30cm. 
Zgodna z ISO 22196. Rozmiar: 315×40×2 mm 
Nadruk: S0(2C), UV(FC)

Linear AP800343
Linijka 15 cm. ze szkłem powiększającym. 
Rozmiar: 180 mm Nadruk: P0(4C), S0(2C), 
UV(FC)

Eding AP761134
Linijka plastikowa o długości 30 cm. 
(pokazuje długość w centymetrach i calach). 
Rozmiar: 320×35×2 mm Nadruk: S0(2C), UV(FC)
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Ledify AP718195
Personalizowane trofeum akrylowe z 
podstawą świetlną LED w wielu kolorach. W 
unikalnym kształcie z grawerowaną grafiką. 
Z 3 bateriami AA. Cena zawiera grawer. 
Min. ilość: 25 sztuk. Rozmiar: 140×210 mm 
Nadruk: FP-E

Ledify AP718195-E
Personalizowane trofeum akrylowe z 
podstawą świetlną LED w wielu kolorach. W 
unikalnym kształcie z grawerowaną grafiką. 
Z 3 bateriami AA. Cena zawiera grawer. 
Min. ilość: 25 sztuk. Rozmiar: 140×210 mm 
Nadruk: FP-E

Daytona AP869008
Prostokątny, szklany blok pod znakowanie 
laserem 3D. Produkt zapakowany w pudełko 
z okienkiem. Rozmiar: 80×80×20 mm 
Nadruk: E2, UV(FC)

Louisville AP869007
Prostokątny, szklany blok pod znakowanie 
laserem 3D. Produkt zapakowany w pudełko 
z okienkiem. Rozmiar: 60×60×20 mm 
Nadruk: E2, UV(FC)
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Tampa AP808806
Szklana kostka idealna do znakowania w 
technologii 3D. Produkt zapakowany w 
ozdobne pudełko, zamykany na zatrzask 
magnetyczny. Rozmiar: 40×40×40 mm 
Nadruk: E2, UV(FC)

Macon AP808807
Szklana kostka idealna do znakowania w 
technologii 3D. Produkt zapakowany w 
ozdobne pudełko, zamykany na zatrzask 
magnetyczny. Rozmiar: 40×40×60 mm 
Nadruk: E2, UV(FC)

Alobor AP718905
Display ze szczotkowanego aluminium z full 
kolorowym nadrukiem. Cena zawiera nadruk 
UV LED po jednej stronie. Min. ilość: 50szt. 
Rozmiar: 145×170×50 mm Nadruk: FP-UV(FC)

Lexington AP869000
Szklana kostka idealna do znakowania w 
technologii 3D. Produkt zapakowany w 
ozdobne pudełko. Rozmiar: 80×50×50 mm 
Nadruk: E2, UV(FC)
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Glass AP869002
Szklany brelok w niebieskim pudełku, 
idealny do znakowania w technologii 
3D. Rozmiar: 30×20×15 mm 
Nadruk: E2, UV(FC)

Owen AP781238
Owalne, szklane trofeum w 
czarnym pudełku prezentowym. 
Rozmiar: 100×110×60 mm Nadruk: E2

Tournament AP869006
Okrągłe, kryształowe trofeum na 
kryształowej podstawie. Produkt 
zapakowany w niebieskie, dekoracyjne 
pudełko. Rozmiar: 160×165×10 mm 
Nadruk: E2
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Satelite AP808800
Kryształowy globus. Produkt zapakowany 
w niebieskie pudełko z magnetycznym 
zamykaniem. Rozmiar: ø70×115 mm 
Nadruk: E2, UV(FC)

Nelum AP741363
Ośmioboczny szklane trofeum w 
czarnym, ozdobnym opakowaniu. 
Rozmiar: 63×140×140 mm 
Nadruk: E2, UV(FC)

OFFICE AND BUSINESStrophies

199

https://coolcollection.eu/en/products/AP808800
https://coolcollection.eu/en/products/AP741363


BAGS AND 
TRAVEL

Spakuj się i odkryj wielki świat! 

Znajdź torbę, która najlepiej 

odpowiada Twoim potrzebom: 

mamy plecaki z różnymi 

dodatkowymi funkcjami, torby 

podróżne w rozmaitych kolorach 

czy torby sportowe w wielu 

rozmiarach. Nie zapominaj, że 

składany parasol, uchwyt na karty 

RFID, waga bagażowa, poduszka 

na szyję lub zestaw zatyczek do 

uszu zawsze mogą być przydatnym 

towarzyszem podróży.



Yulia AP721894
Bawełniana torba na zakupy z długimi 
uchwytami z naturalnego korka. 100% 
bawełna, 180 g/m². Rozmiar: 370×410 mm 
Nadruk: T1(8C), DT(FC), S1(4C)

Daypok AP721573
Torba bawełniana na zakupy z długimi 
uchwytami ze skóry PU. 100% bawełny, 200g/m². 
Rozmiar: 370×410 mm Nadruk: T1(8C), DT(FC), 
S1(4C)

Tuarey AP721895
Bawełniana torba na zakupy z uchwytami z 
naturalnego korka. 100% bawełna, 180g/m². 
Rozmiar: 450×400×90 mm Nadruk: T1(8C), 
DT(FC), S1(4C)
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Longish AP806610-00
Bawełniana torba na zakupy z długimi 
uchwytami (700 mm). 100% bawełna, 95 g/m². 
Rozmiar: 370×410 mm Nadruk: T1(8C), DT(FC), 
S1(4C)

95 g/m²
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Siltex AP721087
Bawełniana torba na zakupy z 
długimi uszami. 100% bawełna, 
140 g/m². Rozmiar: 370×410 mm 
Nadruk: T1(8C), DT(FC), S1(4C)

Lerkal AP721144
Jutowa i bawełniana torba 
z długimi uchwytami, 
120 g/m². Rozmiar: 370×410 mm 
Nadruk: T1(8C), DT(FC), S1(4C)

Ponkal AP721088
Bawełniana torba na zakupy z 
długimi uszami. 100% bawełna, 
180 g/m². Rozmiar: 370×410 mm 
Nadruk: T1(8C), DT(FC), S1(4C)

Moltux AP721563-01
Torba z PLA z długimi uchwytami. 
100% materiał biodegradowalny PLA, 
70 g/m². Rozmiar: 360×400 mm 
Nadruk: T1(8C), DT(FC), S1(4C)

Shorty AP806609-00
Bawełniana torba na zakupy z 
krótkimi uchwytami (350 mm). 
Rozmiar: 370×410 mm Nadruk: T1(8C), 
DT(FC), S1(4C)

Missam AP721570-00
Torba bawełniana z długimi uchwytami. 
100% bawełna organiczna, 120 g/m². 
Rozmiar: 380×420 mm Nadruk: T1(8C), 
DT(FC), S1(4C)
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Turkal AP721145
Kolorowa torba 100% bawełny z długimi uchwytami, 140 g/m². 
Rozmiar: 360×400 mm Nadruk: T1(8C), DT(FC), S1(4C)

Geiser AP731735
Torba z bawełny 100%, 100 g/m². Rozmiar: 357×402 mm 
Nadruk: T1(8C), DT(FC), S1(4C)

Graket AP721569
Torba bawełniana z recyklingu z długimi 
uchwytami. 100% bawełna z recyklingu, 120 g/m². 
Rozmiar: 380×420 mm Nadruk: T1(8C), DT(FC), S1(4C)
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Dylan AP721883
Składana torba na zakupy z długimi uchwytami. 
100% bawełna (100 g/m²) i juta. Składa się w 
praktyczny kształt portmonetki z kieszenią na suwak. 
Rozmiar: 345×390×100 mm Nadruk: T1(8C), 
DT(FC), S1(4C)

Helakel AP721146
Składana torba 100% bawełny, 105 g/m². 
Rozmiar: 370×410 mm Nadruk: T1(8C), DT(FC), S1(4C)

Nepax AP721571-00
Składana torba bawełniana z długimi uchwytami. 
100% bawełna organiczna, 120 g/m². 
Rozmiar: 380×420 mm Nadruk: T1(8C), DT(FC), 
S1(4C)

Ramet AP721888
Torba na zakupy z juty z długimi bawełnianymi 
uchwytami. Rozmiar: 480×350×150 mm 
Nadruk: T1(8C), DT(FC)
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Nacry AP721704-00
100% bawełny, siatkowa torba na zakupy z długimi 
uchwytami. W tym mała składana torebka z 
zamknięciem na sznurek. Rozmiar: 400×330 mm 
Nadruk: T1(8C), DT(FC)

Martha AP721897
Bawełniana torba na zakupy z siateczkowym 
korpusem i długimi uchwytami, 100% bawełna, 
170 g/m². Rozmiar: 390×410×80 mm 
Nadruk: S1(4C), T1(8C), DT(FC

Boutique AP718506
Torba papierowa z uchwytem, 
80 g/m². Rozmiar: 320×400×120 mm 
Nadruk: T1(8C), DT(FC), S1(3C)

Market AP718509
Torba papierowa z uchwytem, 
70 g/m². Rozmiar: 220×360×100 mm 
Nadruk: T1(8C), DT(FC), S1(3C)
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Mall AP719611
Torba papierowa, 100 g/m². Rozmiar: 360×410×120 mm 
Nadruk: T1(8C), DT(FC), S1(3C)

Store AP719612
Torba papierowa, 100 g/m². Rozmiar: 240×310×100 mm 
Nadruk: T1(8C), DT(FC), S1(3C)
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Palzim AP721891
Torba na zakupy z laminowanego 
papieru z długimi bawełnianymi 
rączkami. Rozmiar: 480×350×150 mm 
Nadruk: T1(8C), DT(FC), S1(3C)

Curiel AP721890
Torba na zakupy z laminowanego 
papieru z długimi bawełnianymi 
rączkami. Rozmiar: 370×410 mm 
Nadruk: T1(8C), DT(FC), S1(3C)

AP719612-01;-09

CURIEL

PALZIM

260×350×120 mm

AP719611-01;-09 320×410×120 mm

STORE
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BAGS AND TRAVELpaper shopping bags

207

https://coolcollection.eu/en/products/AP719612-04
https://coolcollection.eu/en/products/AP719611-05
https://coolcollection.eu/en/products/AP721891
https://coolcollection.eu/en/products/AP721890


SuboProduce AP718550
Personalizowany, poliestrowy worek z 
siateczką na froncie i sznurkiem ściągającym. 
W nadrukiem sublimacyjnym z tyłu. Min. 
ilość: 100szt. Rozmiar: 300×350×5 mm 
Nadruk: FP-SU(FC)

Kortal AP721545
Zestaw 2 szt woreczków/torebek na produkty. (1 szt. 
30×35 cm, 1 szt. 25×30 cm) Rozmiar: 250×300 mm 
Nadruk: T1(8C), DT(FC)

Topin AP721901
Zestaw 3 szt. torebek ze sznurkami wielokrotnego 
użytku z siateczki poliestrowej z RPET. Z metką RPET. 
Nadruk: T1(8C), DT(FC)

SuboProduce Mesh AP718551
Personalizowany worek z siatki poliestrowej 
ze sznurkiem ściągającym. Z nadrukiem 
sublimacyjnym na całości. Min. ilość: 100szt. 
Rozmiar: 300×350×5 mm Nadruk: FP-SU(FC)
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Fergut AP721525
Woreczek na produkty 
wielokrotnego użytku z zamknięciem 
sznurkowym. 100% bawełna, 
105 g/m². Rozmiar: 150×210 mm 
Nadruk: T1(8C), DT(FC), S1(4C)

Jardix AP721526
Woreczek na produkty 
wielokrotnego użytku z zamknięciem 
sznurkowym. 100% bawełna, 
105 g/m². Rozmiar: 250×300 mm 
Nadruk: T1(8C), DT(FC), S1(4C)

Lesky AP721892
Mały worek prezentowy z juty z 
zamknięciem sznurkowym. Może 
być również używany jako torba na 
produkty. Rozmiar: 160×200 mm 
Nadruk: T1(8C), DT(FC)

Vagan AP721893
Duży worek prezentowy z juty z 
zamknięciem sznurkowym. Może być 
również używany jako torba na produkty. 
Rozmiar: 250×300 mm Nadruk: T1(8C), 
DT(FC)

EcoShop AP806611-00
Bawełniany worek na produkty wielokrotnego 
użytku z siatką poliestrową z przodu i zamknięciem 
sznurkowym, 95 g / m². Rozmiar: 290×320 mm 
Nadruk: T1(8C), DT(FC), S1(4C)
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CreaShop L
AP718102
320×420×120 mm

CreaShop S
AP718100
160×230×80 mm

CreaShop M
AP718101
240×350×100 mm

CreaShop H
AP718103
350×250×100 mm

CreaShop W
AP718104
130×390×90 mm

PERSONALIZOWANA TORBA 
PAPIEROWA Z UCHWYTAMI Z 
WŁÓKNINY. Z FULL KOLOROWYM 
NADRUKIEM OFFSETOWYM. 170 G/M² 
BŁYSZCZĄCY, LAMINOWANY PAPIER. 
MIN. ILOŚĆ: 500SZT. Od 500 sztuk.

Od 15 dni roboczych.

Prosimy o kontakt po więcej informacji 
i cenę.

CREASHOP
PERSONALIZOWANE TORBY PAPIEROWE

WYBIERZ ROZMIAR NAJLEPIEJ 
ODPOWIADAJĄCY TWOIM 
POTRZEBOM!
WYBIERZ KOLOR UCHWYTU!

ZAMÓW WŁASNE WYKOŃCZENIE 
(OPCJONALNIE)

beżowy, biały, czerwony, niebieski, zielony, 
czarny

Za dodatkową opłatą oferujemy różne 
opcje wykończenia: laminowanie matowe, 
lakier punktowy UV, tłoczenie na gorąco, 
wytłaczanie.
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CreaBox Post S AP718682
Personalizowane, full kolorowe pudełko prezentowe 
z tektury z tasiemką. Dostarczane na płasko. 
Min. ilość: 50szt. Rozmiar: 200×150×75 mm 
Nadruk: FP-DG(FC)

CreaBox Pillow S AP718685
Personalizowane, full kolorowe, papierowe 
pudełko na poduszkę. Dostarczane na płasko. 
Min. ilość: 50szt. Rozmiar: 145×127×37 mm 
Nadruk: FP-DG(FC)

CreaBox Post M AP718683
Personalizowane, full kolorowe pudełko 
prezentowe z tektury z tasiemką. 
Dostarczane na płasko. Min. ilość: 
50szt. Rozmiar: 240×175×85 mm 
Nadruk: FP-DG(FC)

CreaBox Post L AP718684
Personalizowane, full kolorowe pudełko 
prezentowe z tektury z tasiemką. 
Dostarczane na płasko. Min. ilość: 50szt.  
Rozmiar: 300×200×95 mm 
Nadruk: FP-DG(FC)

CreaBox Pillow M AP718686
Personalizowane, full kolorowe, papierowe 
pudełko na poduszkę. Dostarczane na płasko. 
Min. ilość: 50szt. Rozmiar: 225×140×57 mm 
Nadruk: FP-DG(FC)

CREABOX
POST

CREABOX PILLOW
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SuboShop Fold AP718665
Personalizowana, składana torba na 
zakupy ze 190T poliestru. W całości 
zadrukowana sublimacyjnie. Min. 
ilość: 50szt. Rozmiar: 360×560×3 mm 
Nadruk: FP-SU(FC)

SuboShop Fold RPET AP718699
Personalizowana, składana torba na zakupy 
z poliestru 190T RPET. Z pełnym zadrukiem 
sublimacyjnym. Z metką RPET. Min. ilość: 50szt. 
Rozmiar: 360×560×3 mm Nadruk: FP-SU(FC)

SuboShop B AP718776
Własnego projektu torba na zakupy z włókniny 
z wkładką i długimi uchwytami. 80 g/m². 
Drukowana po całości. Min. ilość: 100szt.  
Rozmiar: 340×290×145 mm 
Nadruk: FP-SU(FC)

SuboShop B RPET AP718902
Personalizowana, torba z włókniny RPET z dnem i 
długimi uchwytami. 80 g/m². Z pełnym zadrukiem 
sublimacyjnym. Min. Z metką RPET. ilość: 100szt. 
Rozmiar: 340×290×145 mm Nadruk: FP-SU(FC)

SuboShop Zero AP718213
Personalizowana torba z włókniny z 
wyciętymi uchwytami, 80 g/m². Cena zawiera 
nadruk sublimacyjny po obu stronach. 
Min. ilość: 100szt. Rozmiar: 360×420 mm 
Nadruk: FP-SU(FC)

SuboShop Zero RPET AP718901
Personalizowana, torba z włókniny RPET z 
wyciętymi uchwytami. 80 g/m². Z pełnym zadrukiem 
sublimacyjnym po obu stronach. Z metką RPET. 
Min. ilość: 100szt. Rozmiar: 360×420 mm 
Nadruk: FP-SU(FC)
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SuboShop A RPET AP718900
Personalizowana, torba z włókniny RPET 
z długimi uchwytami. 80 g/m². Z pełnym 
zadrukiem sublimacyjnym. Z metką RPET. 
Min. ilość: 100szt. Rozmiar: 360×380 mm 
Nadruk: FP-SU(FC)

SuboShop A AP718212
Personalizowana torba z włókniny z 
długimi uchwytami, 80 g/m². Cena zawiera 
nadruk sublimacyjny. Min. ilość: 100szt. 
Rozmiar: 360×380 mm Nadruk: FP-SU(FC)

STWÓRZ WŁASNY DESIGN!

SUBOSHOP
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Natia AP741773
Laminowana torba z włókniny, 
110 g/m². Rozmiar: 380×380×125 mm 
Nadruk: S1(3C)

Shopper AP731883
Torba na zakupy z włókniny ze 
średniej długości uchwytami. 
Rozmiar: 350×400×100 mm 
Nadruk: T1(8C), DT(FC), S1(1C)

Kustal AP781439
Extra wytrzymała torba na zakupy z włókniny. 
Rozmiar: 300×340×120 mm Nadruk: S1(2C)

Nox AP791892
Zgrzewana torba z włókniny z krótkimi 
uchwytami. 80 g/m². Rozmiar: 380×350 mm 
Nadruk: T1(8C), DT(FC), S1(1C)

Decal AP741903
Biała, laminowana torba na zakupy 
z włókniny z kolorowymi bokami. 
Rozmiar: 380×380×120 mm Nadruk: S1(3C)

Tucson AP731734
Torba na zakupy z długimi uchwytami, materiał: 
włóknina, 90 g/m². Rozmiar: 400×320×110 mm 
Nadruk: T1(8C), DT(FC), S1(1C)
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Cattyr AP781247
Torba na zakupy z włókniny z długimi 
uchwytami, 80g/m. Rozmiar: 320×420×150 mm 
Nadruk: T1(8C), DT(FC), S1(1C)

Blaster AP731631
Torba wykonana z włókniny 80 g/m². 
Rozmiar: 340×430 mm Nadruk: T0(8C), DT(FC), S1(4C)

Subster AP809434
Torba na zakupy z włókniny, 80 g/m². Idealna 
do sublimacji. Rozmiar: 250×320 mm 
Nadruk: SU2(FC), S1(2C), T1(8C), DT(FC)
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Mirtal AP741426-01
Torba na zakupy z włókniny z długą rączką. 
Idealna pod sublimację. Rozmiar: 400×360 mm 
Nadruk: SU2(FC), S1(4C), T1(8C), DT(FC)

Rambla AP809441
Biała torba na zakupy z włókniny z kolorowymi 
uchywtami. 75 g/m². Rozmiar: 330×415 mm 
Nadruk: T1(8C), DT(FC), S1(1C)

Konsum AP731810
Składana torba na zakupy, wykonana z 
włókniny 70 g/m². Rozmiar po złożeniu: 
185×87 mm. Rozmiar: 380×420 mm  
Nadruk: T1(8C), DT(FC)

Boqueria AP809440
Składana torba na zakupy z włókniny, zapinana 
na zatrzask. Rozmiar po złożeniu: 170×100 mm. 
Rozmiar: 380×420 mm Nadruk: T1(8C), DT(FC)
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Fair AP761249
Zszywana torba na zakupy z 
włókniny z długimi rączkami, 75 g/m². 
Rozmiar: 360×400 mm Nadruk: T1(8C), 
DT(FC), S1(2C)

Jazzin AP741572
Zgrzewana torba na zakupy z 
włókniny z długimi rączkami, 75 gr/m². 
Rozmiar: 360×400 mm Nadruk: T1(8C), 
DT(FC), S1(2C)
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Recycle AP731279
Biodegradowalna, z recyklingu torba na zakupy z 
polipropylenu zamykana na zatrzask. 120 g/m². 
Rozmiar: 375×380×120 mm Nadruk: S1(2C)

Flubber AP731816
Przyjazna dla środowiska, laminowana torba na zakupy 
z włókniny, 100 g/m². Rozmiar: 400×350×130 mm  
Nadruk: S1(3C)

Poznan AP721021
Laminowana torba z włókniny w metalicznym 
kolorze ze średniej długości uchwytami. 
Rozmiar: 450×440 mm Nadruk: S1(2C)
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Kaiso AP721434
Laminowana torba z RPET na zakupy ze średniej 
długości uchwytami. Poliester RPET 100 g/m². Z metką 
RPET. Rozmiar: 420×350×150 mm Nadruk: S1(3C)

Restun AP721577
Składana torba z poliestru RPET z 
metką RPET. Rozmiar: 450×385 mm 
Nadruk: T1(8C), DT(FC), S1(3C)

Frilend AP721433
Laminowana torba na zakupy z RPET z długimi 
uchwytami. Poliester RPET 105 g/m². Z metką 
RPET. Rozmiar: 370×410 mm Nadruk: S1(3C)
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Persey AP741339
Składana torba na zakupy z plastikowym 
karabińczykiem, 190T poliester. 
Rozmiar: 425×380×70 mm Nadruk: T1(8C), 
DT(FC), S1(3C)

Karent AP721288
Kolorowa, składana torba na zakupy. 190T 
poliester. Rozmiar: 460×330×80 mm 
Nadruk: T1(8C), DT(FC), S1(3C)

Dayfan AP721147
Kolorowa, składana torba 190T poliester. 
Rozmiar: 400×380 mm Nadruk: T1(8C), 
DT(FC), S1(3C)

Kima AP731634
Składana torba, materiał: poliester 190T. Rozmiar po 
złożeniu: 150×110×10 mm. Rozmiar: 370×370×60 mm 
Nadruk: T1(8C), DT(FC), S1(3C)
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Prosum AP721625-00
Torba na zakupy w naturalnym 
kolorze, z poliestru soft touch. Z 
długimi uchwytami. Idealna pod 
sublimację. Ładowność: 8 kg. 
Rozmiar: 380×420 mm Nadruk: S1(4C), 
T1(8C), DT(FC), SU2(FC)

Maxcron AP721789-01
Antybakteryjna, poliestrowa torba 
na zakupy. Zgodna z ISO 20743. 
Rozmiar: 370×410 mm Nadruk: T1(8C), 
DT(FC), S1(4C)

Conel AP741779
Składana torba na zakupy z gumową opaską. 
190D poliester. Rozmiar: 415×380 mm 
Nadruk: T1(8C), DT(FC), S1(3C)
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Corni AP791086
Składana torba na zakupy w kształcie owocu, 190T poliester. 
Rozmiar: 380×400 mm Nadruk: T1(8C), DT(FC), S1(3C)

Rous AP791088-05
Składana torba na zakupy w kształcie róży, 
190T polyester. Rozmiar: 400×420 mm 
Nadruk: T1(8C), DT(FC), S1(3C)

Velia AP791793
Składana torba na zakupy w 
kształcie owoców, 170T poliester. 
Rozmiar: 400×420 mm Nadruk: T1(8C), 
DT(FC), S1(3C)

Sukrem AP781407
Składana torba na zakupy w kształcie emotki. 
Materiał 190T poliester. Rozmiar: 400×380 mm 
Nadruk: T1(8C), DT(FC), S1(3C)
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Triex AP721889
Laminowana torba plażowa z juty z 
plecionymi bawełnianymi rączkami, 
320 g/m². Rozmiar: 445×350×140 mm 
Nadruk: T1(8C), DT(FC)

Farus AP781833-00
Jutowa torba plażowa z uchwytami i kieszonką 
przednią w pasującym do siebie kolorze. 
Rozmiar: 480×350×150 mm Nadruk: T1(8C), DT(FC), 
S1(3C)
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Mison AP781151
Metalizowana, laminowana torba plażowa z 
włókniny z przednią kieszenią i uchwytem na 
długopis, 110g/m². Rozmiar: 400×330×160 mm 
Nadruk: S1(3C)

Maxi AP761030
Torba plażowa z saszetką, materiał: 600D, poliester. 
Rozmiar: 525×385×180 mm Nadruk: T2(8C), 
DT(FC)

Monkey AP731424
Torba na plażę z kosmetyczką, materiał: 
poliester 600D. Rozmiar: 470×340×125 mm 
Nadruk: T2(8C), DT(FC)

Bagster AP731433
Torba plażowa z zatrzaskiem, wykonana z 
włókniny, 100 g/m². Rozmiar: 450×350×100 mm 
Nadruk: T1(8C), DT(FC)
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Paxer AP721738
Worek ze sznurkami w 
kształcie koszulki. Poliester 
210D. Rozmiar: 560×420 mm 
Nadruk: T1(8C), DT(FC), S1(4C)

Trokyn AP721561
Worek ze sznurkami dla dzieci w 
kształcie koszulki. Poliester 210D. 
Rozmiar: 315×420 mm Nadruk: T1(8C), 
DT(FC), S1(4C)

Naiper AP721216
Worek ze sznurkami z motywem piłki, 
210D polieter. Rozmiar: 420×420 mm 
Nadruk: T1(8C), DT(FC), S1(4C)
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Jock AP806607
Worek ze sznurkami, 190T poliester. 
Rozmiar: 350×410 mm Nadruk: T1(8C), DT(FC), 
S1(4C)

Alexin AP781618
Worek ze sznurkami z metalizowaną 
powierzchnią, 210T poliester. 
Rozmiar: 340×420 mm Nadruk: T2(8C), 
DT(FC), S1(2C)

Cobra AP731461
Worek ze sznurkami z dodatkową zapinaną 
kieszenią oraz wyjściem na słuchawki. Materiał: 
poliester 210T. Rozmiar: 340×410 mm 
Nadruk: T1(8C), DT(FC), S1(4C)

Nofler AP741322
Worek ze sznurkami i kolorowymi wykończeniami. 
Poliester 210T. Idealny do sublimacji. 
Rozmiar: 340×420 mm Nadruk: T1(8C), DT(FC), 
S1(4C)

Bicalz AP781710
Worek ze sznurkami z zapinaną przednią 
kieszenią i wyjściem na słuchawki. Poliester 210D. 
Rozmiar: 310×430 mm Nadruk: T1(8C), DT(FC), 
S1(4C)

Dinki AP781209
Worek ze sznurkami dla dzieci. Materiał 
210D poliester. Rozmiar: 270×320 mm 
Nadruk: T1(8C), DT(FC), S1(4C)
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Spook AP731653
Worek ze sznurkami. Materiał: 210T poliester. 
Rozmiar: 330×417 mm Nadruk: T1(8C), DT(FC), 
S1(4C)

Blades AP741778
Worek ze sznurkami z zapinaną kieszenią i wyjściem 
na słuchawki. 210D poliester. Rozmiar: 345×450 mm 
Nadruk: T1(8C), DT(FC), S1(4C)
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CreaDraw AP718775
Personalizowany worek ze sznurkami. 190T, poliester. 
Z grafiką sublimacyjną po całości. Min. ilość: 50szt. 
Rozmiar: 340×385 mm Nadruk: FP-SU(FC)

Lambur AP721547
Worek ze sznurkami z poliestru RPET ze 
wzmocnionymi narożnikami. Z metką RPET. 
Rozmiar: 340×420 mm Nadruk: T1(8C), 
DT(FC), S1(4C)

Pully AP809442
Worek ze sznurkami z włókniny. Maksymalne 
obciążenie: 3 kg. Rozmiar: 360×420 mm 
Nadruk: T1(8C), DT(FC), S1(1C)

CreaDraw RPET AP718694
Personalizowany worek z kolorowymi sznurkami. 
Poliester 190T RPET. W całości zadrukowany 
sublimacyjnie, z doszytą metką RPET. Min. ilość: 50szt. 
Rozmiar: 340×385 mm Nadruk: FP-SU(FC)
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CreaDraw Zip RPET AP718541
Personalizowany worek ze sznurkami z zamkiem na froncie, 
190T poliester RPET. Z nadrukiem sublimacyjnym na całości. 
Z metką RPET. Min. ilość: 50szt. Rozmiar: 340×385×5 mm 
Nadruk: FP-SU(FC)

CreaDraw Zip AP718540
Personalizowany worek ze sznurkami z zamkiem na 
froncie, 190T poliester. Z nadrukiem sublimacyjnym 
na całości. Min. ilość: 50szt. Rozmiar: 340×385×5 mm 
Nadruk: FP-SU(FC)
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Badix AP721238
Worek z plecionymi sznurkami wykonany 
z kombinacji  juty i bawełna (120 g/m²). 
Rozmiar: 340×430 mm Nadruk: T1(8C), DT(FC), 
S1(3C)

Tibak AP721572-00
Worek ze sznurkami z 100% bawełny 
organicznej, 120 g/m². Rozmiar: 380×420 mm 
Nadruk: T1(8C), DT(FC), S1(4C)

Bass AP731218
Bawełniany worek ze sznurkami, 100%. 
Rozmiar: 340×410 mm Nadruk: T1(8C), 
DT(FC), S1(4C)

Galsin AP721566-00
Worek ze sznurkami z bawełny (145 g/m²) i 
naturalnego korka. Rozmiar: 380×410 mm 
Nadruk: T1(8C), DT(FC), S1(4C)
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Lizcom AP721626-00
Worek ze sznurkami w naturalnym kolorze, z poliestru soft 
touch. Idealny pod sublimację. Rozmiar: 340×420 mm 
Nadruk: S1(4C), T1(8C), DT(FC), SU2(FC)

Fenin AP721896
Worek ze sznurkami z recyklingu. Z grubymi 
plecionymi sznurkami i długimi uchwytami. 
Może służyć również jako torba na zakupy. 
100% bawełna z recyklingu, 140 g/m². 
Rozmiar: 380×420 mm Nadruk: T1(8C), DT(FC), 
S1(4C)

Konim AP721610
Worek ze sznurkami, 100% bawełna z 
recyklingu. 120 g/m2. Rozmiar: 380×420 mm 
Nadruk: S1(4C), T1(8C), DT(FC)
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Ledor AP741871
Składany plecak z materiału ripstop z kieszenią 
zapinaną na suwak, regulowanymi paskami i etui 
z karabińczykiem. Rozmiar: 440×315×110 mm 
Nadruk: T2(8C), DT(FC), S1(2C)

Galpox AP721555
Plecak z zapinanymi przegrodami, wyściełanymi 
plecami i paskami na ramię. 600D poliester. 
Rozmiar: 230×360×135 mm Nadruk: T2(8C), 
DT(FC)

Signal AP781701
Składany plecak z regulowanymi paskami i 
wyjściem na słuchawki, poliester 210D, 70 g/m². 
Rozmiar: 220×400×160 mm Nadruk: T2(8C), DT(FC), 
S1(2C)

Chens AP781711
Plecak z wyściełanymi plecami i szelkami, przednią 
kieszenią zapinaną na zamek i z wyjściem na słuchawki. 
Dodatkowa boczna kieszeń z siatki. Poliester 600D. 
Rozmiar: 280×380×120 mm Nadruk: T2(8C), DT(FC)

Mathis AP781391
Składany plecak z zapinanymi kieszeniami i 
regulowanymi paskami. Materiał 210D poliester. 
Rozmiar: 300×420×120 mm Nadruk: T2(8C), 
DT(FC), S1(2C)
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Marnel AP721887
Plecak jutowy z kieszenią na zamek, 
bawełnianą kieszenią przednią i 
akcentami. Rozmiar: 340×430×90 mm 
Nadruk: T2(8C), DT(FC)

BAGS AND TRAVEL backpacks

232

https://coolcollection.eu/en/products/AP741871-05
https://coolcollection.eu/en/products/AP781701-01
https://coolcollection.eu/en/products/AP781391-07
https://coolcollection.eu/en/products/AP721555-02
https://coolcollection.eu/en/products/AP781711-05
https://coolcollection.eu/en/products/AP721887


Discovery AP761069
Plecak z zamykaną z przodu kieszenią 
na zamek, z miękkim tyłem oraz 
rączką. Materiał: poliester 600D. 
Rozmiar: 280×380×120 mm 
Nadruk: T2(8C), DT(FC), BR(10C)
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Decath AP781152
Plecak z poliestru 600D z wyściełanym tyłem, 
regulowanymi szelkami i zapinaną na zamek przednią 
kieszenią. Rozmiar: 230×400×120 mm Nadruk: T2(8C), 
DT(FC)

Humus AP791845
Plecak z poliestru 600D z regulowanymi ramiączkami. 
Posiada dodatkowo boczne kieszenie oraz kieszeń 
na telefon komórkowy zapinaną na zamek. 
Rozmiar: 300×400×160 mm Nadruk: T2(8C), DT(FC)

Lendross AP741566
Plecak z regulowanymi paskami, wyjściem 
słuchawkowym, i kieszeniami bocznymi i zapinaną 
kieszenią główną. Materiał 600D poliester. 
Rozmiar: 290×430×150 mm Nadruk: T2(8C), 
DT(FC)
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Yondix AP741567
Plecak z zapinanymi kieszeniami oraz wyściełanymi 
plecami i ramiączkami. Materiał 600D poliester. 
Rozmiar: 430×325×235 mm Nadruk: T2(8C), DT(FC)
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Densul AP721149
Wodoodporny plecak z wieloma przegródkami 
na suwak, wyściełanymi plecami i szelkami. 
Rozmiar: 320×480×280 mm Nadruk: T2(8C), 
DT(FC), BR(10C)

Virtux AP741423
Plecak z poliestru 420D, przednie kieszenie 
zapinane na suwak, uchwyt do telefonu, kieszenie 
z siatki, regulowany pasek na ramię. Produkt 
marki Orizon. Rozmiar: 350×530×280 mm 
Nadruk: T2(8C), DT(FC)

Shamer AP781387
Plecak z wieloma zapinanymi kieszeniami, regulowanymi paskami i 
wzmocnionymi plecami i kieszenią na laptop (15"). Materiał 600D nylon. 
Rozmiar: 290×410×180 mm  Nadruk: T2(8C), DT(FC)
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Mordux AP721814-77
Antybakteryjny plecak z wyściełaną 
przegrodą na laptop (15'') i paskiem do 
mocowania na walizce. Zgodny z ISO 20743. 
Rozmiar: 300×430×140 mm Nadruk: T2(8C), 
DT(FC)

Nevium AP781388
Plecak z licznymi zapinanymi kieszeniami 
i wzmocnionymi plecami i paskami. 
Rozmiar: 290×460×130 mm  Nadruk: T2(8C), 
DT(FC)

Eris AP791352
Plecak z regulowanymi paskami, z 
kieszeniami zamykanymi na suwak oraz 
wyściełaną komorą na laptopa (14"). Materiał: 
900D nylon. Rozmiar: 300×410×140 mm 
Nadruk: T2(8C), DT(FC)

Hurkon AP721553-10
Dwufunkcyjny plecak / teczka na dokumenty z 
wyściełaną przegrodą na laptopa (15 "), wyściełanymi 
plecami i paskami na ramię. Z paskiem na walizkę i 
odpinanymi, chowanymi paskami na ramię. Poliester 
600D. Rozmiar: 320×410×125 mm Nadruk: T2(8C), 
DT(FC)

Bulman AP721900-77
Plecak z RPET z przegrodami na suwak, wyściełaną 
przegrodą na laptopa (15 ") i tablet (12"), paskiem do 
walizki, ergonomicznymi tyłem i paskami na ramiona. Z 
ukrytą kieszenią antykradzieżową. Poliester 600D RPET. 
Rozmiar: 350×470×150 mm Nadruk: T2(8C), DT(FC)

Bradd AP781386-10
Plecak z wieloma zapinanymi kieszeniami, 
regulowanymi paskami i wzmocnionymi plecami i 
kieszenią na laptop (15"). Materiał 600D poliester. 
Rozmiar: 280×400×80 mm Nadruk: T2(8C), DT(FC)
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Howar AP721712-77
Plecak z przegrodą termiczną wyściełaną PEVA na pudełko 
na lunch. Główna komora z zamknięciem na klamrę, 
bocznymi siatkowymi kieszeniami i wyściełanymi paskami 
na ramiona. 600D poliester. Rozmiar: 300×620×130 mm 
Nadruk: T2(8C), DT(FC)

Krepak AP721713-77
Zapinany plecak z wbudowaną lampką 4 LED, wyściełanymi plecami 
i paskami na ramiona. Posiada 3 funkcje świecenia. W zestawie z 
bateriami guzikowymi. 600D poliester. Rozmiar: 300×430×135 mm 
Nadruk: T2(8C), DT(FC)

Kropel AP721560
Plecak antykradzieżowy z ochroną RFID z wyściełaną przegrodą 
na laptopa (15"), wyściełanym tyłem i paskami na ramię. Poliester 
300D. Rozmiar: 370×650×200 mm Nadruk: T2(8C), DT(FC)
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Caldy AP721636
Plecak z zapinaną na zamek przednią kieszenią, 
siatkową kieszenią boczną, wyściełanym tyłem 
i uchwytami na ramiona. Poliester 600D RPET. 
Z metką RPET. Rozmiar: 280×380×120 mm 
Nadruk: T2(8C), DT(FC)

Arcano AP741494
Plecak 600D z nylon z wieloma przegródkami 
oraz miejscem na laptopa (15"). 
Rozmiar: 325×440×250 mm Nadruk: T2(8C), 
DT(FC)

Donovan AP781201
Plecak z wieloma zapinanymi kieszeniami, miejscem 
na laptop (15") i regulowanymi paskami. Materiał 
600D poliester. Rozmiar: 320×440×180 mm 
Nadruk: T2(8C), DT(FC)

Dontax AP721589-10
Wodoodporny plecak z migającym światełkiem 
LED, wyściełaną przegrodą na laptopa (15") oraz 
wyściełanymi plecami i paskami na ramiona. Ze 
złączem USB do zasilania lampki. Poliester 600D. 
Rozmiar: 310×450×170 mm Nadruk: T2(8C), DT(FC)

Verbel AP781204
Plecak z zapinanymi kieszeniami, wzmocnionymi 
plecami, regulowanymi paskami i miejscem 
na laptop (15"). Materiał 600D poliester. 
Rozmiar: 320×400×150 mm Nadruk: T2(8C), 
DT(FC), BR(10C)

Brooklyn AP819022
Plecak z przegródkami na suwak, wyściełaną 
kieszenią na laptop, uchwytami ze skóry PU i 
regulowanym paskiem na ramię. Duetonowy 
poliester 300D. Rozmiar: 315×95×400 mm 
Nadruk: T2(8C), DT(FC)
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Halnok AP781712-10
Wodoodporny plecak z przegródkami na suwak, wyściełaną przegrodą 
na laptopa (15") i tablet (10"), wyściełanymi plecami i paskami na 
ramiona. Z wyjściem słuchawkowym i wbudowanym złączem USB 
dla powerbanków. Poliester 600D. Rozmiar: 320×420×150 mm 
Nadruk: T2(8C), DT(FC)

Zircan AP781385
Plecak z wieloma zapinanymi kieszeniami, regulowanymi 
paskami i wzmocnionymi plecami i kieszenią na laptop (15"). 
Posiada wbudowany kabel USB do podłączenia powerbank. 
Rozmiar: 300×470×200 mm  Nadruk: T2(8C), DT(FC)

Prikan AP721558
Plecak z zapinanymi przegrodami, wyściełanym miejscem na laptop, 
ergonomicznymi plecami i paskami na ramię. Z paskiem na walizkę. 
Z wbudowanym gniazdem USB do power banka. 600D poliester. 
Rozmiar: 310×400×130 mm Nadruk: T2(8C), DT(FC)

-06A

-10

-05

-10

-06

-77

BAGS AND TRAVELbackpacks

239

https://coolcollection.eu/en/products/AP781712-10
https://coolcollection.eu/en/products/AP781385-10
https://coolcollection.eu/en/products/AP721558-05


Bezos AP810433
Plecak dwukolorowy z wieloma zapinanymi 
przegrodami, wyściełanym miejscem na laptop (17'') 
i tablet oraz ergonomiczną tylną ścianką i paskami. Z 
przegrodą antykradzieżową. Z zapięciem do walizki i 
wbudowanym gniazdem USB do power banka. Poliester 
400D. Rozmiar: 310×420×130 mm Nadruk: T2(8C), 
DT(FC), BR(10C)

Kacen AP721557-77
Plecak z zapinanymi przegrodami, wyściełanymi: 
miejscem na laptop i tablet, ergonomicznymi 
plecami i paskami na ramię. Z kieszonką boczną 
z siatki. Z wbudowanym gniazdem USB do power 
banka. 600D poliester. Rozmiar: 325×440×250 mm 
Nadruk: T2(8C), DT(FC)

Konor AP721548
Plecak z zapinanymi przegrodami, wyściełaną 
przegrodą na laptopa (15 ”) i miejscem na tablet 
(10”), wyściełanym tyłem i paskami na ramię. 
Z wbudowanym gniazdem USB do power 
banka. Poliester 600D RPET. Z metką RPET. 
Rozmiar: 310×450×170 mm Nadruk: T2(8C), 
DT(FC)

Haltrix AP721215
Plecak na kółkach z wyściełanym 
przedziałem na laptopa (15") i 
tablet (11"), wyściełane plecy i 
ramiączka. Z wbudowanym złączem 
USB dla powerbanków. Poliester 
300D. Rozmiar: 330×470×225 mm 
Nadruk: T2(8C), DT(FC)
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Branson AP810432-80
Plecak z wieloma zapinanymi przegrodami, wyściełanym miejscem 
na laptop (17'') i tablet oraz ergonomiczną tylną ścianką i paskami. Z 
zapięciem do walizki i wbudowanym gniazdem USB do power banka. 
Poliester 400D. Rozmiar: 300×420×120 mm Nadruk: T2(8C), DT(FC)

Cumulon AP819030-80
Wodoodporny plecak z wieloma zapinanymi przegrodami, wyściełanym 
miejscem na laptop (15'') i tablet oraz ergonomiczną tylną ścianką 
i paskami. Z kieszenią antykradzieżową, zapięciem do walizki i 
wbudowanym gniazdem USB do power banka. Poliester 300D Oxford. 
Rozmiar: 310×460×120 mm Nadruk: T2(8C), DT(FC)

Vectom AP721326
Plecak antykradzieżowy z wieloma przegrodami, 
wyściełanymi: miejscem na laptop (15'') i tablet (12'') 
oraz tylną ścianką i paskami. Z zapięciem do walizki i 
wbudowanym gniazdem USB do power banka. Poliester 
300D. Rozmiar: 350×470×150 mm Nadruk: T2(8C), 
DT(FC)
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Briden AP721048-77
Wodoodporny plecak z wieloma przegródkami 
na zamek, wyściełaną przegrodą na laptop (17") 
i tablet (10"), wyściełanymi plecami i paskami na 
ramiona. Z wbudowanym power bankiem 8000 mAh 
ze złączem micro USB i USB-C. Poliester 600D. 
Rozmiar: 300×460×180 mm  Nadruk: T2(8C), 
DT(FC)

Brinem AP721155-77
Wodoodporny plecak z wieloma przegródkami 
na suwak, wyściełaną przegrodą na laptopa (15"), 
wyściełanymi plecami i paskami na ramiona. Z 
wbudowanym złączem USB dla powerbanków 
i zamkiem szyfrowym. Poliester 300D. 
Rozmiar: 300×430×170 mm Nadruk: T2(8C), 
DT(FC)

Rigal AP721153-77
Plecak z ochroną RFID i wieloma przegródkami 
na zamek błyskawiczny, wyściełaną przegrodą 
na laptopa (15"), wyściełanymi plecami i 
paskami na ramiona, Z wbudowanym złączem 
USB dla powerbanków, poliester 300D. 
Rozmiar: 300×430×130 mm Nadruk: T2(8C), 
DT(FC)

Biltrix AP721027-77
Wodoodporny, antywłamaniowy plecak z wieloma 
przegródkami, komorą na suwak, wyściełaną 
przegrodą na laptop (15") i tablet (10"), wyściełanymi 
plecami i paskami na ramiona. Z wbudowanym 
gniazdem USB do ładowania telefonów. Nylon 1200D. 
Rozmiar: 300×440×160 mm  Nadruk: T2(8C), DT(FC)
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Musk AP819031
Plecak antykradzieżowy z wieloma wewnętrznymi kieszeniami z 
organizerem, wyściełaną przegrodą na laptopa (15 ") i tablet (10"), 
wyściełanym tyłem i paskiem na ramię. Z paskiem do mocowania na 
walizce i wbudowanym złączem USB do power banków. Dwukolorowy 
poliester 600D. Rozmiar: 430×300×120 mm Nadruk: T2(8C), DT(FC)

Terrex AP721884-77
Dwukolorowy plecak z RPET z główną przegrodą zapinaną 
na zamek, wyściełaną przegrodą na laptopa (15 ") i tablet 
(10"), kieszeniami bocznymi, wyściełanym tyłem i paskami na 
ramiona. Poliester 600D RPET. Rozmiar: 310×450×130 mm 
Nadruk: T2(8C), DT(FC)

Sulkan AP721576-77
Dwufunkcyjny plecak / teczka na dokumenty z wieloma zapinanymi 
przegrodami, z wyściełaną przegrodą na laptopa (15 "), wyściełanymi 
plecami i paskami na ramię. Z paskiem na walizkę i gniazdem USB do power 
banka. Poliester 600D. Rozmiar: 320×460×200 mm Nadruk: T2(8C), DT(FC)
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Quimper B AP819013
Plecak z poliestru 600D i brezentu z zapinaną 
kieszenią. Produkt marki André Philippe. 
Rozmiar: 310×160×470 mm Nadruk: T2(8C), DT(FC)

Reims B AP819011
Plecak z wieloma kieszeniami, miejscem na laptop (15") i 
wyściełanymi ramiączkami i rączką. Materiał dwuwarstwowe 
polyester 600D. Produkt marki André Philippe. 
Rozmiar: 300×190×400 mm Nadruk: T2(8C), DT(FC), BR(10C)

Quimper S AP819015
Torba sportowa z poliestru 600D oraz brezentu z zapinaną 
kieszonką i regulowaną rączką. Produkt Marki André Philippe. 
Rozmiar: 500×285×270 mm Nadruk: T2(8C), DT(FC)

Reims D AP819012
Teczka na dokumenty z miejscem na laptop (15,6"), 
zapinaną kieszenią i regulowaną rączką. Materiał 
dwuwarstwowe polyester 600D. Produkt marki André 
Philippe. Rozmiar: 385×100×295 mm Nadruk: T2(8C), 
DT(FC), BR(10C)
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Scuba S AP819019
600D poliester, sportowa torba z zamkiem i regulowanym 
paskiem na ramię. Rozmiar: 540×270×320 mm 
Nadruk: T2(8C), DT(FC), BR(10C)

Scuba B AP819020
Plecak z zapinanymi wielofunkcyjnymi przegrodami 
(15" laptop), wyściełanymi paskami i siateczkowymi 
kieszeniami bocznymi. Wykonany z dwuwarstowego 
poliestru 600D. Rozmiar: 310×160×410 mm 
Nadruk: T2(8C), DT(FC)

Scuba D AP819021
Torba na dokumenty z wyściełaną i zamykaną 
przegrodą na laptop (15"). Z regulowanym paskiem 
na ramię. Wykonana z dwuwarstwowego poliestru 
600D. Rozmiar: 370×50×280 mm Nadruk: T2(8C), 
DT(FC)
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Novak B AP819008
Plecak z wyciąganą rączką, zapinaną przednią 
kieszenią, miejscem na laptopa (15"), telefon 
komórkowy, 2 kieszeniami na napoje Materiał: 
840D poliester/PVC. Produkt marki André Philippe. 
Rozmiar: 310×125×440 mm Nadruk: T2(8C), 
DT(FC), BR(10C)

Lorient D AP819017
Torba na dokumenty z wzmocnioną przegrodą 
na laptop, regulowanym paskiem i zapinanymi 
kieszeniami. Materiał dwuwarstwowy 
poliester 420D. Produkt marki Andre Philippe. 
Rozmiar: 420×75×320 mm Nadruk: T2(8C), DT(FC)

Novak S AP819010
Torba sportowa z regulowanym paskiem, zapinaną 
przednią kieszenią i miejscem na laptopa oraz telefon 
komórkowy. Materiał: 840D poliester/PVC. Produkt 
marki André Philippe. Rozmiar: 500×260×295 mm 
Nadruk: T2(8C), DT(FC), BR(10C)

Lorient N AP819018
Wzmacniana torba na laptop z zapinanymi 
kieszeniami. Mieści laptop o przekątnej do 
14,1". Materiał dwuwarstwowy poliester 
420D. Produkt marki Andre Philippe. 
Rozmiar: 335×20×275 mm Nadruk: T2(8C), 
DT(FC)

Novak T AP819007
Plecak na kółkach z kieszenią na laptopa (15"), 
dwiema bocznymi kieszeniami oraz dodatkową 
kieszenią na komórkę oraz długopis. Materiał: 
210D poliester. Produkt marki André Philippe. 
Rozmiar: 310×125×440 mm Nadruk: T2(8C), 
DT(FC)

Lorient B AP819016
Plecak z wieloma zapinanymi przegrodami, 
wzmocnioną kieszenią na laptop, plecami i 
paskami. Materiał dwuwarstwowy poliester 
420D. Produkt marki Andre Philippe. 
Rozmiar: 300×165×450 mm Nadruk: T2(8C), 
DT(FC)
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Donatox AP721085-77
Torba sportowa z komorą zamykaną na suwak, 
z paskiem na ramię i wbudowanym złączem 
USB do ładowania telefonów. Poliester 600D. 
Rozmiar: 500×300×285 mm Nadruk: T2(8C), 
DT(FC)

Lenket AP721154-77
Torba z zabezpieczeniem RFID, z wyściełaną 
przegrodą na laptopa i tablet (15"i 10"), 
wyściełanymi plecami i paskiem na ramię. Z 
wbudowanym złączem USB dla powerbanków. 
Poliester 300D. Rozmiar: 380×295×85 mm 
Nadruk: T2(8C), DT(FC)
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Mainsail AP805859
Torba sportowa/plecak z zapinanymi kieszeniami i 
regulowaną rączką. Materiał tarpaulin i 600D poliester. 
Rozmiar: 310×550×310 mm Nadruk: S2(1C)

Lutux AP721559-77
Torba sportowa z zapinaną przegrodą, kieszenią z 
siatki i regulowanym paskiem na ramię. 600D poliester. 
Rozmiar: 450×220×210 mm Nadruk: T2(8C), DT(FC)

Melbor AP721885
Torba sportowa z wieloma przegrodami na suwak 
i regulowanym paskiem na ramię, poliester 600D. 
Rozmiar: 650×340×330 mm Nadruk: T2(8C), DT(FC)

Kanit AP721621-77
Sportowa torba z zamkiem i regulowanym paskiem na 
ramię. Oddzielna komora na buty i kieszonka z ochroną 
RFID. 600D poliester. Rozmiar: 500×380×240 mm 
Nadruk: T2(8C), DT(FC)

-10 -05 -06 -06A -10 -71-06-05

BAGS AND TRAVEL sports bags

248

https://coolcollection.eu/en/products/AP805859-05
https://coolcollection.eu/en/products/AP721885-05
https://coolcollection.eu/en/products/AP721559-77
https://coolcollection.eu/en/products/AP721621-77


Drako AP791249
Torba sportowa z paskiem na ramię oraz 
kieszeniami zasuwanymi na zamek Materiał 
Poliester 600D. Rozmiar: 530×250×250 mm 
Nadruk: T2(8C), DT(FC)

Simaro AP781831
100% bawełaniana torba sportowa 
z kolorowym uchwytami. 100 g/m². 
Rozmiar: ø250×500 mm Nadruk: T2(8C), 
DT(FC), S1(3C)

Divux AP721565
Nylonowa torba sportowa/plecak z zapinanymi 
przegrodami i wyściełanymi plecami i paskami na 
ramię. Rozmiar: 470×250×240 mm Nadruk: T2(8C), 
DT(FC)

Novo AP761063
Torba sportowa z regulowanym 
paskiem na ramię. Materiał: 600D, 
poliester. Rozmiar: 420×240×200 mm 
Nadruk: T2(8C), DT(FC)
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Konfer AP731608
Zasuwana, poliestrowa teczka na dokumenty 
z kieszenią na tel.komórkowy. Materiał: 
600D poliester. Rozmiar: 380×295×90 mm 
Nadruk: T2(8C), DT(FC)

Bernice AP791351
Torba na ramię wykonana z 
włókniny z wewnętrzną kieszenią na 
długopisy. Rozmiar: 362×300×90 mm 
Nadruk: S1(1C)

Scarlett AP781206
Torba na ramię z wieloma przegrodami i 
regulowanym paskiem. Materiał 600D poliester. 
Rozmiar: 430×310×110 mm Nadruk: T2(8C), 
DT(FC)

Zukar AP741543
Zasuwana torba na ramię z 
regulowanym paskiem, 420D poliester. 
Rozmiar: 340×270×100 mm Nadruk: T2(8C), 
DT(FC)

Hirkop AP741507
Zapinana torba na dokumenty, 600D poliester. 
Rozmiar: 380×295×90 mm Nadruk: T2(8C), 
DT(FC)

Kein AP791996
Zapinana torba na dokumenty z włókniny. 
Rozmiar: 350×260 mm Nadruk: T2(8C), 
DT(FC)
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Amazon AP791026
Teczka na dokumenty z regulowanym 
paskiem na ramię. Materiał: poliester 600D. 
Rozmiar: 370×290×90 mm  Nadruk: T2(8C), 
DT(FC)

Milan AP761076
Torba na dokumenty z miejscem na długopisy oraz 
dodatkowymi kieszeniami na telefon komórkowy 
i kieszonką na CD. Materiał: 600D poliester. 
Rozmiar: 240×320×40 mm Nadruk: T2(8C), DT(FC)
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Pirok AP721899-77
Torba na dokumenty z RPET z główną przegrodą 
zapinaną na zamek, regulowanym paskiem 
na ramię, paskiem do walizki, wyściełanymi 
przegrodami na laptopa (15 ") i tablet (10"). 
Poliester 600D RPET. Rozmiar: 370×280×50 mm 
Nadruk: T2(8C), DT(FC)

Sektor AP731973
Teczka z miejscem na laptopa i paskiem 
na ramię. Materiał: 1680D, poliester. 
Rozmiar: 385×290×145 mm  Nadruk: T2(8C), DT(FC)

Cubic AP731516
Torba na kółkach z regulowanym uchwytem 
i zamykanymi kieszeniami. Materiał: 600D, 
poliester. Rozmiar: 430×350×180 mm 
Nadruk: T2(8C), DT(FC)

Baldony AP781713-10
Zapinana na zamek torba na dokumenty z regulowanym 
paskiem na ramię, wyściełanymi przegródkami na laptop 
i tablet. Z wyjściem słuchawkowym i wbudowanym 
złączem USB do ładowania telefonu. Poliester 600D. 
Rozmiar: 380×295×85 mm Nadruk: T2(8C), DT(FC)
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Silmour AP721074-77
Sztywna plastikowa walizka z 4 kółkami, teleskopową rączką, 
z uchwytem na tablet i zamkiem szyfrowym TSA. Z przegrodą 
na powerbank i gniazdem USB. Powerbank nie znajduje się w 
zestawie. Rozmiar: 375×570×230 mm Nadruk: VS(FC)

Hessok AP721564
Sztywna, plastikowa walizka na kółkach z 4 podwójnymi 
kółkami, teleskopowym uchwytem i zamkiem szyfrowym TSA. 
Rozmiar: 340×540×230 mm Nadruk: VS(FC)

Tugart AP791595
Torba z 4-ema kółkami z plastiku. Produkt marki Antonio Miro. 
Rozmiar: 360×600×220 mm Nadruk: DO4(FC)
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Rover AP731223
Worek żeglarski na ramię. Materiał 100% 
bawełna, 175 g/m². Rozmiar: ø250×435 mm 
Nadruk: T2(8C), DT(FC), S1(3C)

Lopso AP721886
Marynarski worek z juty z bawełnianą kieszenią 
z przodu i zamknięciem sznurkowym. 
Rozmiar: ø230×450 mm 
Nadruk: T2(8C), DT(FC), S1(3C)
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Kambax AP721551
Wodoodporna, sucha torba z materiału ripstop 
z okienkiem, plastikową klamrą i karabińczykiem. 
Rozmiar: ø110×280 mm Nadruk: T1(8C), DT(FC), 
S1(1C)

Tayrux AP721550
Wodoodporna, sucha torba z materiału ripstop z 
plastikową klamrą i regulowanymi paskami na ramię. 
Rozmiar: ø230×630 mm Nadruk: T2(8C), DT(FC), 
S2(1C)

Kinser AP741835
Wodoodporna torba z plastikową klamrą i karabińczykiem. 
Rozmiar: ø115×245 mm Nadruk: T1(8C), DT(FC), S1(1C)

Tinsul AP741836
Wodoodporna torba z plastikową klamrą i karabińczykiem. 
Rozmiar: ø185×360 mm Nadruk: T2(8C), DT(FC), S2(1C)
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Kibix AP741274
Pokrowiec na garnitur PEVA. 
Rozmiar: 600×1000 mm Nadruk: S1(1C)

El Crown AP731215
Torebka biodrowa z 4 kieszeniami. Materiał: 
420D poliester. Rozmiar: 290×100×60 mm 
Nadruk: T1(8C), DT(FC)

Pirlo AP731790
Torba na buty, zamykana na zamek. Materiał: 
600D, poliester. Rozmiar: 350×160×150 mm  
Nadruk: T1(8C), DT(FC)

Piluto AP761080
Mini torba na ramię z regulowanym 
paskiem. Materiał: 600D poliester. 
Rozmiar: 140×185×75 mm Nadruk: T2(8C), 
DT(FC)
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Inxul AP741226
Torba biodrowa na pasku z poliestru 
600D z dwoma zapinanymi kieszeniami. 
Rozmiar: 350×150 mm Nadruk: T1(8C), DT(FC)

Zunder AP721156
Zapinana, 600D poliester torba biodrowa. Rozmiar: 250×170×80 mm 
Nadruk: T1(8C), DT(FC)

Mendel AP721549
Torba biodrowa z 2 zapinanymi kieszonkami. Ripstop. 
Rozmiar: 310×115 mm Nadruk: T1(8C), DT(FC)
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Factor AP873012
Składany, metalowy wieszak na torbę. 
Rozmiar: ø45×8 mm Nadruk: P2(2C), 
DO2(FC)

Amor AP810727-05
Metalowy wieszak na torbę o kształcie 
serca z magnetycznym zamknięciem. 
Produkt zapakowany w czarne pudełko. 
Rozmiar: 35×30×5 mm Nadruk: DO2(FC), 
P2(2C)

Paris AP873023
Metalowy wieszak na torebki z metalicznym 
wykończeniem. Magnetyczne zamykanie. 
Rozmiar: ø45×10 mm Nadruk: DO3(FC), 
E1, P2(2C)
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Klimba AP791556
Błyszczące etui na paszport z PVC. 
Rozmiar: 100×138 mm Nadruk: P1(4C)

Dusky AP741862
Zapinana torebeczka z przeźroczystym 
przodem i kolorowym tyłem. 
Rozmiar: 230×180×65 mm Nadruk: S1(2C)

Blanax AP741300
Cyfrowa waga do bagażu. Max 
waga: 40 kg, w zestawie z bateriami. 
Rozmiar: 100×25×37 mm Nadruk: P2(2C)

Hargol AP781314
Cyfrowa waga bagażowa z wbudowanym 
powerbankiem 2200 mAh. Wytrzymuje wagę 
do 50kg. Zestaw zawiera kabel microUSB. 
Rozmiar: 143×220×32 mm Nadruk: P2(4C), UV(FC)
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Nonval AP721575-01
Plastikowy adapter podróżny z 2 portami USB 
do ładowania. Maks. moc wyjściowa: 2100 mA. 
Rozmiar: 70×60×47 mm Nadruk: P2(4C)

Duban AP721588-01
Ładowarka podróżna do gniazdka z 2 portami USB o 
maksymalnej mocy wyjściowej: 2100 mA. Z adapterami 
wtyczek dla USA, Europy, Wielkiej Brytanii, Azji i Australii. 
W zestawie etui ochronne. Rozmiar: 47×31×55 mm 
Nadruk: P2(4C), T1(8C), DT(8C)
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Around the World AP882000-01
Uniwersalna, plastikowa przejściówka do wtyczek. 
Rozmiar: 61×43×43 mm Nadruk: P2(4C), UV(FC)

Jetlag AP731499
Podróżny zestaw redukcji wtyczek 
prądowych. Rozmiar: ø45×82 mm 
Nadruk: P2(2C)

Tribox AP741480
Uniwersalny adapter do gniazdek z ładowarką USB. 
Rozmiar: ø45×82 mm Nadruk: P2(2C)

Zanex AP741366
Metalowa kłódka do bagażu z 3 cyfrowym kodem. 
Rozmiar: 20×65×8 mm Nadruk: P2(2C), E1
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Terminal II AP718774
Perosnalizowany pas do bagażu  z regulowanym paskiem z 3 
cyfrowym zamkiem. W grafiką sublimacyjną po obu stronach. 
Min. ilość: 50szt. Rozmiar: 1580×50 mm Nadruk: FP-SU(FC)

Ripley AP781382
Opaska na bagaż z poliestru z plastikową 
klamrą. Rozmiar: 1800×50 mm 
Nadruk: T1(8C), DT(FC)

Terminal AP718132
Personalizowany, poliestrowy pas do bagażu o 
regulowanej długości. Nadruk sublimacyjny po obu 
stronach. Min. ilość. 50szt. Rozmiar: 1580×50 mm 
Nadruk: FP-SU(FC)

Raner AP791975
Przywieszka na bagaż z PVC. 
Rozmiar: 70×115×5 mm 
Nadruk: P2(1C), DG1(FC)
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Washington AP800373-01
Plastikowa zawieszka na bagaż. 
Rozmiar: 110×60×3 mm Nadruk: P1(4C), UV(FC), 
DG1(FC)

Heathrow AP718202
Przywieszka na bagaż w kształcie samolotu z 
papieru odpornego na zachlapania i rozdarcia. 
Cena zawiera nadruk na jednej stronie. 
Min. ilość: 250szt. Rozmiar: 234×100 mm 
Nadruk: FP-DG(FC), DG1(FC)

London AP718138
Personalizowana, wodoodporna i odporna na 
rozerwanie papierowa zawieszka na bagaż. 
Cena zawiera nadruk full kolor po jednej stronie. 
Min. ilość. 250szt. Rozmiar: 230×60 mm 
Nadruk: FP-DG(FC), DG1(FC)

Glasgow AP800376
Plastikowa zawieszka na bagaż. 
Rozmiar: 97×56×4 mm Nadruk: P1(4C), UV(FC)
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CreaDream AP718549-10
Personalizowana podróżna maska na oczy z poliestru 
(140 g/m²) wyściełana pianką, z czarną obwolutą i tasiemką. 
Z nadrukiem sublimacyjnym na całości. Min. ilość: 100szt. 
Rozmiar: 190×90×5 mm Nadruk: FP-SU(FC)

Asleep AP731573
Podróżna opaska na oczy z gumowym paskiem, 
materiał: microfibra. Rozmiar: 185×90 mm 
Nadruk: T0(8C), DT(FC)

Pannos AP741548
Kolorowe zatyczki do uszu w transparentnym 
opakowaniu z metalową końcówką. 
Rozmiar: ø22×64 mm Nadruk: P0(4C), VS(FC)

Kocu AP791444
Kolorowe zatyczki do uszu w plastikowym 
opakowaniu. Materiał: pianka EVA. 
Rozmiar: 35×18×35 mm Nadruk: P1(4C), UV(FC)
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Condord AP781617
Kolorowa poduszka podróżna z 
poliestru. Rozmiar: 300×290×95 mm 
Nadruk: Nienadrukowalne

Traveller AP761828
Dmuchana poduszka podróżna. Materiał: 
mikrofibra. Rozmiar: 430×265 mm 
Nadruk: T0(8C), DT(FC)

Plonet AP791976
Zestaw podróżny z dmuchaną poduszką, opaską na oczy i 
zatyczkami do uszu. Dostarczany w dopasowanym kolorystycznie, 
aksamitnym opakowaniu. Rozmiar: 175×110 mm Nadruk: T0(8C), 
DT(FC)

Yorder AP781010
Zestaw podróżny, opaska na oczy z mikrofibry i zatyczki do 
uszu z EVA. Rozmiar: 190×90 mm Nadruk: T0(8C), DT(FC)
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Serbin AP781917
Etui ze skóry PU na karty kredytowe 
z 5-przegródkami i ochroną RFID. 
Rozmiar: 72×100×2 mm Nadruk: T1(8C), 
DT(FC)

Brigit AP781144-10
Etui na karty 8 kart kredytowych 
ze sztucznej skóry z blokadą RFID. 
Rozmiar: 82×117×15 mm Nadruk: O1

Rupuk AP781921
Porfel z czteroma przegródkami 
na karty i ochroną RFID. Poliester. 
Rozmiar: 110×86×13 mm Nadruk: T1(8C), DT(FC)

Twelve AP731716
Etui na 12 kart. Imitacja skóry. 
Rozmiar: 76×107×8 mm Nadruk: P1(2C), 
T1(8C), DT(FC), O1

Rainol AP781513
Aluminiowe etui na karty z 
zabezpieczeniem RFID i miejscem 
na 6 kart. Rozmiar: 110×75×20 mm 
Nadruk: E1, P2(4C), DO4(FC)

Kunlap AP741883
Skórzane etui na karty kredytowe. Do 
20 kart. Produkt marki Antonio Miro. 
Rozmiar: 85×110×13 mm Nadruk: O1
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Jupiter AP873032
Chromowany klip ze stali nierdzewnej z 
otwieraczem do butelek. W czarnym pudełeczku. 
Rozmiar: 65×25×8 mm Nadruk: E1, RE1(6C)

Mercur AP800106
Spinacz do banknotów w ozdobnym 
pudełku. Rozmiar: 20×52×4 mm 
Nadruk: E1, RE1(6C)

Sullivan AP800662
Wizytownik z eko skóry z metalowym 
klipsem. Rozmiar: 67×100×8 mm 
Nadruk: E1, O1
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Wolly AP718534
Etui/uchwyt na karty ze sklejki bambusowe z 
elastyczną gumką. Rozmiar: 60×90×10 mm 
Nadruk: E1, P1(2C)

StriCard AP718126
Etui na karty z płyty HDF z gumką. Idealny pod nadruk 
UV LED. Rozmiar: 94×60×6 mm Nadruk: UV(FC), 
P1(4C), S1(1C)

Randy AP781142
Plastikowy uchwyt na karty kredytowe z 
blokadą RFID. Rozmiar: 90×60×4 mm 
Nadruk: P1(4C), UV(FC)

Porlan AP781143
Aluminiowy uchwyt na karty 
kredytowe z 1 komorą i blokadą RFID. 
Rozmiar: 89×58×7 mm Nadruk: E1, P2(2C)
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Film AP761097
Portfel z kieszeniami wraz z miejscem 
na karty. Materiał: poliester 300D. 
Rozmiar: 77×126×10 mm Nadruk: T1(8C), 
DT(FC)

Narse AP721647-00
Zapinana na zamek portmonetka z uchwytem 
ze sznurka z mieszanki bawełny z poliestrem. 
Rozmiar: 110×85×20 mm Nadruk: T1(8C), 
DT(FC)

Becam AP781749
Aluminiowy uchwyt karty kredytowe z 
jedną przegródką. Posiada fukcję blokującą 
RFID. Rozmiar: 60×90 mm Nadruk: P1(1C)

Recol AP721599
Etui na kartę z zabezpieczeniem RFID. 
Rozmiar: 62×90 mm Nadruk: P1(1C)
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Nelsom AP721898
Zapinana portmonetka z 600D poliestru 
RPET z metką RPET. Rozmiar: 110×80 mm 
Nadruk: T1(8C), DT(FC)

Faudok AP721019
Zapinana portmonetka ze skóry 
PU z metalicznym wykończeniem. 
Rozmiar: 120×85×5 mm Nadruk: T1(8C), DT(FC)

Ralf AP781227
Zapinana torebka z mikrofibry. 
Rozmiar: 105×90×8 mm 
Nadruk: P2(1C)

Dramix AP781226
Zapinana portmonetka z mikrofibry z 
brelokiem. Rozmiar: 105×75×5 mm 
Nadruk: P2(1C)
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Sling AP800729
Składany, manualny, 8 panelowy parasol z 
metalową ramą i stelażem. W pokrowcu, 
170T poliester. Rozmiar: ø980×255 mm 
Nadruk: S2(1C), T2(8C), DT(FC), *:SU1(FC)

Susan AP761350
Kolorowy parasol z srebrnym środkiem. 
Dostarczany z pokrowcem. Materiał: 
poliester 170T. Rozmiar: ø950 mm 
Nadruk: T2(8C), DT(FC), S2(1C)

Nubila AP808412
W pełni automatyczny (otwarty / zamknięty), 
wiatroodporny składany parasol z 8 panelami. Z 
metalowym trzpieniem, stelażem z metalu/włókna 
szklanego i dopasowanym kolorowym woreczkiem 
oraz plastikowym uchwytem. Materiał 190T pongee. 
Rozmiar: ø955×580 mm Nadruk: T2(8C), DT(FC), 
S2(1C), DO1(FC), *:SU1(FC)
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Ziant AP741691
Składany ręcznie 8 panelowy parasol 
z metalowym trzpieniem i ramą. W 
pasującym kolorystycznie pokrowcu. 
170T poliester. Rozmiar: ø960 mm 
Nadruk: T2(8C), DT(FC), S2(1C), 
*:SU1(FC)

Mint AP731636
Składany ręcznie parasol z 8 panelami, 
metalowym trzpieniem i ramą. Z 
pokrowcem w pasującym kolorze. Materiał: 
170T poliester. Rozmiar: ø980 mm  
Nadruk: T2(8C), DT(FC), S2(1C)

Brosian AP721413
Automatyczny, składany parasol z 8 
panelami z dopasowanym kolorystycznie 
etui. Z metalową ramą, stelażem z 
włókna szklanego i drewnianą rączką. 
Produkt z butelek PET z recyklingu. 
Rozmiar: ø950 mm Nadruk: T2(8C), 
DT(FC), S2(1C)

Elmer AP791148
Automatyczny parasol z 8 panelami z 
pasującym kolorystycznie pokrowcem. Z 
metalowym trzpieniem i ramą. Z uchwytem z 
pianki EVA. 190T pongee. Rozmiar: ø980 mm  
Nadruk: T2(8C), DT(FC), S2(1C)
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Brosmon AP781814
Manualny, wiatroodporny składany parasol z 8 
panelami, stelażem z włókna szklanego, metalowym 
trzonem i ramą. Z uchwytem pętelkowym, który 
można przymocować do paska torby. 190T pongee. 
Rozmiar: ø1000 mm Nadruk: T2(8C), DT(FC), 
S2(1C), *:SU1(FC)

Stansed AP800706
Automatyczny parasol z 8 panelami, 
drewnianym uchwytem, metalowym trzpieniem 
i ramą. W pasującym kolorystycznie pokrowcu. 
170T poliester. Rozmiar: ø1060 mm 
Nadruk: T2(8C), DT(FC), S2(1C)

Alexon AP721882
W pełni automatyczny (otwieranie/zamykanie) wiatroodporny parasol 
składany z 8 panelami. Z metalowym trzonkiem, ramą z metalu/włókna 
szklanego i dopasowanym kolorystycznie etui i plastikowym uchwytem. 
Poliester 190T. Rozmiar: ø980 mm Nadruk: T2(8C), DT(FC), S2(1C)
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Avignon AP808406
Wiatroszczelny składany parasol z 8 panelami, 
pełna automatyka (otwieranie / zamykanie), 
gumowy uchwyt, 190T pongee. Produkt 
marki André Philippe w markowym etui. 
Rozmiar: ø990 mm Nadruk: T2(8C), DT(FC), 
S2(1C)

Orage AP808408-10
Automatyczny, wiatroodporny parasol 8 panelowy, plastikowym 
uchwytem, metalowym drążkiem i stelażem. Materiał 190T pongee. W 
brandowanym etui. Produkt marki Andre Philippe. Rozmiar: ø970×80 mm 
Nadruk: T2(8C), DT(FC), S2(1C)

Palais AP800716-10
8 panelowy parasol teleskopowy marki André Philippe, pełny 
automat. 190T pongee. Rozmiar: ø995 mm Nadruk: T2(8C), 
DT(FC), S2(1C)
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Mousson AP800725-10
Automatyczny, wiatroszczelny, 8 panelowy parasol z gumową rączką, 
metalowym korpusem i stelażem z włókna szklanego. Produkt marki 
André Philippe. Rozmiar: ø1000 mm Nadruk: T2(8C), DT(FC), S2(1C)

Royal AP791626-10
Automatyczny parasol z 8 panelami z uchwytem 
ze skóry PU. W pokrowcu. 190T pongee. Produkt 
marki Antonio Miro. Rozmiar: ø1000 mm 
Nadruk: T2(8C), DT(FC), S2(1C)

Nuages AP800713
Automatyczny, 8 panelowy parasol z aluminiową rączką pokrytą 
pianką EVA, metalowym trzpieniem i ramą. W brandowanym 
pokrowcu. 190T pongee. Produkt marki André Philippe. 
Rozmiar: ø1060×850 mm Nadruk: T2(8C), DT(FC), S2(1C)
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Tonnerre AP808410-10
Automatyczny, wiatroodporny parasol 8 panelowy, 
plastikowym uchwytem, metalowym drążkiem i 
stelażem z włókna szklanego. Materiał 190T pongee. 
W brandowanym etui. Produkt marki Andre Philippe. 
Rozmiar: ø1110×920 mm Nadruk: T2(8C), DT(FC), 
S2(1C)

Monaco AP800708
Składany ręcznie parasol z 16 panelami z 
wykończeniem w dwóch kolorach. Z metalową ramą, 
drewnianą rączką i trzpieniem. W brandowanym 
pokrowcu. 190T pongee. Produkt marki André 
Philippe. Rozmiar: ø1100×880 mm Nadruk: T2(8C), 
DT(FC), S2(1C)

Limoges AP800732-10
Automatyczny, wiatroodporny parasol z 8 panelami, 
drewnianą rączką i trzpieniem, metalową ramą i 
żebrami z włókna szklanego. 190T pongee RPET. W 
brandowanym futerale. Produkt marki André Philippe. 
Rozmiar: ø1050×885 mm Nadruk: T2(8C), DT(FC), S2(1C)
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Halrum AP781813
Automatyczny, wiatroodporny parasol z 8 panelami, 
metalowym trzpieniem i stelażem z włókna szklanego, 
oraz gumowym uchwytem na ramię. 170T poliester. 
Rozmiar: ø1050 mm Nadruk: T2(8C), DT(FC), S2(1C), 
*:SU1(FC)

Hamfrey AP781637
Odwrócony parasol 8 panelowy, składany 
ręcznie z uchwytem na ramię. Z metalową 
ramą i stelażem z włókna szklanego. 190T 
pongee. Rozmiar: ø1080 mm Nadruk: T2(8C), 
DT(FC), S2(1C)

Magnific AP808415
Bardzo duży, automatyczny, wiatroodporny 
parasol z 8 panelami i ramą w pełni z włókna 
szklanego. Z pasującym kolorystycznie 
uchwytem z pianki EVA. 190T pongee. 
Rozmiar: ø1300 mm Nadruk: T2(8C), DT(FC), 
S2(1C)
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Henderson AP800727
Automatyczny, 8 panelowy parasol z metalowym stelażem oraz 
drewnianą rączką. Materiał: 190T poliester. Rozmiar: ø1030× 
880 mm Nadruk: T2(8C), DT(FC), S2(1C), *:SU1(FC)

Bonaf AP721414
Parasol automatyczny z 8 panelami, 
metalową ramą, drewnianym trzpieniem 
i uchwytem. 190T pongee RPET. Z 
metką RPET. Rozmiar: ø1050 mm 
Nadruk: T2(8C), DT(FC), S2(1C)

Espinete AP761223
Automatyczny, 8 panelowy, kolorowy 
parasol dla dzieci z plastikowym uchwytem. 
Rozmiar: ø710 mm Nadruk: T2(8C), DT(FC), S2(1C)
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Arcus AP808411
Automatyczny, 8-panelowy parasol 
z kolorową lamówką, metalową 
ramą i trzpieniem oraz stelażem z 
włókna szklanego. Materiał 190T 
pongee. Rozmiar: ø1040×865 mm 
Nadruk: T2(8C), DT(FC)

Nimbos AP808407
Automatyczny, wiatroodporny parasol 
8 panelowy z odblaskową lamówką, 
gumowaną rączką i stelażem z włókna 
szklanego. Materiał 190T pongee. 
Rozmiar: ø1100×820 mm Nadruk: T2(8C), 
DT(FC), S2(1C)

Cardin AP761787
Automatyczny srebrny parasol z 
kolorowym środkiem. Materiał: 
poliester 170T. Rozmiar: ø1020 mm 
Nadruk: T2(8C), DT(FC), S2(1C)

Stratus AP800730
Automatyczny, wiatroodporny, 8 panelowy 
parasol z jednym kolorowym panelem, 
rączką ze sztucznej skóry oraz ramą z 
metalu i włókna węglowego. Materiał 
190T pongee. Rozmiar: ø1015×861 mm 
Nadruk: T2(8C), DT(FC), S2(1C)
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Asperit AP800731
Automatyczny, wiatroodporny parasol z 8 
panelami, drewnianą rączką, metalową ramą i 
żebrami z włókna szklanego. 190T pongee z RPET. 
Rozmiar: ø1040×840 mm Nadruk: S2(1C), T2(8C), 
DT(FC)

Typhoon AP808409
Automatyczny, wiatroodporny parasol 8 panelowy, 
uchwytem EVA, metalowym trzpieniem i stelażem 
z włókna szklanego. Materiał 170T poliester. 
Rozmiar: ø1050×735 mm Nadruk: T2(8C), DT(FC), 
S2(1C), *:SU1(FC)

Korlet AP721552
Automatyczny parasol z 8 panelami, drewnianą 
rączką i metalową ramą. Nylon 190T. 
Rozmiar: ø1050 mm Nadruk: T2(8C), DT(FC), S2(1C), 
*:SU1(FC)

Panan XL AP721148
Dużego rozmiaru, automatyczny, wiatroodporny 
parasol z 8 panelami i uchwytem z pianki EVA. 190T 
poliester. Rozmiar: ø1300 mm Nadruk: T2(8C), 
DT(FC), S2(1C), *:SU1(FC)
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CreaRain Eight AP718378
Personalizowany parasol 8 panelowy, automatyczny. 
Metalowy trzpień, żebra z włókna szklanego i uchwyt 
z pianki EVA. 190T pongee. Cena zawiera nadruk 
sublimacyjny na całych panelach. Min. ilość: 50szt. 
Rozmiar: ø1000×825 mm Nadruk: FP-SU(FC)

CreaRain Eight RPET AP718692
Personalizowany, 8 panelowy, automatyczny 
parasol z metalowym trzonkiem, ożebrowaniem 
z włókna szklanego i drewnianą rączką. 190T 
RPET pongee. Z nadrukiem sublimacyjnym na 
wszystkich panelach i metką RPET. Min. ilość: 50szt. 
Rozmiar: ø1000×825 mm Nadruk: FP-SU(FC)

CreaRain Square RPET AP718691
Personalizowany, kwadratowy, automatyczny parasol 
z metalowym trzonkiem, ożebrowaniem z włókna 
szklanego i drewnianą rączką. 190T RPET pongee. Z 
nadrukiem sublimacyjnym i metką RPET. Min. ilość: 
50szt. Rozmiar: 850×850×360 mm Nadruk: FP-SU(FC)

CreaRain Square AP718208
Personalizowany parasol kwadratowy, 
automatyczny. Metalowy trzpień, żebra z włókna 
szklanego i uchwyt z pianki EVA. 190T pongee. Cena 
zawiera nadruk sublimacyjny. Min. ilość: 50szt. 
Rozmiar: 850×850×830 mm Nadruk: FP-SU(FC)

STWÓRZ WŁASNY 
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FOOD AND 
DRINKWARE

Kuchnia jest sercem domu - 

wypełnijmy ją miłością. Wypij 

poranną kawę z kubka, który ma 

idealny kształt i rozmiar, weź ze 

sobą ulubioną herbatę w kubku 

termicznym, który utrzyma ją 

w cieple. Udekoruj lodówkę 

specjalnymi magnesami, które 

mogą pomieścić wszystkie twoje 

wspomnienia. Nie zapomnij 

zaopatrzyć się w fartuch i 

rękawice kuchenne podczas 

gotowania.



Sinicus AP806658
Pałeczki bambusowe z pomalowanymi 
końcówkami, 2szt.  Rozmiar: 225 mm 
Nadruk: E0, P0(4C), DG2(FC)

Nesty AP781251
Pałeczki bambusowe 2szt. Rozmiar: 225 mm 
Nadruk: P0(4C), E0
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Corpax AP721951
Zestaw 5 sztućców bambusowych w bawełnianym etui. W 
zestawie widelec, nóż, łyżka, słomka do picia i szczoteczka 
do czyszczenia. Rozmiar: 65×220×25 mm
 Nadruk: T2(8C), DT(FC), E2

Woolly AP800439
Ekologiczne, jednorazowe sztućce z 
naturalnego drewna. Dostępne kształty: 
widelec, nóż i łyżka. Min ilość: wielokrotności 
100 szt. Rozmiar: 160×33 mm 
Nadruk: E0, P0(4C)

Plusin AP721531
Zestaw sztućców bambusowych 
(3szt) w bawełnianym woreczku. 
Rozmiar: 65×220×10 mm Nadruk: T1(8C), 
DT(FC), E2

Beylom AP721533
Zestaw sztućców z ekologicznego plastiku 
z włókna bambusowego (3szt) w etui. 
Rozmiar: 210×26×56 mm Nadruk: P1(4C)
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Platoon AP806656
Składany zestaw sztućców kempingowych ze stali 
nierdzewnej z aluminiowymi uchwytami, 300D 
polyester. Zawiera widelec, nóż i łyżkę. W czarnym 
etui. Rozmiar: 110×70×20 mm Nadruk: E1, P2(2C), 
T1(8C), DT(FC)

Dredon AP721395
Pudełko na lunch z włókna bambusowego w 
kształcie kanapki. Rozmiar: 125×39×128 mm 
Nadruk: P2(1C), VS(FC)

Noix AP741293
Plastikowy pojemnik na kanapki, 
450 ml. Rozmiar: 130×50×135 mm 
Nadruk: P2(1C), VS(FC)

Griva AP791820
Plastikowe pudełko na lunch z kolorową 
pokrywką i sztućcami. Pojemność 1000 ml. 
Rozmiar: 155×60×225 mm Nadruk: P2(1C), VS(FC)
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Taxlam AP721177
Pudełko na lunch z włókna bambusowego 
w zestawie z nożem i widelcem 
przytrzymywanymi elastyczną taśmą. 700ml. 
Rozmiar: 165×50×110 mm Nadruk: P1(1C), 
S1(1C)

Galix AP721687-00
Pudełko na lunch z ekologicznego plastiku z 
włókna bambusowego z podziałką wewnętrzną, 
uchwytem na telefon, sztućcami (widelec, łyżka 
i nóż) i elastyczną gumką zamykającą. 1000 ml. 
Wolne od BPA. Rozmiar: 190×90×120 mm 
Nadruk: P2(2C)

Yebix AP721686-00
Pudełko na lunch z ekologicznego plastiku z włókna 
bambusowego z pokrywką z bambusa i zestawem 
sztućców (widelec, łyżka i nóż) z elastyczną gumką. Z 
dwoma komorami po 700 ml każda. Wolne od BPA. 
Rozmiar: 187×121×106 mm Nadruk: E2, P1(1C), 
S1(1C)

Fandex AP721817-01
Pudełko na lunch z antybakteryjnego plastiku 
z zestawem sztućców (widelec, łyżka i nóż) 
oraz elastycznym paskiem. Z 2 przegródkami 
o pojemności 700 ml każda. Zgodne z 
ISO 22196. Rozmiar: 187×121×106 mm 
Nadruk: P1(2C), S1(1C)
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Sariul AP721819
Pudełko na lunch ze stali nierdzewnej z pokrywką z 
naturalnego bambusa. Ze sztućcami (nóż i widelec) oraz 
elastycznym paskiem. 600 ml. Rozmiar: 164×56×115 mm 
Nadruk: E2, P2(2C)

Vittata AP800440
Szklany lunch box z pokrywką z naturalnego bambusa i 
elastycznym paskiem. 800 ml. Rozmiar: 200×150×60 mm
 Nadruk: E2, P2(2C), S2(2C)

Bejar AP721954
Szklany lunch box z pokrywką z naturalnego bambusa. Z 
zestawem sztućców (widelec, łyżka, nóż) i elastycznym paskiem. 
500 ml. Rozmiar: 172×67×127 mm Nadruk: E2, P2(2C)
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Fridgy AP718004
Personalizowany magnes na 
lodówkę w unikalnym kształcie z 
nadrukiem cyfrowym. Min. ilość.: 
100 szt. Rozmiar: Max. 25 cm² 
Nadruk: FP-DG(FC)

EpoFridgy AP718001
Personalizowany magnes na 
lodówkę w unikalnym kształcie z 
powierzchnią epoksydową. Min. 
ilość.: 100 szt. Rozmiar: Max. 25 cm² 
Nadruk: FP-DO(FC)

ZAPROJEKTUJ 
SWÓJ WŁASNY 
KSZTAŁT!

FRIDGY
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SteelMag AP873034
Okrągły magnes na lodówkę z powierzchnią 
ze stali nierdzewnej. Rozmiar: ø25 mm 
Nadruk: E0, RE1(6C)

Yupit AP791551
Biała tablica magnetyczna z markerem, 
gąbką i magnesem. Rozmiar: 150×105 mm 
Nadruk: P1(2C)

Sylox AP741759
Kolorowy notatnik magnetyczny na lodówkę. 
40 kartkowy. Rozmiar: 60×148 mm 
Nadruk: P1(4C), VS(FC)

Nietix AP741619-01
Magnes na lodówke z tygodniowym 
kalendarzem, markerem oraz czyścikiem. 
Rozmiar: 290×210 mm Nadruk: P1(4C)

Daken AP741618
Kwadratowy magnes na lodówkę z kolorową 
powłoką. Rozmiar: 60×60 mm Nadruk: P1(4C)

Yakari AP741511
Kolorowy notatnik magnetyczny na lodówkę 
z drewnianym mini ołówkiem. 40 kartkowy. 
Rozmiar: 99×139 mm Nadruk: P1(4C), VS(FC)
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Chef AP761206
Kolorowy fartuch z przednią kieszenią z 
włókniny, 70 g/m². Rozmiar: 500×730 mm 
Nadruk: S1(1C), T1(8C), DT(FC)

Nilson AP741623
Czapka szefa kuchni, 35% bawełna, 65% 
poliester. Nadruk: T1(8C), DT(FC)

Vanur AP791896
Fartuch z włókniny z przednią kieszenią. 
Rozmiar: 500×730 mm Nadruk: T1(8C), 
DT(FC), S1(1C)

Bacatis AP791481
Fartuch z kieszenią na przodzie, 
wykonany z: 35% bawełna, 65% poliester. 
Rozmiar: 650×900 mm Nadruk: S1(4C), 
T1(8C), DT(FC)
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Xigor AP741621
Kolorowy fartuch z kieszenią 
z przodu. 35% bawełna / 65% 
poliester. Rozmiar: 650×900 mm 
Nadruk: S1(4C), T1(8C), DT(FC)

Maylon AP721175
100% bawełny, fartuch 
z kieszenią z przodu. 
150 g/m². Rozmiar: 650×900 mm 
Nadruk: S1(4C), T1(8C), DT(FC)

Vurcex AP721396
Bawełniany fartuch z kieszenią na 
froncie i regulowanymi paskami ze skóry 
PU. 340 g/m². Rozmiar: 680×800 mm 
Nadruk: T1(8C), DT(FC)
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Konner AP721162
Kolorowy fartuch z kieszenią z przodu. 
Materiał: 80% poliester / 20% bawełna. 
Rozmiar: 700×950 mm Nadruk: S1(4C), 
T1(8C), DT(FC)

Pissek AP721940
Fartuch wykonany w 100% z bawełny z 
recyklingu. Z kieszenią z przodu, 140 g/m². 
Rozmiar: 650×900 mm Nadruk: T1(8C), DT(FC), 
S1(4C)
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Kalmont AP781269
Rękawica/łapka do piekarnika z poliestru 
z kolorową lamówką, 1szt. Idealna pod 
sublimację. Rozmiar: 174×174 mm 
Nadruk: SU1(FC), T0(8C), DT(FC)

Piper AP761202
Kolorowa, bawełniana rękawica kuchenna. 
Rozmiar: 180×285 mm Nadruk: T0(8C), DT(FC)

Calen AP721528
Rękawica kuchenna z bawełny 
organicznej. 1 szt. Rozmiar: 180×285 mm 
Nadruk: T0(8C), DT(FC)

Silax AP781270
Rękawica do piekarnika z kolorową 
lamówką, 1szt. Idealne pod sublimację. 
Rozmiar: 165×280 mm Nadruk: SU2(FC), 
T0(8C), DT(FC)
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Sandy AP844030
3 minutowy czasomierz z tworzywa 
sztucznego o dopasowanym kolorze piasku. 
Produkt zawiera uchwyt z przyssawką. 
Rozmiar: ø20×60 mm Nadruk: DG2(FC), P1(1C)

Bulli AP741240
Plastikowy minutnik z cyfrowym wyświetlaczem. 
Baterie w zestawie. Rozmiar: 60×60×16 mm 
Nadruk: P1(4C)

Revey AP791302
Plastikowy, kuchenny minutnik o kształcie 
jajka, odlicza 60 minut. Rozmiar: ø60×80 mm  
Nadruk: P2(1C)

Flint AP781892
Przezroczysty klips do torebek z tworzywa 
sztucznego. Rozmiar: 100×62×23 mm 
Nadruk: P1(2C)
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Marnik AP781653
Tablica z dwiema stronami: czarna tablica 
kredowa i biała tablica suchościeralna. W zestawie 
3 kredki, 1 flamaster i gumka do ścierania. 
Rozmiar: 310×210×12 mm Nadruk: E2, P2(1C)

Lopack AP741237
Torby do segregacji odpadków z 
laminowanej włókniny. 3 szt w zestawie. 
Rozmiar: 690×450×230 mm Nadruk: S1(1C)

Nertel AP781236
Zestaw ziół z 2 biodegradowalnymi 
doniczkami. Zestaw zawiera miętę i 
pietruszkę. Rozmiar: 150×70×70 mm 
Nadruk: P1(1C), VS(FC)

Merin AP721179
Drewniana doniczka z 6-8 ziarnami 
mięty. Rozmiar: 75×75×75 mm 
Nadruk: E1, P1(4C)
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Muntok AP810398
Dwustronny ręczny młynek do soli i pieprzu w obudowie 
ze stali nierdzewnej i bambusa. Z ceramicznym 
mechanizmem ścierającym. Rozmiar: ø45×195 mm 
Nadruk: DO3(FC), E2, P2(2C), RE2(6C)

Flurry AP810386-10
Ręczny młynek do soli lub pieprzu z otwieraczem 
do butelek. Z obudową z tworzywa sztucznego 
i stali nierdzewnej. Rozmiar: ø44×195 mm 
Nadruk: P2(2C), E2, RE2(6C), DO3(FC)

Sarawak AP810399-01
Ręczny młynek do soli lub pieprzu 
w obudowie z bambusa i plastiku. 
Z ceramicznym mechanizmem 
ścierającym. Rozmiar: 60×60×112 mm 
Nadruk: E2, P2(2C)

Sasa AP800406
Bambusowy moździerz. 
Rozmiar: ø90×48 mm Nadruk: P2(2C), 
E2
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Mousse AP800364
Cyfrowa waga kuchenna ze szkła hartowanego. Wytrzymałośćdo 
5kg, skala 1g, jednostki wagi g/oz. Działa na 2 baterie AAA. 
Zestaw nie zawiera baterii. Rozmiar: 200×150×17 mm 
Nadruk: P2(1C), UV(FC)

BooCook AP800421
Cyfrowa waga kuchenna z bambusową powierzchnią i 
podświetlanym wyświetlaczem. Ładowność: 5 kg, podziałka 1 
g, jednostki miary: kg/g/oz. Z wskaźnikiem wody/mleka. Działa 
z 2 bateriami AAA, bez baterii. Rozmiar: 190×240×20 mm 
Nadruk: E2, S2(2C)
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Reggiano AP800419
Tarka do sera ze stali 
nierdzewnej z bambusową 
tacką. Rozmiar: 151×68×40 mm 
Nadruk: E2, P2(4C)

Scale AP791561
Plastikowy nóż do pizzy. 
Rozmiar: 160×90×10 mm 
Nadruk: P1(2C)

Koet AP731983
Zestaw 4 noży ze stali nierdzewnej z 
drewnianymi uchwytami, w czarnym pudełku. 
Rozmiar: 190×160×23 mm  Nadruk: E2

Boursin AP800389
Bambusowy zestaw noży do sera w czarnym 
opakowaniu. Produkt André Philippe. 
Rozmiar: 185×30×160 mm Nadruk: P2(1C), E2, S1(1C)
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Ruban AP781249
Bambusowa deska do krojenia. 
Rozmiar: 150×200×10 mm Nadruk: E2

Bambusa AP800388
Bambusowa deska do krojenia. 
Rozmiar: 330×230×10 mm Nadruk: E2
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Kentucky AP800416
Deska do krojenia w kształcie kury. 
Rozmiar: 298×200×10 mm Nadruk: E2

Mangalica AP800417
Deska do krojenia w kształcie świnki. 
Rozmiar: 298×200×10 mm Nadruk: E2

Shiba AP800405
Bambusowa deska do krojenia w 
kształcie świątecznego choinki. 
Rozmiar: 200×300×10 mm Nadruk: E2

Bubula AP800407
Bambusowa deska do krojenia w kształcie 
krowy. Rozmiar: 298×200×10 mm 
Nadruk: E2
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Boord AP800441
Bambusowa deska do krojenia 
w kształcie butelki wina. 
Rozmiar: 400×127 mm Nadruk: E2

Naples AP800418
Bambusowa deska na pizzę 32 cm. 
Rozmiar: ø320×440×10 mm Nadruk: E2
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Borinda AP800390
Bambusowa łyżka do gotowania. 
Rozmiar: 240×50 mm Nadruk: E2, P1(1C)

Kolam AP791806
Silikonowy pędzel do pieczenia. 
Rozmiar: 175×30×10 mm Nadruk: P1(1C)

Kerman AP791807
Silikonowa łopatka do pieczenia. 
Rozmiar: 230×35×10 mm Nadruk: P1(1C)

Pavlova AP808027
Trzepaczka do jajek ze stali nierdzewnej. 
Rozmiar: ø50×255 mm Nadruk: E2
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Tangelo AP844027-02
Plastikowy wyciskacz do cytrusów z miarką. 
Rozmiar: ø102×90 mm Nadruk: P2(2C), 
DO3(FC), VS(FC)

Jasmin AP800392
Silikonowo-metalowy zaparzacz do herbaty. 
Rozmiar: ø35×150 mm Nadruk: E1

Insert AP809468
Zaparzacz ze stali nierdzewnej.  
Rozmiar: ø19×170 mm Nadruk: E1, RE1(6C)

CreaTea One AP718183
Torebka z herbatą z personalizowaną grafiką na 
okładce. Zawiera 2,5g (1 torebka) herbaty Earl Grey. 
Min. zamówienie: 100 szt. Rozmiar: 65×115 mm 
Nadruk: FP-DG(FC)
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Kalux AP721384
Zestaw 2 słomek ze stali nierdzewnej wraz ze szczotką do 
czyszczenia. W etui bawełnianym. Rozmiar: 35×245 mm 
Nadruk: E1, T1(8C), DT(FC)

Doppio AP718554
Stojak na kapsułki do kawy - na 24szt Nespresso® ze 
sklejki bambusowej i akrylu. Dostarczany na płasko. 
Rozmiar: 190×255×87 mm Nadruk: E2, P2(1C)
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BooSip AP809573
Zestaw 2 bambusowych słomek wielokrotnego użytku 
i szczoteczki do ich czyszczenia w bawełnianym etui. 
Średnica i powierzchnia słomek mogą się różnić. 
Rozmiar: 50×250 mm Nadruk: E1, T1(8C), DT(FC)

BamStraw AP800427-07
Zestaw 10 szt. papierowych słomek z 
bambusowym wzorem w papierowym 
pudełku. Rozmiar: 31×200×14 mm 
Nadruk: P1(4C), VS(FC)

StriStraw AP800428
Zestaw 10 szt. papierowych słomek z 
bambusowym wzorem w papierowym pudełku. 
Rozmiar: 31×200×14 mm Nadruk: P1(4C), 
VS(FC)

GlasSip AP800435
Zestaw 2 słomek wielokrotnego użytku 
ze szkła borokrzemianowego wraz ze 
szczotką do czyszczenia. W kartoniku. 
Rozmiar: 51×200×18 mm   Nadruk: E1, VS(FC)
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CreaBox Mug A AP718235-01
Personalizowane, tekturowe pudełko na kubki 300-350 ml z 
nadrukiem full kolor. Min. ilość: 100szt. Rozmiar: 86×116×100 mm 
Nadruk: FP-DG(FC)

Univer AP809475-01
Białe pudełko na kubek 300/400 ml. 
Rozmiar: 120×135×85 mm Nadruk: P1(1C), 
S1(2C), VS(FC)

Three AP809474-01
Białe pudełko na kubek, 300 ml. 
Rozmiar: 115×110×100 mm Nadruk: P1(1C), 
S1(2C), VS(FC)

FOOD AND DRINKWARE mugs and cups

306

https://coolcollection.eu/en/products/AP718235-01
https://coolcollection.eu/en/products/AP809475-01
https://coolcollection.eu/en/products/AP809474-01


Salo AP812002
Biały ceramiczny kubek, z kolorowym środkiem, 
350 ml. Rozmiar: ø95×105 mm Nadruk: C1(8C), 
CP(2C), WPC(FC)

Woodstock AP803410
Ceramiczny kubek w stylu "vintage" z białym środkiem i 
czarną obramówką. Kolorowy z zewnątrz. 320ml. W pudełku 
prezentowym. Rozmiar: ø90×81 mm Nadruk: C1(8C), CP(2C), 
*:WPC(FC)

Margot AP731649
Kubek ceramiczny, 350 ml. 
Rozmiar: ø90×105 mm Nadruk: C1(8C), CP(2C)

Gover AP721388
Kubek ceramiczny w stylu vintage z kolorową 
obwódką, pod sublimację. 300 ml. W kartoniku. 
Rozmiar: ø86×85 mm Nadruk: SU1(FC)
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Lousa AP781261
Kolorowy kubek ceramiczny z białym 
środkiem. Pokryty specjalną powłoką 
do grawerowania, wygrawerowane logo 
będzie miało ten sam kolor co środek. W 
pudełku. Poj. 350ml. Rozmiar: ø82×96 mm 
Nadruk: E2

Revery AP862009
Biały kubek z kolorowym środkiem i specjalną 
powłoką pod grawer. Znakowanie będzie 
w tym samym kolorze co wnętrze, poj. 
350ml. W pudełku. Rozmiar: ø81×95 mm 
Nadruk: E2

Bafy AP781260
Czarny kubek ceramiczny z kolorowym 
środkiem. Pokryty specjalną powłoką 
do grawerowania, wygrawerowane logo 
będzie miało ten sam kolor co środek. W 
pudełku. Poj. 350ml. Rozmiar: ø82×96 mm 
Nadruk: E2

Bergen AP803403
Kolorowy ceramiczny kubek, biały w 
środku, 300 ml. Rozmiar: 120×80×95 mm 
Nadruk: C1(8C), CP(2C)
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Harnet AP791325
Kubek ceramiczny pod sublimację z kolorowym 
środkiem oraz uchwytem w tym samym kolorze. Produkt 
dostarczany w ozdobnym opakowaniu. Pojemność: 
350 ml. Rozmiar: ø82×100 mm  Nadruk: SU1(FC)

Colorful AP731914
Ceramiczny kubek z powierzchnią do 
rysowania. Kreda w zestawie. 350 ml. 
W pudełku. Rozmiar: ø80×96 mm 
Nadruk: C1(8C), CP(2C)

Comic AP812006
Ceramiczny kubek z 2 szt. 
białej kredy, 300ml. W pudełku. 
Rozmiar: ø80×95 mm Nadruk: C2(8C), 
CP(2C), WPC(FC)
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MultiColour AP812400
Biały, ceramiczny kubek do sublimacji.  Bezpieczny do mycia w 
zmywarce. 300 ml. Cena zawiera nadruk sublimacyjny. Min. ilość.: 
100 szt. Rozmiar: ø80×95 mm Nadruk: FP-SU(FC)

Loom AP761699
Ceramiczny, kolorowy kubek o pojemności 
350 ml. W pudełku. Rozmiar: ø85×98 mm 
Nadruk: C1(8C), CP(2C), WPC(FC)

Matty AP812404
Kubek ceramiczny z możliwością mycia w 
zmywarce z matowym wykończeniem idealnym 
pod sublimację. Pojemność 300 ml. W 
kartoniku prezentowym. Cena zawiera nadruk. 
Minimalna ilość: 100 szt. Rozmiar: ø80×95 mm 
Nadruk: FP-SU(FC)
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Dolten AP781257-01
Ceramiczny kubek sublimacyjny w 
pudełku prezentowym. Poj. 200ml. 
Rozmiar: ø74×84 mm Nadruk: SU1(FC)

Honan AP803402-01
Biały porcelanowy kubek. Pojemność: 300 ml. 
Rozmiar: ø80×95 mm Nadruk: C1(8C), CP(2C), WPC(FC)

Lutin AP781259-01
Biały, ceramiczny kubek do espresso w 
pudełku. Poj. 80ml. Rozmiar: ø54×63 mm 
Nadruk: C1(8C), CP(2C), WPC(FC)

Daimy AP781256-01
Biały kubek ceramiczny w kartoniku. Poj. 250ml. 
Rozmiar: ø74×84 mm Nadruk: C1(8C), CP(2C), 
WPC(FC)
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Artemis AP803412-01
Wysokiej jakości porcelanowy kubek w białym kolorze. 
350 ml. W pudełku. Rozmiar: ø80×105 mm Nadruk: C1(8C), 
CP(2C), WPC(FC)

Renko AP61826
Biały ceramiczny kubek, 400 ml. 
Rozmiar: ø80×130 mm Nadruk: C1(8C), CP(2C), 
WPC(FC)

Thena AP803411-01
Wysokiej jakości porcelanowy kubek w białym kolorze. 350 ml. 
W pudełku. Rozmiar: ø80×90 mm Nadruk: C1(8C), CP(2C), 
WPC(FC)

RENKO

THENA

FOOD AND DRINKWARE mugs and cups

312

https://your-catalogue.eu/data/box/AP718298-01.html
https://your-catalogue.eu/data/box/AP718490-01.html
https://your-catalogue.eu/data/box/AP718235-01.html
https://coolcollection.eu/en/products/AP803412-01
https://coolcollection.eu/en/products/AP61826
https://coolcollection.eu/en/products/AP803411-01


Yotel AP721708-01
Kubek ceramiczny z matowym wykończeniem 
i bambusową pokrywką. 370 ml. W kartoniku. 
Rozmiar: ø82×105 mm Nadruk: E2, P2(4C), 
SU1(FC)

Athena AP800433-01
Duzy kubek w białym kolorze z bambusową 
zakrywką/podkładką z wysokiej jakości porcelany. 
400ml. W kartoniku. Rozmiar: ø100×85 mm 
Nadruk: C2(8C), CP(2C), WPC(FC), E2

Cybele AP803416-01 
Kubek "vintage" z wysokiej jakości porcelany 
w białym kolorze z czarną obręczą i 
bambusową podkładką. 320ml. W kartoniku. 
Rozmiar: ø85×90 mm Nadruk: C2(8C), CP(2C), 
WPC(FC), E2

Hestia AP803415-01
Kubek w białym kolorze z bambusową 
zakrywką/podkładką z wysokiej jakości 
porcelany. 320ml. W kartoniku. 
Rozmiar: ø85×90mm Nadruk: C2(8C), CP(2C), 
WPC(FC), E2
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Bokun AP721707
Kubek ceramiczny z podstawką z naturalnego korka. 420 ml. W 
kartoniku. Rozmiar: ø90×110 mm Nadruk: C1(8C), CP(2C), P2(1C), 
*:WPC(FC)

Throusub AP812414
Kubek szklany do nadruku sublimacyjnego 
300ml, MOŻNA ZMYWAĆ W ZMYWARCE. 
Cena zawiera nadruk. Min. zam.: 100 szt. 
Rozmiar: ø80×95 mm Nadruk: FP-SU(FC)

Forsa AP853004-01
Szroniony kubek, 300 ml. 
Rozmiar: ø80×95 mm Nadruk: C1(8C), 
CP(2C)

Kipal AP721652
Kubek ze szkła borokrzemowego 
(borosilikatowego) z bambusową 
pokrywką i łyżeczka. 420 ml. W kartoniku. 
Rozmiar: ø87×106 mm Nadruk: E2, P2(4C), 
C2(8C)
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Spoon AP862000
Biały ceramiczny kubek z kolorowym środkiem i ceramiczną łyżeczką 
w tym samym kolorze. Pojemność, 300 ml. Z brązowym kartonikiem.  
Rozmiar: ø80×100 mm Nadruk: C2(8C), CP(2C), WPC(FC)

Mocca AP862010
Ceramika zestaw do espresso, 2 filiżanki 
90ml i 2 spodki. Zestaw w białym pudełku. 
Rozmiar: 120×125×95 mm Nadruk: C2(8C), 
CP(2C), WPC(FC)

Typica AP862011
Ceramika zestaw do cappucino, 2 filiżanki 
150ml i 2 spodki. Zestaw w białym pudełku. 
Rozmiar: 155×158×109 mm Nadruk: C2(8C), 
CP(2C), WPC(FC)
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Joplin AP812399
Metalowy kubek "vintage" z emaliowanym 
wykończeniem i obręczą ze stali nierdzewnej. 300 ml. 
W kartoniku. Rozmiar: ø85×80 mm Nadruk: C1(8C), 
CP(2C), *:WPC(FC)

Papcap M AP808907
Papierowy kubek, 240 ml. Min. ilość: 
wielokrotność 50szt. Rozmiar: ø80×92 mm 
Nadruk: P0(4C), VS(FC)

Papcap S AP808906
Papierowy kubek, 120 ml. Min. ilość: 
wielokrotność 50szt. Rozmiar: ø60×60 mm 
Nadruk: P0(4C), VS(FC)
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Gilbert AP807906
Kubek ze stali nierdzewnej z plastikową rączką, 
175 ml. W kartoniku. Rozmiar: 100×78×70 mm 
Nadruk: P2(2C), E1

Yozax AP741651
Kubek ze stali nierdzewnej z podwójną ścianką. 
300 ml. W kartoniku. Rozmiar: ø76×89 mm 
Nadruk: C2(8C), E1

Bastic AP741563
Kubek ze stali nierdzewnej z kolorowym 
karabińczykiem, 200 ml. W pudełku. 
Rozmiar: ø70×80 mm Nadruk: C2(8C), 
E1, RE2(6C)

Subovint AP812403
Kubek emaliowany z obramówką ze stali nierdzewnej w 
stylu "vintage" pod sublimację. 350 ml. W kartoniku. Cena 
zawiera nadruk. Min. ilość: 100 szt. Rozmiar: ø87×80 mm 
Nadruk: FP-SU(FC)
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Meridal AP721176
Kubek z włókna bambusowego, 350ml. 
Rozmiar: ø79×88 mm Nadruk: P2(4C), 
RS1(1C)

Pioka AP721818-01
Plastikowy kubek z PLA. 350ml. 100% kompostowalne 
PLA. Rozmiar: ø79×88 mm Nadruk: P2(4C), RS1(1C)

Plantex AP721815-01
Antybakteryjny, plastikowy kubek o pojemności 
350ml. Zgodny z ISO 22196. Rozmiar: ø79×88 mm 
Nadruk: P2(4C), RS1(1C)

Witar AP741249
Plastikowy kubek 350 ml. 
Rozmiar: ø85×90 mm Nadruk: P2(4C), 
RS1(1C)
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Trinox AP741814
Kolorowy, transparentny 
plastikowy kubek ze słomką, 
750ml. Rozmiar: ø100×175 mm 
Nadruk: P2(4C)

Teplan AP721535
Kubek z łyzeczką z ekologicznego 
plastiku z włókna bambusowego. 350 ml. 
Rozmiar: ø84×104 mm Nadruk: P2(4C)

Hoplar AP721539
Kubek termiczny z pojedynczą ścianką z 
ekologicznego plastiku z włókna bambusowego. Z 
uchwytem i pokrywką z naturalnego korka. 350 ml. 
Rozmiar: ø87×108 mm Nadruk: E2, P2(4C)
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Tokken AP721167
Kubek terminczny z włókna bambusowego, z 
pojedynczą ścianką. Posiada silikonową pokrywkę 
z otworem do picia i gumę do chwytania. 380ml. 
Rozmiar: ø94×112 mm Nadruk: P2(4C)

Durnox AP721950
Podróżny kubek szklany y z pojedynczą ścianką, 
silikonową pokrywką i uchwytem, 350 ml. 
Rozmiar: ø95×124 mm Nadruk: P2(2C), C2(8C)

Rutila AP800438
Kubek termiczny z pojedynczą ścianką z 
ekologicznego plastiku z włókna bambusowego. Z 
dopasowanym kolorystycznie silikonowym uchwytem 
i pokrywką. 350 ml. Rozmiar: ø90×110 mm 
Nadruk: P2(4C)

Fliker AP721540
Kubek termiczny z pojedynczą ścianką 
z ekologicznego plastiku z włókna 
bambusowego. Z silikonowym uchwytem i 
pokrywką. 380 ml. Rozmiar: ø95×114 mm 
Nadruk: P2(4C)
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Koton AP721816-01
Antybakteryjny, plastikowy kubek termiczny 
z pojedynczą ścianką o pojemności 450ml. 
Zgodny z ISO 22196. Rozmiar: ø93×134 mm 
Nadruk: P2(4C), DO4(FC)

Zally AP721534
Kubek termiczny z pojedynczą ścianką z 
ekologicznego plastiku z włókna bambusowego. 
Z pokrywką. 450 ml. Rozmiar: ø93×134 mm 
Nadruk: P2(4C), DO4(FC)

Pallida AP800434
Kubek termiczny z pojedynczą ścianką z ekologicznego 
plastiku z włókna bambusowego. Z dopasowanym 
kolorystycznie uchwytem i pokrywką. 350 ml. 
Rozmiar: ø95×112 mm Nadruk: P2(4C), DO3(FC)
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CreaCup Mini AP892007
Personalizowany kubek termiczny z podwójną ścianką, pokrywką i 
silikonowym uchwytem. 300 ml. Min. ilość: 50 sztuk.  
Rozmiar: ø93×130 mm Nadruk: DO4(FC), P1(1C)

CreaCup AP892006
Personalizowany kubek termiczny z podwójną ścianką, pokrywką i 
silikonowym uchwytem. 400 ml. Min. ilość: 50 sztuk.  
Rozmiar: ø85×155 mm Nadruk: DO4(FC), P1(1C)

ZMIKSUJ KOLORY KUBKA, POKRYWKI I 
OPASKI SILIKONOWEJ ABY STWORZYĆ 
SWÓJ UNIKALNY KUBEK!

Od 50 sztuk.
Z europejskich magazynów.
Złożone w Europie.

400 ml

300 ml

Oznakuj 1 kolorowym nadrukiem na kubku lub naklejką 
epoxy na pokrywce.
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Soft Touch AP803420
Ceramiczny kubek z silikonową pokrywką i uchwytem, 
400 ml. Rozmiar: ø90×150 mm Nadruk: C1(8C), CP(2C), 
WPC(FC)

Poster AP811103
Plastikowy kubek termiczny z podwójną 
ścianką. Pomiędzy ściankami można umieścić 
spersonalizowany wydruk. 450 ml. W 
białym kartoniku.  Rozmiar: ø85×170 mm 
Nadruk: DG2(FC)

Grabster AP807931
Plastikowy kubek termiczny z podwójną 
ścianką i uchwytem. Pomiędzy ściankami 
można umieścić spersonalizowany 
wydruk. 450 ml. W białym kartoniku.  
Rozmiar: ø85×170 mm Nadruk: DG2(FC)

Doppler AP807930
Plastikowy kubek termiczny z podwójną 
ścianką. Pomiędzy ściankami można umieścić 
spersonalizowany wydruk. 250 ml. W 
białym kartoniku.  Rozmiar: ø70×130 mm 
Nadruk: DG2(FC)
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Ariston AP721174
Kubek termiczny z pojedynczą 
ścianką, pokryty bambusem. 450 ml. 
W kartoniku. Rozmiar: ø82×170 mm 
Nadruk: E2, P2(1C)

Lubon AP721949
Kubek termiczny z podwójną ścianką ze 
stali nierdzewnej i bambusa, pokrywka z 
plastiku. 300 ml. Rozmiar: ø80×105 mm 
Nadruk: E2, P2(1C)

Vanatin AP721955
Kubek termiczny z podwójną ścianką 
ze stali nierdzewnej i bambusa. Z 
uchwytem i pokrywką z plastiku. 300 ml. 
Rozmiar: ø80×105 mm
 Nadruk: E2, P2(1C)
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Graby AP811113
Kubek termiczny ze stali nierdzewnej z podwójną 
ścianką, z plastikową pokrywą i uchwytem do picia, 
350 ml. Rozmiar: ø70×158 mm Nadruk: E2, P2(1C)

Arnoux AP809520
Kubek termiczny ze stali nierdzewnej z plastikową 
rączką, 330 ml. Produkt marki André Philippe. 
Rozmiar: ø70×158 mm Nadruk: E2, P2(1C)

Blur AP721953
Kubek termiczny z podwójną ścianką ze stali 
nierdzewnej i miedzi, izolujący próżniowo. Z plastikową 
pokrywką, 500 ml. Izolacja miedzią utrzymuje napoje 
gorące przez 12 godzin a zimne przez 24 godziny. 
Rozmiar: ø85×124 mm Nadruk: E2, P2(1C)

Ripon AP721385
Kubek termiczny ze stali nierdzewnej, 
z pojedynczą ścianką i plastikową 
pokrywką. 350 ml. Rozmiar: ø83×120 mm 
Nadruk: E2, P2(1C)
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Cabot AP807913
Metalowy kubek z plastikową rączką oraz 
wtyczką do zapalniczki samochodowej. 450 ml. 
Rozmiar: 125×160×90 mm Nadruk: E2, P2(1C)

Les 2 Alpes AP811109
Kubek termiczny, 450 ml. Rozmiar: ø80×170 mm Nadruk: P2(4C)

Patrol AP811104
Metalowy kubek termiczny z podwójną 
ścianką oraz plastikowym uchwytem. Produkt 
zapakowany w biały kartonik, 450 ml. 
Rozmiar: ø80×165 mm Nadruk: E2, P2(1C)
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Fresno AP781215
Kubek termiczny ze stali nierdzewnej z podwójną ścianką 
i kolorowymi, plastikowymi częściami. Kubek w pudełku 
prezentowym.poj. 450ml. Rozmiar: ø81×180 mm 
Nadruk: E2, P2(1C)

Carson AP781216
Kubek termiczny ze stali nierdzewnej z podwójną 
ścianką i kolorowymi akcentami i rączką; w 
pudełku. Poj. 450ml. Rozmiar: ø86×180 mm 
Nadruk: E2, P2(1C)

Citrox AP741865
Kubek termiczny ze stali nierdzewnej. Jedno-warstwowy z plastikowym 
wieczkiem. 280ml. Rozmiar: ø73×145 mm Nadruk: E2, P2(1C)
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Robusta AP804202
Termos ze stali nierdzewnej z podwójną 
ścianką. 500 ml. Rozmiar: ø65×240 mm 
Nadruk: C2(8C), E2, RE2(6C), WPC(FC)

Robusta XL AP800429
Termos ze stali nierdzewnej z podwójną ścianką. 
1000 ml. Rozmiar: ø80×320mm Nadruk: C2(8C), 
E2, RE2(6C), WPC(FC)

Cleikon AP721172-01
Termos ze stali nierdzewnej pod sublimację. 
500ml. W kartoniku. Rozmiar: ø70×246 mm 
Nadruk: SU1(FC)
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Geisha AP804203
Dwukolorowa termos ze stali nierdzewnej 
z matowym wykończeniem, 500 ml. 
Rozmiar: ø69×247 mm Nadruk: E2, P2(1C), RE2(6C)

Tiaky AP721541
Termos ze stali nierdzewnej z bambusową 
nakładką i paskiem do noszenia. 500 ml. 
Rozmiar: ø65×255 mm Nadruk: E2, P2(1C), 
RE2(6C)

Hosban AP741861
Termos ze stali nierdzewnej z gumowym 
wykończeniem, 500 ml. Pakowane w kartonik. 
Rozmiar: ø68×243 mm Nadruk: E2
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Temboo AP810463
Termos ze stali nierdzewnej i bambusa z izolacyjną podwójną ścianką z 
zaparzaczem do herbaty i dotykowym termometrem LED na pokrywce. 
500ml. W zestawie z baterią guzikową. Rozmiar: ø65×240mm 
Nadruk: RS2(1C), P2(1C), E2

Kaucex AP721956-21
Termos ze stali nierdzewnej z izolującą 
podwójną ścianką z zaparzaczem do herbaty 
i dotykowym termometrem LED na pokrywce. 
500 ml. W zestawie bateria guzikowa. 
Rozmiar: ø65×240 mm Nadruk: RS2(1C), 
P2(1C), E2

Whistler AP800436
Termos ze stali nierdzewnej z izolującą 
podwójną ścianką, z zaparzaczem do 
herbaty i podstawką z korka. 450ml. 
Rozmiar: ø65×245 mm Nadruk: RS2(1C), 
P2(1C), E2
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Manaslu AP808034
Termos ze stali nierdzewnej z izolującą 
podwójną ścianką i bambusową 
zakrywką. 500 ml. Rozmiar: ø70×220 mm 
Nadruk: RS2(1C), P2(1C), E2

Makalu AP800432
Termos ze stali nierdzewnej z podwójną 
ścianką, matowym wykończeniem i sznurkiem 
na pokrywce. 500 ml. Rozmiar: ø70×255mm 
Nadruk: RS2(1C), P2(1C), E2

Andina AP800442
Butelka termiczna ze szkła borokrzemianowego z podwójnymi ściankami, zaparzaczem do herbaty i 
bambusową pokrywką. 420 ml. Rozmiar: ø72×235mm Nadruk: RS3(1C), C2(8C), P2(1C), E2
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Kungel AP721952
Termos ze stali nierdzewnej i miedzi z izolującymi 
podwójnymi ściankami, 500 ml. Izolacja miedzią utrzymuje 
napoje gorące przez 12 godzin a zimne przez 24 godziny. 
Rozmiar: ø70×263 mm Nadruk: RS2(1C), P2(1C), E2

Syrma AP721947-01
Butelka ze stali nierdzewnej z bambusowym 
elementem. 750ml. Rozmiar: ø74×257 mm 
Nadruk: RS2(1C), P2(1C), E2
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Herilox AP781926
Butelka na wodę ze stali nierdzewnej, 
nieizolowana. 630 ml. Z dozownikiem. 
Rozmiar: ø70×260 mm Nadruk: RS2(1C), 
C2(8C), P2(1C), E2

Rextan AP721170
Butelka ze stali nierdzewnej, 700ml. 
W kartoniku. Rozmiar: ø74×257 mm 
Nadruk: RS2(1C), P2(1C), E2

Raican AP721941
Aluminiowa butelka sportowa, 550 ml. 
Rozmiar: ø60×260 mm Nadruk: RS2(1C), 
C2(8C), P2(1C), E2
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Legion AP811111
Sportowa butelka aluminiowa z matowym 
wykończeniem i karabińczykiem. Poj. 750ml. 
Rozmiar: ø73×265 mm Nadruk: RS2(1C), 
P2(1C), E2

Marathon AP811106
Aluminiowy bidon z plastikową zatyczką. Pojemność 500 ml. 
Rozmiar: ø65×210 mm Nadruk: RS2(1C), C2(8C), P2(4C), E2
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Mento XL AP800425
Aluminiowa butelka sportowa 
z karabińczykiem, 750 ml. 
Rozmiar: ø70×250 mm 
Nadruk: RS2(1C), C2(8C), E2, P2(4C), 
*:WPC(FC)

Henzo AP741815
Aluminiowa, sportowa butelka 
z karabińczykiem, 300ml. 
Rozmiar: ø65×150 mm 
Nadruk: RS2(1C), C2(8C), E2, P2(4C), 
*:WPC(FC)

Mento AP731964
Butelka z karabińczykiem. Pojemność: 
400 ml. Materiał: aluminium. Pakowane 
w kartonik. Rozmiar: ø66×175 mm  
Nadruk: RS2(1C), C2(8C), E2, P2(4C), 
*:WPC(FC)

Greims AP781395-01
Aluminiowy butelka sportowa z 
karabińczykiem, poj. 400ml. Idealna 
pod sublimację. Rozmiar: ø66×175 mm 
Nadruk: SU1(FC)
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Moltex AP721173
Butelka sportowa ze stali i bambusa, 500ml. W 
kartoniku. Rozmiar: ø69×245 mm Nadruk: E2, P2(1C), 
RS2(1C)

Balman AP800430
Butelka sportowa ze stali nierdzewnej 
z pojedynczą ścianką i bambusową 
pokrywką, 750ml. Rozmiar: ø72×242mm 
Nadruk: RS2(1C), C2(8C), E2, P2(2C)

Tulman AP721169
Butelka sportowa z kolorowej 
stali nierdzewnej z bambusową 
zakrywką. 750 ml. W kartoniku. 
Rozmiar: ø72×242 mm 
Nadruk: RS2(1C), E2, P2(2C)
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Anukin AP721676
Butelka sportowa z pojedynczą ścianką z 
pokrywką z wzorem korkowym. 770 ml. 
W kartoniku. Rozmiar: ø74×254 mm 
Nadruk: E2, P2(2C), C2(8C), *:WPC(FC)

Dropun AP721946-21
Butelka sportowa ze stali nierdzewnej, bambusową pokrywką i paskiem 
do noszenia, 600ml. Rozmiar: ø63×217 mm Nadruk: RS2(1C), C2(8C), 
E2, P2(1C)

Tukel AP721157
Aluminiowa butelka sportowa z kolorową 
zakrywką i silikonowym paskiem, 650 ml. 
Rozmiar: ø66×230 mm Nadruk: RS2(1C), 
E2, P2(1C)

Cartex AP721529
Aluminiowa butelka sportowa z paskiem do 
noszenia i transparentną pokrywką. 720 ml. 
Rozmiar: ø69×250 mm Nadruk: RS2(1C), C2(8C), 
P2(1C), E2
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Dokath AP781675
Szklana butelka sportowa z paskiem na 
pokrywce i z neoprenowym pokrowcem. 400 ml. 
Rozmiar: ø64×190 mm Nadruk: T1(8C), DT(FC), 
RS3(1C), C2(8C), E2, P2(1C)

Terkol AP721412
Transparentna, szklana butelka sportowa 
z metalowa zakrętką. 500 ml. W kartoniku.  
Rozmiar: ø63×220 mm Nadruk: RS3(1C), E2, P2(1C)

Sunsox AP721942
Szklana, transparentna butelka 
sportowa z zakrętką ze stali nierdzewnej. 
650 ml. Rozmiar: ø71×258 mm 
Nadruk: RS3(1C), E2, P2(1C)

Tinof AP721943
Szklana, transparentna butelka 
sportowa z plastikową zakrętką. 
470 ml. Rozmiar: ø63×250 mm 
Nadruk: RS3(1C), P2(1C)
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Flaber AP721944
Szklana butelka sportowa z 
softshelowym pokrowcem oraz 
zakrętką w tym samym kolorze. 600 ml. 
Rozmiar: ø85×160 mm Nadruk: T1(8C), 
DT(FC), RS3(1C), C2(8C), P2(1C)

Kasfol AP721706
Szklana butelka sportowa z bambusową 
pokrywką i paskiem do noszenia oraz 
pokrowcem poliestrowym w naturalnym 
kolorze. 500 ml. Rozmiar: ø63×225 mm 
Nadruk: T1(8C), DT(FC), RS3(1C), C2(8C), 
E2, P2(1C)

Burdis AP721178
Szklana butelka sportowa z 
bambusową zakrywką. 430ml. W 
kartoniku. Rozmiar: ø63×189 mm   
Nadruk: RS3(1C), C2(8C), E2, P2(1C)

Lurok AP721543-01
Szklana butelka sportowa z 
bambusową pokrywką i białym 
pokrowcem neoprenowym. 530 ml. 
Rozmiar: ø63×222 mm  Nadruk: T1(8C), 
DT(FC), RS3(1C), C2(8C), E2, P2(1C)
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Gliter AP721939-01
Antybakteryjna butelka sportowa z 
pokrywką i paskiem. 600 ml. Zgodna z 
ISO 22196. Rozmiar: ø65×212 mm
 Nadruk: RS1(1C), P2(2C), E2

Dolken AP721536
Butelka sportowa z ekologicznego 
plastiku z włókna bambusowego 
z pokrywką z paskiem. 600 ml. 
Rozmiar: ø63×213 mm 
Nadruk: RS1(1C), P2(2C), E2

Pemba AP800437
Butelka sportowa z tworzywa RPET 
wolnego od BPA, z zakrętką ze stali 
nierdzewnej i paskiem do przenoszenia, 
500 ml. Rozmiar: ø65×200 mm 
Nadruk: RS1(1C), P2(2C), E2

Rizbo AP721948
Butelka sportowa z tritanu 
wolnego od BPA z zakrętką ze stali 
nierdzewnej i paskiem do noszenia, 
500 ml. Rozmiar: ø65×195 mm 
Nadruk: RS1(1C), P2(2C), E2
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Solarix AP721945
Butelka sportowa z plastiku RPET wolnego 
od BPA z bambusową nakrętką, 500 ml. 
Rozmiar: ø72×208 mm Nadruk: RS1(1C), 
P2(2C), E2

Zanip AP741559
Plastikowy, sportowy bidon 
z karabińczykiem, 600 ml. 
Rozmiar: ø72×225 mm 
Nadruk: RS1(1C), P2(2C)

Lobrok AP781697
Transparentna butelka sportowa z tritanu wolnego od BPA. W pudełku. 
780 ml. Rozmiar: ø70×247 mm Nadruk: RS1(1C), P2(2C)
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Iskan AP791439
Bidon, pojemność: 500 ml. Materiał: PVC. 
Rozmiar: ø65×195 mm Nadruk: RS1(2C), 
P2(2C)

Norok AP741912
Bidon plastikowy z kolorowym ustnikiem, 500ml. 
Rozmiar: ø65×195 mm Nadruk: RS1(2C), P2(2C)

Sports AP761857
Plastikowy bidon o pojemności: 550 ml. 
Rozmiar: ø73×197 mm Nadruk: RS1(2C), P2(2C)
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Flisk AP800396
Prostokątna, transparentna butelka z 
odłączaną częścią. Poj. 320ml/125ml. 
Rozmiar: 175×119×3 mm Nadruk: P2(4C), 
UV(FC), S1(2C)

Pruler AP721398
Transparentna butelka sportowa 
z tritanu wolnego od BPA. 
530 ml. Rozmiar: ø65×220 mm 
Nadruk: RS1(1C), P2(2C)

Dirlam AP781661
Butelka sportowa z przezroczystego 
plastiku. Z zakręcaną pokrywką i 
paskiem. Rozmiar: ø68×205 mm 
Nadruk: RS1(1C), P2(2C)

Boxter AP791206
Bidon z karabińczykiem, 
wykonany z PET, pojemność 
500 ml. Rozmiar: 115×265 mm 
Nadruk: S1(1C)

Kelit AP781020
Transparentny bidon/ butelka 
sportowa z tritanu wolnego od 
BPA.  Rozmiar: ø70×240 mm 
Nadruk: RS1(1C), P2(2C)

Vandix AP781802
Transparentna butelka / bidon z tritanu 
wolnego od BPA, 650ml. W kartoniku. 
Rozmiar: ø70×230 mm Nadruk: RS1(1C), 
P2(2C)
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Norge AP807908
Mini metalowy brelok z piersiówką, 
30 ml. Rozmiar: 58×42×12 mm 
Nadruk: E1, RE2(6C), P2(1C)

Platano AP845179
Piersiówka w kształcie banana ze stali nierdzewnej 
w zestawie z dwoma kieliszkami i lejkiem. 150ml. 
W czarnym pudełku. Rozmiar: 188×189×43 mm 
Nadruk: E2, P2(4C)

Forester AP811112
Piersiówka ze stali nierdzewnej z drewnianą 
nakładką, 170 ml. Rozmiar: 110×90×21 mm 
Nadruk: E2

Shackleton AP845180
Piersiówka ze stali nierdzewnej w zestawie 
z dwoma kieliszkami i lejkiem. 230ml. W 
czarnym pudełku. Rozmiar: 167×188×42 mm 
Nadruk: E2, RE2(6C), P2(1C), C2(8C)
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Nautilus AP808011
Metalowy kieliszek, 70 ml. Rozmiar: ø50×60 mm 
Nadruk: E1, RE2(6C), P2(1C)

Peary AP845181
Okrągła piersiówka ze stali nierdzewnej, 150ml. 
Rozmiar: 100×90×23 mm Nadruk: E2, RE2(6C), 
P2(1C), C2(8C)

Amundsen AP804204
Stalowa nierdzewna 
piersiówka. Pojemność: 200 ml. 
Rozmiar: 90×125×20 mm 
Nadruk: E2, RE2(6C), P2(1C), C2(8C)

Gravning AP845183-10
Piersiówka ze stali nierdzewnej 
z pomalowaną powierzchnią. 
200 ml. Rozmiar: 92×122×22 mm 
Nadruk: E2, P2(1C)
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Micux AP721651
Łyżeczka barowa ze stali nierdzewnej. 
Rozmiar: 27×256×12 mm Nadruk: E1

Roley AP741832
Miarka ze stali nierdzewnej do odmierzania 
1 lub 2. Rozmiar: 72×40×40 mm 
Nadruk: E1

Tobassy AP781796
Shaker wykonany ze stali nierdzewnej o 
pojemności 550 ml. Spakowany w kartonik 
prezentowy. Rozmiar: ø87×215 mm 
Nadruk: E1, RE1(6C)
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Vinomate AP718651
Personalizowany dysk z tabelą parowania potraw i win. Cena zawiera nadruk 
full kolor. Min. ilość: 100 szt. Rozmiar: ø140 mm Nadruk: FP-DG(FC)

Lonpel AP721544
Karafka z korkiem na wodę/wino. 
1000 ml. Rozmiar: ø93×272 mm 
Nadruk: P2(1C), E2

Raycon AP741260-01
Schładzacz do wina z PVC w kształcie 
torebki. Rozmiar: 100×250×100 mm 
Nadruk: P1(1C)

STWÓRZ WŁASNY DESIGN!
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SuboShop Wine AP718666
Personalizowana torba na wino w włókniny z wyciętymi 
uchwytami. 80 g/m². Z nadrukiem sublimacyjnym po obu 
stronach. Min. ilość: 100szt. Rozmiar: 160×400×2 mm 
Nadruk: FP-SU(FC)

Varien AP741772
Torba na wino z włókniny, 
80 g/m². Rozmiar: 160×400×65 mm 
Nadruk: T0(8C), DT(FC)

SuboShop Wine RPET AP718903
Personalizowana, torba na wino z włókniny RPET z 
wyciętymi uchwytami. 80 g/m². Z pełnym zadrukiem 
sublimacyjnym po obu stronach. Z metką RPET. 
Min. ilość: 100szt. Rozmiar: 160×400×2 mm 
Nadruk: FP-SU(FC)
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CreaBox Wine A 
AP718661
Personalizowane, full kolorowe 
pudełko z tektury na butelkę 
wina (0,75l). Dostarczane na 
płasko, bez wina. Min. ilość. 
50szt. Rozmiar: 80×330×80 mm 
Nadruk: FP-DG(FC)

CreaBox Wine B 
AP718677
Personalizowane, full kolorowe pudełko 
z tektury na dwie butelki wina (0,75l). 
Dostarczane na płasko, bez win. Min. 
ilość. 50szt. Rozmiar: 160×330×80 mm 
Nadruk: FP-DG(FC)

CreaBox Wine C 
AP718933
Personalizowane, full kolorowe 
pudełko z tektury z uchwytem na 
butelkę wina (0,75l). Dostarczane 
na płasko, bez wina. Min. ilość. 
50szt. Rozmiar: 80×370×80 mm 
Nadruk: FP-DG(FC)

CreaBox Wine D 
AP718934
Personalizowane, full kolorowe 
pudełko z tektury z uchwytem na 
dwie butelki wina (0,75l). Dostarczane 
na płasko, bez win. Min. ilość. 
50szt. Rozmiar: 160×370×80 mm 
Nadruk: FP-DG(FC)

CREABOX WINE
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Brew AP718062
Personalizowana podkładka z płyty HDF z grafiką po 
jednej stronie. Min. ilość: 100 szt. Rozmiar: 95×95 mm 
Nadruk: FP-UV(FC)

Boosty AP800426
Bambusowy zestaw 4 szt. podkładek. 
Rozmiar: 110×110×40 mm 
Nadruk: E2, P2(4C)

Yantic AP721655
4-częściowy zestaw podkładek z naturalnego 
drewna sosnowego związany sznurkiem z juty. 
Średnica podstawek może wynosić 8-10 cm. 
Rozmiar: ø100×40 mm Nadruk: P2(4C), E2

Palet AP721380
Drewniana podkładka w kształcie 
palety. Rozmiar: 115×15×75 mm 
Nadruk: E1, P1(4C)

FOOD AND DRINKWARE coasters

350

https://coolcollection.eu/en/products/AP718062
https://coolcollection.eu/en/products/AP800426
https://coolcollection.eu/en/products/AP721655
https://coolcollection.eu/en/products/AP721380


Brunex AP721068
Okrągła korkowa podkładka. 
Rozmiar: ø100×3 mm  Nadruk: E2, P1(1C), 
S1(1C)

CreaPint AP718527
Personalizowana, chłonna podkładka papierowa z własną grafiką po jednej 
stronie. Min. ilość: 25szt.  Nadruk: FP-DG(FC)

Hopfanatic AP864002-01
Plastikowa podkładka z metalowym otwieraczem 
do butelek i antypoślizgowym spodem. 
Rozmiar: 82×82 mm Nadruk: UV(FC), P1(4C)

STWÓRZ WŁASNY 
DESIGN!
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Flix AP800415-01
Plastikowa podkładka z otwieraczem do butelek. Z 
lampką LED do podświetlania wygrawerowanego 
logo. Z bateriami guzikowymi w zestawie. 
Rozmiar: 83×83×13 mm Nadruk: E1

Tronic AP731974
Plastikowy otwieracz z magnesem. 
Rozmiar: 55×106×5 mm  
Nadruk: UV(FC), P0(4C)

Bierbass AP809546
Okrągły, drewniany otwieracz do 
butelek. Rozmiar: ø69×10 mm 
Nadruk: E1, P1(4C)

Kyo AP731594
Otwieracz do butelek w plastikowej 
obudowie. Rozmiar: 40×90×10 mm 
Nadruk: P0(4C), UV(FC)

-01

-03

-05

-06

-10

-01

-02

-05

-06

-10

FOOD AND DRINKWARE bottle openers

352

https://your-catalogue.eu/data/box/AP718495-01.html
https://coolcollection.eu/en/products/AP800415-01
https://coolcollection.eu/en/products/AP809546
https://coolcollection.eu/en/products/AP731594-02
https://coolcollection.eu/en/products/AP731974-01


Gadux AP781079
Aluminiowy otwieracz do butelek. 
Rozmiar: 38×3×85 mm Nadruk: P1(4C), 
E0

MagBadge Bottle AP718220
Pin / otwieracz do butelek i magnes na lodówkę 
w jednym z full kolorową wkładką. Cena 
zawiera nadruk cyfrowy. Min. ilość: 100szt. 
Rozmiar: ø58 mm Nadruk: FP-DG(FC)

Weizen AP809561-21
Otwieracz do butelek ze stali nierdzewnej w kształcie karty 
kredytowej. Rozmiar: 85×54×1,5 mm Nadruk: E1, P2(4C), 
C1(8C), RE2(6C)

Swipe AP809391-01
Prostokątny, plastikowy otwieracz do butelek. 
Rozmiar: 85×54×4 mm Nadruk: UV(FC), P1(4C)
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Mojito AP809560-21
Otwieracz do butelek ze stali 
nierdzewnej. Rozmiar: 180×40×2 mm 
Nadruk: E2, P2(4C), C1(8C), RE2(6C)

Boojito AP809569
Otwieracz do butelek ze stali nierdzewnej pokryty bambusem. 
Rozmiar: 178×40×10 mm Nadruk: E2, P2(4C), RE2(6C)

Bierbaum AP874007
Otwieracz do butelek z drewnianą 
rączką. Rozmiar: 144×25×19 mm 
Nadruk: P1(4C), E1

Faro AP810712
Metalowy otwieracz do butelek w 
czarnym pudełku. Rozmiar: 110×36 mm 
Nadruk: E1, P2(4C), C1(8C), RE2(6C)
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Umbria AP800409
Metalowy korkociąg do wina. 
Rozmiar: 120×10×20 mm Nadruk: E1

Puglia AP804010
Metalowy korek do szampana. 
Rozmiar: ø40×55 mm 
Nadruk: E1, RE1(6C)

Kabalt AP721163-10
Korek próżniowy do wina z wbudowaną 
pompką. Rozmiar: ø28×82 mm 
Nadruk: P1(1C)

Kai AP807202
Metalowy korkociąg z otwieraczem 
do butelek, z małym nożem. 
Rozmiar: 115×25×6 mm 
Nadruk: E1, P2(1C), RE1(6C)
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Moristel AP804907
Zestaw do wina z 4 akcesoriami w 
czarnym pudełku prezentowym. 
Rozmiar: 223×80×30 mm 
Nadruk: E2, RE1(6C), VS(FC)

Malbec AP804905
Zestaw do wina z 6 akcesoriami z drewna 
inkrustowanego w czarnym pudełku. 
Rozmiar: 205×157×36 mm Nadruk: E2, S1(1C)

Round AP812101
Zestaw do wina: korkociąg, zatyczka do wina, 
piercień zapobiegający kapaniu i lejek. W okrągłym 
pudełku. Rozmiar: ø160×40 mm Nadruk: E2, P2(4C)

FOOD AND DRINKWARE wine sets
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Godello AP804906
Zestaw do wina z 4 akcesoriami z 
drewna inkrustowanego w bambusowym 
pudełku. Rozmiar: 147×168×49 mm 
Nadruk: E2, P2(4C)

Nitol AP721164
Bambusowy zestaw do wina z otwieraczem, 
pierścieniem zapobiegającym kapaniu 
i korkiem. Zapakowany w bambusowe 
etui.  Rozmiar: 160×100×45 mm 
Nadruk: E2, P2(4C)

Boriax AP721165
Bambusowy zestaw do wina z otwieraczem, 
pierścieniem zapobiegającym kapaniu, i 
korkiem. Zapakowany w bambusowe etui.  
Rozmiar: 360×118×110 mm Nadruk: E2, P2(4C)
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Carolina AP800384
Zestaw do BBQ ze stali nierdzewnej(widelec, 
łopatka, chwytak) w aluminiowej walizce. 
Rozmiar: 371×102×82 mm Nadruk: E2

Alabama AP808024
5 w 1 składany multi tool do grillowania ze stali nierdzewnej z 
drewnianą rączką. Z łopatką, widelcem, szczotką, otwieraczem 
do butelek i korkociągiem. Można podzielić go na dwa 
oddzielne narzędzia za pomocą przesuwanego systemu. 
Rozmiar: 265×87×24 mm Nadruk: E2, P2(4C), RE2(6C)

Axon AP800358
5 - cio częściowy zestaw do grilla z 3 stalowymi 
akcesoriami ( widelec, łopatka i klip) plastikowy 
uchwyt, jedna rękawiczka i fartuch poliestrowy. 
Rozmiar: 440×640 mm Nadruk: T2(8C), DT(FC)

Tory AP800359
3 - częściowy zestaw do grilla w zapinanej 
torbie, w skład zestawu wchodzi widelec, łopatka 
do grila oraz klip. Rozmiar: 410×270 mm 
Nadruk: T2(8C), DT(FC), E2
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Barboo AP808028
Zestaw do grilla ze stali nierdzewnej i bambusa 
(widelec, szczypce i łopatka z otwieraczem do 
butelek). W walizce aluminiowej z bambusowym 
wzorem. Rozmiar: 428×155×60 mm 
Nadruk: E2

FOOD AND DRINKWAREBBQ sets
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KIDS AND 
TOYS

Wprowadź kolory, zabawę i kreatywność 

w świat swoich dzieci! Pozwól im bawić się 

pluszowymi zwierzętami i grami logicznymi, 

pokoloruj własne torby lub zacznij zbierać 

monety do świnki skarbonki. Znajdziesz 

tu wiele produktów, które mogą bawić 

wszystkich młodych duchem ludzi.



Immermor AP718152
Laminowana gra pamięciowa z drewna 
brzozowego z motywem tematycznym. 
Z 24 płytkami (40 x 40 mm). Cena 
obejmuje 1 kolorowy nadruk logo na 
tylnej stronie wszystkich płytek. Minimalne 
zamówienie: 50 sztuk. Rozmiar: 40×40 mm 
Nadruk: FP-S(1C)

Immermor Creative AP718383
Gra memory z laminowanego drewna brzozowego z 
dowolnymi grafikami. 24 elementy (40x40 mm). Cena 
zawiera 12 różnych, full kolorowych nadruków na 
przedniej stronie i 1 kolorowy nadruk logo z tyłu. Min. 
ilość: 250szt. Rozmiar: 40×40 mm Nadruk: FP-UV(FC), 
FP-S(1C)

zwierzęta ochrona środowiska

zawody pojazdy

owoce i warzywa sporty

budynki krajobrazy

STWÓRZ WŁASNY DESIGN!

AP718152-A

AP718152-B

AP718152-C

AP718152-D

AP718152-E

AP718152-F

AP718152-G

AP718152-H
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OXO Creative AP718676
Personalizowana gra kółko i krzyżyk ze sklejki 
brzozowej z 10 tokenami w bawełnianym 
pokrowcu. Cena zawiera identyczne full kolorowe 
nadruki na odwrocie tokenów. Min. ilość: 100szt. 
Rozmiar: 130×170 mm Nadruk: FP-UV(FC), 
T1(8C), DT(FC)

Grapex AP721447
9 elementowa, drewniana gra w kółko i krzyżyk 
w drewniany etui. Rozmiar: 73×31×73 mm 
Nadruk: E1, P1(4C)

OXO AP718675
Gra kółko i krzyżyk ze sklejki brzozowej z 
10 tokenami w bawełnianym pokrowcu. 
Rozmiar: 130×170 mm Nadruk: E1, P1(2C), 
T1(8C), DT(FC)

Sabix AP721449
45 elementowa, drewniana gra "wieża" w 
bawełnianym pokrowcu. Rozmiar: 50×175×50 mm 
Nadruk: E2, T1(8C), DT(FC)
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Leon AP800369
Drewniane puzzle w bawełnianym woreczku 96×165 mm. 
Rozmiar: 44×41×41 mm Nadruk: E2, T1(8C), DT(FC)

Genium AP781685
Zestaw 3 szt. drewnianych puzzli w 
pudełku. Rozmiar: 163×60×64 mm 
Nadruk: E1, P1(4C)

Jetex AP781276
Drewniane, kolorowe puzzle w kształcie kostki w 
woreczku z włókniny. Rozmiar kostki: 123x150mm. 
Rozmiar: 45×45×45 mm Nadruk: T1(8C), DT(FC)
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Xigral AP721182
Derwniany zestaw gier zawierający: 
szachy, domino, mikado i bierki. 
Rozmiar: 163×30×163 mm 
Nadruk: E1, P1(4C)

Prakon AP721181
Drewniane domino w pudełku. 28 
kostek. Rozmiar: 147×50×31 mm 
Nadruk: E1, P1(4C)

Kelpet AP781823
Drewniane domino z obrazkami zwierząt 
w drewnianym pudełku. 28 płytek. 
Rozmiar: 150×32×50 mm Nadruk: E1, P1(4C)
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Benko AP718637
Drewniane szachy ze sklejki dębowej z płaskimi figurami. 
Rozmiar: 250×350×8 mm Nadruk: E2, UV(FC), S2(2C)

Pelkat AP721448
Zestaw do gier w drewnianym pudełku z kartami i 5 
kostkami. Rozmiar: 105×28×97 mm Nadruk: E1, P1(4C)

Mikado AP781825
Gra Mikado (rodzaj bierek) z drewna, w 
drewnianym pudełku. 41 elementów. 
Rozmiar: 195×30×45 mm Nadruk: E1, P1(4C)
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Suzzle AP812411
80 szt. puzzli do sublimacyjnego nadruku. Cena 
zawiera koszty nadruku. Min. zam.: 50 szt. 
Rozmiar: 240×190 mm Nadruk: FP-SU(FC)

Mizzle AP812413
Puzzle do nadruku sublimacyjnego, 80 części. 
Cena zawiera nadruk. Min. zam.:. 50 szt. 
Rozmiar: 200×145 mm Nadruk: FP-SU(FC)
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Zeta AP731812-01
Papierowe puzzle do kolorowania z 
kredkami. Rozmiar: 150×110 mm  
Nadruk: S1(1C), UV(FC)

Wodalus AP718155
9-elementowe plastikowe puzzle z własną grafiką 
na laminowanej podkładce z drewna brzozowego. 
Cena obejmuje druk UV LED. Minimalne 
zamówienie: 100 szt. Rozmiar: 120×120×3 mm 
Nadruk: FP-UV(FC)

Sutrox AP781826
9-elementowe drewniane puzzle w 
uchwycie. Rozmiar: 150×150×5 mm 
Nadruk: S1(1C)

Spinalis AP718157
Puzzle własnego projektu z papieru z 3 
obracającymi się warstwami. Zakręć warstwami, 
aby dopasować obraz! Cena obejmuje druk 
cyfrowy. Minimalne zamówienie: 100 szt. 
Rozmiar: 90×105 mm Nadruk: FP-DG(FC)

Stwórz własny 
design!

KIDS AND TOYSpuzzles

367

https://coolcollection.eu/en/products/AP718157
https://coolcollection.eu/en/products/AP731812-01
https://coolcollection.eu/en/products/AP718155
https://coolcollection.eu/en/products/AP781826


Melanie AP761886
Plastikowa gra. Rozmiar: 75×90×6 mm 
Nadruk: P1(4C), UV(FC)

Slidy AP864004-01
Plastikowa linijka z puzzlami o długości 
15cm. Rozmiar: 155×65×7 mm 
Nadruk: P1(4C), UV(FC)

Faun AP800399
Plastikowa gra labirynt w kształcie koła z 3 metalowymi 
kulkami. Zestaw z nadrukiem full kolor. Cena zawiera 
nadruk cyfrowy dwustronny. Min. Zam. 100szt. 
Rozmiar: ø65×6 mm Nadruk: FP-DG(FC)

KIDS AND TOYS puzzles

368

https://your-catalogue.eu/data/animation/AP761886.gif
https://coolcollection.eu/en/products/AP761886
https://coolcollection.eu/en/products/AP864004-01
https://coolcollection.eu/en/products/AP800399


Teddy AP731411
Breloczek na klucze, miś z koszulką 
nadająca się do druku, materiał: poliester. 
Rozmiar: 65×75×40 mm Nadruk: T2(8C), DT(FC)

Loony AP721451
Pluszowy miś z koszulką nadającą 
się pod nadruk. Poliester. 
Rozmiar: 130×160×105 mm 
Nadruk: T2(8C), DT(FC)
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Donax AP741698
Plastikowa skarbonka z otwieranym nosem. 
Rozmiar: 100×75×80 mm Nadruk: P2(1C)

Darfil AP721445
Świnka skarbonka z plastiku z 
ekologicznych włókien bambusowych. 
Rozmiar: 105×68×71 mm Nadruk: P2(1C)
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Crasket AP718080
Zestaw do koszykówki wykonany z płyty HDF o 
niestandardowej grafice na przedniej stronie. Zestaw 
zawiera przyssawki oraz piłke. Min. zam.: 50 szt. 
Rozmiar: 200×160 mm Nadruk: FP-UV(FC)

Baron AP761889
Samolot składany z pianki EVA. 
Rozmiar: 127×40×150 mm 
Nadruk: VS(FC)

Zairem AP781576
Plastikowo- metalowy spinner. W pudełku 
prezentowym. Rozmiar: 75×12×75 mm 
Nadruk: P1(2C), DO1(FC), UV(FC)

Milux AP741365
Plastikowe, płaskie jo-jo. Rozmiar: ø50×15 mm 
Nadruk: P1(4C), UV(FC)

Cretium AP781822
Drewniane jo-jo z białym bawełnianym 
sznurkiem. Rozmiar: ø50×28 mm 
Nadruk: P1(4C), E1

Runux AP721446
Płaskie jo-jo z plastiku z ekologicznych włókien 
bambusowych. Rozmiar: ø50×15 mm 
Nadruk: P1(4C), UV(FC)
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STWÓRZ SWOJE WŁASNE 
BALONY!

WYBIERZ Z 16 OPCJI KOLORÓW I OZDÓB JE 
NADRUKIEM CMYK (DO 8 KOLORÓW).

Od 1 000 sztuk.
Od 10 dni pracujących.
Zrobione w Europie.
Balon własnego projektu

CreaBalloon Pastel AP718093
Personalizowany balon w pastelowych kolorach drukowany (z 
CMYKa lub Pantone 8C) po obu stronach. Min. Ilość: 1000 szt. 
Rozmiar: ø280 mm

CREABALLOON
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Maori AP718088
Tatuaż zmywalny w dowolnym kształcie. 
Max rozmiar 4×4cm. Min. zam.: 
100 szt. Rozmiar: Max. 40×40 mm 
Nadruk: FP-DG(FC)

VinyStick AP718090
Naklejki vinylowe produkowane w dowolnym 
kształcie i rozmiarze. Dostarczane w arkuszach. 
Min. zam.: 250 szt. Nadruk: FP-VS(FC)

EpoStick AP718089
Naklejki epoxy produkowane w dowolnym 
kształcie i rozmiarze. Dostarczane w arkuszach. 
Min. zam.: 250 szt. Nadruk: FP-DO(FC)

1. Rozpakuj swój tymczasowy tatuaż.

2. Oderwij przezroczysty podkład.

3. Połóż grafikę górą na skórze

4. Przyłóż wilgotną szmatkę lub gąbkę na papier z 
tatuażem.

5. Przytrzymaj przez co najmniej 60 sekund.

6. Delikatnie odklej papier.

ZAPROJEKTUJ SWÓJ WŁASNY KSZTAŁT!

ZAPROJEKTUJ SWÓJ 
WŁASNY KSZTAŁT!
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Bujass AP741709
Plastikowa butelka do robienia baniek z grą na 
zakrętce. Nie zawiera płynu do baniek. Poj. 60 ml. 
Rozmiar: ø37×112 mm Nadruk: P0(4C), VS(FC)

Koldy AP721186
Kaczka do kąpieli z PVC. 
Rozmiar: 84×77×70 mm 
Nadruk: P2(1C)

Blowy AP844042
Bańki mydlane w kolorowym 
pojemniku. Z 30 ml płynu do 
baniek. Rozmiar: ø28×127 mm 
Nadruk: DO2(FC), P1(2C)
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Zigi AP810311
Plastikowa grzechotka. 
Rozmiar: 170×63 mm Nadruk: P1(2C)
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Llorel AP781812
Worek ze sznurkami dla dzieci z 
wykończeniem "zwierzątkowym".  
190T polietser. Rozmiar: 260×300 mm 
Nadruk: T1(8C), DT(FC)

Kissa AP741785
Składany worek ze sznurkami dla dzieci z woreczkiem 
w kształcie zwierzaka i karabińczykiem, 190T poliester. 
Rozmiar: 265×325 mm Nadruk: T1(8C), DT(FC), S1(3C)

Legox AP741622
Zestaw kucharza dla dzieci, czapka i fartuch, jeden 
rozmiar. Materiał: włóknina. Nadruk: T1(8C), DT(FC)
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Tizy AP741877
Fartuch z włókniny dla dzieci w zestawie 
z 5 pisakami. Rozmiar: 430×430 mm 
Nadruk: T1(8C), DT(FC)

Backys AP741878
Worek z włókniny ze sznurkami dla dzieci w 
zestawie z 5 pisakami. Rozmiar: 250×300 mm 
Nadruk: T1(8C), DT(FC)

Yumbi AP721444-01
Latawiec do kolorowania dla dzieci z 4 kredkami w 
zestawie. 190T poliester. Rozmiar: 490×600 mm 
Nadruk: T2(8C), DT(FC), S2(4C)

Mosby AP781458
Torba na zakupy z włókniny do 
kolorowania. Zestaw zawiera 
kredki. Rozmiar: 205×220 mm 
Nadruk: T1(8C), DT(FC)

WYPEŁNIJ KOLORAMI 
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Penxil 6 AP718336
Kolorowe kredki z drewna (6 szt) w full kolorowym 
pudełku z własną grafiką. Cena zawiera nadruk 
cyfrowy. Min. ilość: 100 szt. Rozmiar: 45×90×9 mm 
Nadruk: FP-DG(FC)

Tynie AP741312
Zestaw 4 drewnianych kredek 
w papierowym pudełku. 
Rozmiar: 30×90×8 mm 
Nadruk: P0(4C), VS(FC)

Kitty AP808502
Drewniane, kolorowe ołówki. 
Rozmiar: 45×90×9 mm 
Nadruk: P0(4C), VS(FC)

Garten AP731349
Drewniane, kolorowe kredki (6 szt) w kolorowym 
papierowym pudełku. Rozmiar: 50×93×8 mm 
Nadruk: P0(4C), VS(FC)
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Penxil 12 AP718337
Kolorowe kredki z drewna (12 szt) w full kolorowym 
pudełku z własną grafiką. Cena zawiera nadruk 
cyfrowy. Min. ilość: 100 szt. Rozmiar: 90×90×9 mm 
Nadruk: FP-DG(FC)

Boltex AP781757
Zestaw do kolorowania z 12 kredkami 
i 12 kartkami ze wzorami mandala. 
Rozmiar: 90×90×10 mm Nadruk: P1(2C), 
VS(FC)

Lea AP808503
Drewniane, kolorowe ołówki. Rozmiar: 90×90×9 mm Nadruk: P0(4C), VS(FC)

Rudex AP781616
Kolorowanka 48 stron, zawiera 48 Mandal oraz 
48 kolorowanek. Rozmiar: 150×150×7 mm 
Nadruk: P1(2C)
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Gallery 6 AP812600
Zestaw 6 szt. kredek z temperówką. Rozmiar: ø27×102 mm 
Nadruk: P1(4C), VS(FC)

Gallery 12 AP812601
12szt kolorowych kredek w okrągłym, kartonowym 
pudełku z plastikową pokrywką/temperówką. 
Rozmiar: ø35×103 mm Nadruk: P1(4C), VS(FC)

Lumar AP721240
Notatnik w twardej oprawie z 60 gładkimi stronami w etui z 
papieru z recyklingu. Zawiera 6 kolorowych drewnianych kredek. 
Rozmiar: 104×104×13 mm Nadruk: P2(1C)
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Figgy AP741313
Zestaw do kolorowania z 6 kredkami, 
temperówką i kolorowanką. 
Rozmiar: 74×90×15 mm 
Nadruk: P1(1C), VS(FC)

Dragon AP808510
6 szt. kredek w drewnianym pudełku z 
linijką 20 cm. Rozmiar: 210×25×35 mm  
Nadruk: P2(4C), E1

Dumbo AP761866
Zestaw 10 kredek, 1 szt. temperówki, linijki 
oraz kolorowanki. Rozmiar: 76×177×14 mm 
Nadruk: P1(4C), VS(FC)

Aladin AP761186
Zestaw kredek: ołówkowe oraz świecowe. 
Rozmiar: 78×185×12 mm Nadruk: P1(4C)

Migal AP781272
Zestaw 8 kredek z temperówką. 
W zapinanym piórniku z poliestru 
420D. Rozmiar: 100×45×40 mm 
Nadruk: T1(8C), DT(FC)
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Lola AP808505
Zestaw 12 kredek świecowych. 
Rozmiar: 100×90×9 mm 
Nadruk: P0(4C), VS(FC)

Craxon 12 AP718339
Kredki świecowe (12 szt) w full kolorowym pudełku 
z własną grafiką. Cena zawiera nadruk cyfrowy. 
Min. ilość: 100 szt. Rozmiar: 100×90×9 mm 
Nadruk: FP-DG(FC)

Craxon 6 AP718338
Kredki świecowe (6 szt) w full kolorowym pudełku 
z własną grafiką. Cena zawiera nadruk cyfrowy. 
Min. ilość: 100 szt. Rozmiar: 50×90×9 mm 
Nadruk: FP-DG(FC)

Liddy AP808504
Zestaw 6 kredek świecowych. 
Rozmiar: 50×90×9 mm 
Nadruk: P0(4C), VS(FC)
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Skinga AP781810-01
Zapinany piórnik z włókniny 
do kolorowania z 5 kredkami 
świecowymi. Rozmiar: 220×110 mm 
Nadruk: T1(8C), DT(FC)

Remix AP721184
Kolorowe kredy (4szt) w papierowym 
kartoniku. Rozmiar: 95×110×25 mm 
Nadruk: P1(4C), VS(FC)

MugMark AP801001
6 elementowy zestaw markerów ceramicznych 
w kolorach: zielonym, czarnym, niebieskim, 
czerwonym, pomarańczowym i żółtym. 
Rozmiar: 75×105×10 mm Nadruk: VS(FC)

Tune AP731350
Kredki świecowe (6 szt) w kolorowym 
papierowym pudełku. Rozmiar: 50×83×8 mm 
Nadruk: P0(4C), VS(FC)
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Zoom AP809344
Drewniany długopis z figurką zwierzęcia. Z niebieskim 
wkładem.  Rozmiar: ø13×110 mm Nadruk: P1(4C)

Farm AP809345
Ołówek z figurką żaby. 
Rozmiar: ø8×210 mm Nadruk: P1(4C)

Nicky AP741703
Plastikowy długopis z miękką 
plastikową kulką i diodą typu 
Led. Rozmiar: ø28×186 mm 
Nadruk: P1(4C)

Fricum AP781410
Plastikowy długopis z dekoracyjną 
emotikoną. Niebieski wkład. 
Rozmiar: 140×35×17 mm 
Nadruk: P1(2C)
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Flexi AP731504
Elastyczny ołówek z gumką zrobiony z 
elastycznego plastiku. Niezaostrzony. 
Rozmiar: ø6×320 mm Nadruk: P1(2C)

Flexor AP731474
Elastyczna plastikowa linijka. 
Rozmiar: 305×30×3 mm 
Nadruk: P2(4C)

Looney AP718092
Drewniana linijka w różnym 
kształcie. Rozmiar: 192×35 mm 
Nadruk: E1, P1(2C)

Noah AP718528
Miarka 12cm ze sklejki z bambusa 
z motywem zwierzęcym. 
Rozmiar: 30×160×2 mm 
Nadruk: E1, P0(4C)
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KEYS AND 
TOOLS

Bądź przygotowany - to klucz do 

sukcesu. Nasz dział "Keys and 

Tools" składa się z poręcznych 

produktów, które ułatwiają 

codzienne życie. Przejrzyj naszą 

szeroką gamę breloków i wybierz 

materiał, kształt i kolory pasujące 

najlepiej do Twojej marki. Oprócz 

popularnych breloków oferujemy 

także noże kieszonkowe, narzędzia 

wielofunkcyjne, latarki, akcesoria 

samochodowe i odblaski.



Woody A AP718153
Okrągły, laminowany brelok z 
drewna brzozowego z nadrukiem 
full kolor. Cena obejmuje druk UV 
LED po jednej stronie. Minimalna 
ilość 200szt. Rozmiar: 45×71 mm 
Nadruk: FP-UV(FC), UV(FC)

Woody B AP718160
Owalny, laminowany brelok z drewna 
brzozowego z nadrukiem full color. 
Cena obejmuje druk UV LED po jednej 
stronie. Minimalne zamówienie: 
200 szt. Rozmiar: 35×80 mm 
Nadruk: FP-UV(FC), UV(FC)

Woody C AP718161
Kwadratowy, laminowany brelok z 
drewna brzozowego z nadrukiem full 
color. Cena obejmuje druk UV LED po 
jednej stronie. Minimalne zamówienie: 
200 szt. Rozmiar: 45×72 mm 
Nadruk: FP-UV(FC), UV(FC)

Woody D AP718162
Prostokątna, laminowany brelok z 
drewna brzozowego z nadrukiem full 
color. Cena obejmuje druk UV LED po 
jednej stronie. Minimalne zamówienie: 
200 szt. Rozmiar: 35×80 mm 
Nadruk: FP-UV(FC), UV(FC)
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Bambry AP718370
Brelok ze sklejki bambusowej 
z metalowym kółkiem. 
Rozmiar: ø45×3 mm 
Nadruk: E1, P1(4C)

Loggy AP864006
Brelok z naturalnego drewna z korą 
z metalowym przypięciem. Mogą 
występować różnice w wymiarach między 
produktami. Rozmiar: ø50×5 mm 
Nadruk: E1

Sloggy AP864007
Brelok z drewna sosnowego z 
korą i metalowym przypięciem. 
Mogą występować różnice w 
wymiarach między produktami. 
Rozmiar: ø60×9 mm Nadruk: E1

Blopp AP718640
Brelok ze sklejki bambusowej i skóry PU.  
Nadruk: E1, P1(4C)

AP718370-A AP718370-B AP718370-C AP718370-D
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ø45×3 mm 35×53×3 mm 45×45×3 mm 35×53×3 mm
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Homey AP718177
Wieszak na klucze - domek z 
dwoma usuwalnymi brelokami w 
kształcie pary. Wykonany ze sklejki 
brzozowej. Rozmiar: 120×150×12 mm 
Nadruk: P2(2C), E1

Sqerbis AP810732
Drewniany brelok z metalową 
końcówką. Rozmiar: 58×30 mm 
Nadruk: E1, P1(4C)

Vitolok AP781895
Drewniano-metalowy 
brelok. Rozmiar: ø40×5 mm 
Nadruk: E1, P1(4C)

Orbis AP810726
Okrągły drewniany brelok z metalowym 
kółkiem. Rozmiar: ø40×7 mm 
Nadruk: E1, P1(4C)

AP781895-A

AP781895-B

ø40×5 mm

24×48×6 mm
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Clap AP757003-10
Okrągły brelok ze skóry PU z metalowym elementem pokrytym epoxy 
domingiem. Cena zawiera znakowanie metodą epoxy doming. Min. 
zam.: 100 sztuk. Rozmiar: 43×60 mm Nadruk: FP-DO(FC)

Ticket AP757002-10
Prostokątny brelok ze skóry PU z metalowym elementem pokrytym 
epoxy domingiem. Cena zawiera znakowanie metodą epoxy doming. 
Min. zam.: 100 sztuk. Rozmiar: 32×80 mm Nadruk: FP-DO(FC)

Block AP757004-10
Kwadratowy brelok ze skóry PU z metalowym elementem pokrytym 
epoxy domingiem. Cena zawiera znakowanie metodą epoxy doming. 
Min. zam.: 100 sztuk. Rozmiar: 40×57 mm Nadruk: FP-DO(FC)

Telsox AP721073
Brelok z naturalnego korka z metalową 
przywieszką. Rozmiar: ø23×44 mm 
Nadruk: E1, P1(1C)

Dice AP800656
Metalowy brelok do kluczy w czarnym 
pudełku. Rozmiar: 29×43×4 mm 
Nadruk: E1, DO2(FC)

Rectangle AP800655
Metalowy brelok do kluczy w czarnym 
pudełku. Rozmiar: 25×43×4 mm 
Nadruk: E1, DO2(FC)

Ball AP800657
Metalowy brelok do kluczy w czarnym pudełku. 
Rozmiar: 29×39×4 mm Nadruk: E1, DO1(FC)

Branko AP721486
Brelok z naturalnego korka i metalu. 
Rozmiar: 26×105 mm Nadruk: E1, P1(1C)
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Cinco AP810742
Metalowy okrągły brelok z 5 odpinanymi 
pierścieniami. W czarnym pudełku. 
Rozmiar: ø75 mm Nadruk: DO1(FC), E1
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Carousal AP806320
Brelok z obracanym elementem w środku, 
w czarnym pudełku. Rozmiar: 35×95 mm 
Nadruk: E1, DO1(FC)

Smith AP873020
Prostokątny, metalowy brelok z metalicznym 
wykończeniem. Rozmiar: 51×30×4 mm  
Nadruk: E1, DO3(FC)

Steyr AP873022
Okrągły, metalowy brelok z metalicznym 
wykończeniem. Rozmiar: 45×37×4 mm 
Nadruk: E1, DO2(FC)

Wesson AP873021
Kwadratowy, metalowy brelok z metalicznym 
wykończeniem. Rozmiar: 43×35×4 mm 
Nadruk: E1, DO3(FC)
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Bolky AP741586
Aluminiowy brelok w kształcie 
domu z kolorową gumową pętlą. 
Rozmiar: 28×25×10 mm Nadruk: E1

Yip AP761161
Metalowo/poliestrowy brelok. Zapakowany 
w folijkę. Rozmiar: 28×65×4 mm 
Nadruk: E1, P2(4C)

Nevek AP741192
Aluminiowy brelok do kluczy. 
Rozmiar: 29×54×1 mm Nadruk: P2(4C), E1

Dwell AP873016
Metalowy brelok w kształcie 
domu w czarnym kartonowym 
pudełku. Rozmiar: 36×49×4 mm 
Nadruk: DO2(FC), E1, P2(4C)
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Eternity AP809516
Metalowy brelok z obrotowym kalendarzem 
do 2060roku. W czarnym pudełku. 
Rozmiar: 80×45 mm Nadruk: E1

I Love AP873030
Metalowy brelok z trzema końcówkami w 
kształacie: litery "I", kwadratu i serca. W 
czarnym kartoniku. Rozmiar: 60×31×5 mm 
Nadruk: DO1(FC), E1
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SemiBall AP810746
Metalowy brelok w kształcie 
połowy piłki. W czarnym kartoniku. 
Rozmiar: 90×30×12 mm 
Nadruk: E1, DO2(FC)

Bubbles AP810724
Metalowy otwieracz do butelek z brelokiem 
i nadrukiem epoxy doming. W czarnym 
pudełku. Cena zawiera znakowanie. Min. 
zam.: 100 szt. Rozmiar: 35×65×3 mm 
Nadruk: FP-DO(FC)

Dorko AP873019
Metalowy brelok w kształcie 
piłki. W czarnym pudełku. 
Rozmiar: 68×32×3 mm 
Nadruk: E1, DO2(FC)

Valentine AP873031
Metalowy brelok w kształcie 
serca, w czarnym kartoniku. 
Rozmiar: 42×87×3 mm 
Nadruk: DO3(FC), E1

Primero AP810734
Brelok o kształcie 1 w czarnym 
opakowaniu prezentowym. 
Rozmiar: 76×30×2 mm 
Nadruk: E1, DO1(FC)

Lucky AP873029
Metalowy, czterolistny brelok w 
kształcie koniczyny. W czarnym 
kartoniku. Rozmiar: 95×35×3 mm 
Nadruk: E1

Circus AP810733
Metalowy brelok w czarnym opakowaniu 
prezentowym. Rozmiar: 64×17×3 mm 
Nadruk: E1, DO2(FC)

PicoLatte AP810745
Metalowy brelok w kształcie kubka. W 
czarnym kartoniku. Rozmiar: 22×80 mm 
Nadruk: E1
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Basset AP810731
Metalowy brelok do kluczy w kształcie 
ciężarówki, w czarnym papierowym opakowaniu. 
Rozmiar: 55×27×3 mm Nadruk: DO2(FC), 
E1, P2(2C)

Dromo AP810736
Brelok w kształcie felgi samochodowej w 
czarnym pudełku. Rozmiar: ø34×5 mm 
Nadruk: E1

Vertigo AP810735
Brelok o kształcie koła sterowego 
w czarnym opakowaniu 
prezentowym. Rozmiar: ø45×5 mm 
Nadruk: E1, DO1(FC)

Aglaia AP806323
Metalowy brelok w kształcie łodzi. W 
czarnym pudełku. Rozmiar: 57×40 mm 
Nadruk: E1
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Aluudy A AP718937
Brelok ze szczotkowanego aluminium 
z nadrukiem full kolor. Cena zawiera 
nadruk UV LED po jednej stronie. 
Min. ilość: 100szt. Rozmiar: ø45 mm 
Nadruk: FP-UV(FC)

Aluudy B AP718938
Brelok ze szczotkowanego aluminium 
z nadrukiem full kolor. Cena zawiera 
nadruk UV LED po jednej stronie. Min. 
ilość: 100szt. Rozmiar: 35×53 mm 
Nadruk: FP-UV(FC)

Aluudy C AP718939
Brelok ze szczotkowanego aluminium 
z nadrukiem full kolor. Cena zawiera 
nadruk UV LED po jednej stronie. Min. 
ilość: 100szt. Rozmiar: 45×45 mm 
Nadruk: FP-UV(FC)

Aluudy D AP718940
Brelok ze szczotkowanego aluminium 
z nadrukiem full kolor. Cena zawiera 
nadruk UV LED po jednej stronie. Min. 
ilość: 100szt. Rozmiar: 35×53 mm 
Nadruk: FP-UV(FC)
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Clevon AP721187
Aluminiowy otwieracz w kształcie butelki 
z brelokiem.  Rozmiar: 30×89×2 mm 
Nadruk: E1, P2(2C)

Ria AP791328
Aluminiowy brelok w kształcie rybki z funkcją 
otwieracza do butelek. Rozmiar: 25×67×4 mm  
Nadruk: E1, P2(2C)

Singe AP791326
Aluminiowy brelok w kształcie gitary z funkcją 
otwieracza do butelek. Rozmiar: 27×73×3 mm  
Nadruk: E1, P2(2C)

Ciclex AP741588
Aluminiowy brelok w kształcie 
roweru z otwieraczem do butelek. 
Rozmiar: 35×57×4 mm Nadruk: E1, P2(2C)

Peterby AP809548
Aluminiowy brelok z otwieraczem w 
kształcie ciężarówki. Rozmiar: 68×18×3 mm 
Nadruk: E1, P2(2C)

Samy AP809543
Aluminiowy brelok w kształcie samochodu 
z funkcją otwieracza do butelek. 
Rozmiar: 71×24×3 mm Nadruk: E1, P2(2C)
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Russel AP809507
Aluminiowy otwieracz do butelek z brelokiem. 
Rozmiar: 55×9×14 mm Nadruk: E1, P2(2C)

Milter AP781666
Aluminiowy otwieracz do butelek z 
brelokiem. Rozmiar: 9×79×15 mm 
Nadruk: E1, P2(4C)

Zoko AP791544
Aluminiowy karabińczyk z metalowym 
kółkiem. Rozmiar: 30×56×5 mm 
Nadruk: E1
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SteelCart AP809562
Brelok z żetonem do wózków ze stali 
nierdzewnej. Rozmiar: 73×23×1 mm 
Nadruk: E0, RE1(6C)

ColoCart AP718371
Plastikowy brelok - żeton do wózka z full kolorową 
grafiką. Cena zawiera nadruk UV LED po jednej 
stronie. Min. ilość: 100 szt. Rozmiar: 73×23×2 mm 
Nadruk: FP-UV(FC)

BooCart AP718372
Brelok - żeton do wózka ze sklejki bambusowej. 
Rozmiar: 73×23×2 mm Nadruk: E1, P0(2C)
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Hoinzo AP741994
Metalowy brelok z figurką zwierzęcia i monetą do 
wózków sklepowych. Rozmiar: 13×34×30 mm   
Nadruk: E1

Euromarket AP731809
Metalowy brelok z żetonem do wózka na zakupy. Po jednej 
stronie żetonu wygrawerowany został wózek ma zakupy, 
druga strona jest pomalowana w kolorze. Wielkość żetonu: 
ø23×1,7 mm. Rozmiar: ø23 mm Nadruk: P1(2C)

Token AP718114
Plastikowy brelok do kluczy z nadrukiem full kolor 
na żetonie. Zestaw zawiera żeton do wózków 
sklepowych. Cena zawiera znakowanie UV LED 
po jednej stronie monety. Min zam 500szt. 
Rozmiar: ø29 mm Nadruk: FP-UV(FC), UV(FC)

Ibershop AP731912
Plastikowy brelok na monete do wózka na 
zakupy, po jednej stronie breloka znajuje 
się znak Euro. Rozmiar: 34×60×4 mm 
Nadruk: P1(2C)
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Nelly AP800375
Plastikowy brelok z miejscem 
na monetę. Wielkość monety: 
ø24×2 mm. Rozmiar: 44×33×5 mm 
Nadruk: P1(4C), UV(FC)

Beka AP791425
Plastikowy brelok w dowolnym kolorze. 
Rozmiar: 28×51×4 mm Nadruk: P1(4C), 
UV(FC)

Zabax AP741590
Brelok do kluczy z kolorową monetą. 
Rozmiar: 28×51×4 mm Nadruk: P1(4C), 
UV(FC)

Bopor AP800423-00
Ekologiczny brelok z plastiku ze słomy 
pszenicznej, z żetonem do wózka i latarką 2 LED. 
Z bateriami guzikowymi. Rozmiar: 70×25×10 mm 
Nadruk: P1(4C)
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Portis AP721842-01
Antybakteryjny, plastikowy brelok z 
wyjmowanym żetonem do wózków. Zgodny 
z ISO 22196. Rozmiar: 41×52×11 mm 
Nadruk: P1(4C), UV(FC)

Bobby Plus AP800659
Plastikowy brelok w kształcie hełmu ochronnego z 
latarką LED. Z baterią guzikową. Rozmiar: 45×33×20 mm 
Nadruk: P1(1C)

Bobby AP800400
Brelok do kluczy w kształcie 
kasku. Rozmiar: 37×38×22 mm 
Nadruk: P1(1C)
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KeyBadge Mini AP718216
Mały pin brelok z własną wkładką full kolor. 
Cena obejmuje druk cyfrowy. Min. ilość: 100 
szt. Rozmiar: ø44 mm Nadruk: FP-DG(FC)

KeyBadge Maxi AP718218
Duży pin brelok z własną wkładką full kolor. 
Cena obejmuje druk cyfrowy. Min. ilość: 100 
szt. Rozmiar: ø58 mm Nadruk: FP-DG(FC)

EpoRing AP809326
Brelok w dowolnym kształcie. Personalizacji epoxy 
wliczona w cenę. Min. ilość: 100 szt. Rozmiar: Max. 25 cm² 
Nadruk: FP-DO(FC)

KeyBadge Bottle AP718219
Duży pin brelok/otwieracz z własną wkładką 
full kolor. Cena obejmuje druk cyfrowy. 
Min. ilość: 100 szt. Rozmiar: ø58 mm 
Nadruk: FP-DG(FC)

ZAPROJEKTUJ SWÓJ 
WŁASNY KSZTAŁT!

KEYS AND TOOLS plastic keyrings
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CreaKey AP809394
Indywidualny, okrągły plastikowy brelok z gumową pętlą. Produkt 
dostarczany w indywidualnej kombinacji korpus/pętla. Cena zawiera 
znakowanie epoxy. Min. zam.: 100 szt. Rozmiar: ø22×72×11 mm 
Nadruk: FP-DO(FC)
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ZMIKSUJ KOLORY BRELOKA I 
PĘTLI ABY STWORZYĆ SWÓJ 
UNIKALNY DESIGN.

BRELOKA PETLI
Oznakuj je przy pomocy naklejki epoxy.
Złożone w Europie.
Z europejskich magazynów.
Od 100 sztuk.
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Cottage AP809332
Plastikowy brelok w kształcie domu. 
Rozmiar: 58×57 mm Nadruk: P1(4C)

Slice AP809331
Plastikowy brelok z metalowym kółkiem. 
Rozmiar: 55×37 mm Nadruk: P1(4C)

Polo AP809333
Plastikowy brelok w kształcie T-shirta. 
Rozmiar: 64×56 mm Nadruk: P1(4C)

Soccer AP810357-01
Otwieracz do butelek na breloku. 
Materiał ABS. Rozmiar: 80×66×5 mm 
Nadruk: P1(4C), UV(FC)

Corner AP718120
Plastikowy brelok do kluczy w kształcie 
stroju sportowego z nadrukiem 
full kolor po obu stronach. Cena 
zawiera nadruk UV LED. Min zam 
100szt. Rozmiar: 60×86 mm 
Nadruk: FP-UV(FC)
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CreaFob AP718119
Akrylowy brelok własnego projektu z nadrukiem full kolor. Produkowany w 
różnych kształtach, max 45x45mm. Cena zawiera znakowanie UV LED po 
jednej stronie. Min zam 250szt. Rozmiar: 45×45 mm Nadruk: FP-UV(FC)
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TRANSPARENTNY AKRYL
ZAPROJEKTUJ SWÓJ WŁASNY 
BRELOK! 
WYBIERZ Z 16 OPCJI KOLORU, ZAPROJEKTUJ 
SWÓJ WŁASNY KSZTAŁT I OZNAKUJ 
NADRUKIEM FULL KOLOR.

Maksymalny rozmiar 45×45 mm
Od 250 szt.
Od 7 dni roboczych.
Zrobione w Europie.

MOCNY AKRYL

CREAFOB
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Foamy A AP718154
Okrągły brelok z pianki PCV z 
kolorowym nadrukiem. Cena obejmuje 
druk UV LED. Minimalne zamówienie: 
200 szt. Rozmiar: 45×70 mm 
Nadruk: FP-UV(FC)

Foamy B AP718163
Owalny brelok z pianki PCV z 
kolorowym nadrukiem. Cena obejmuje 
druk UV LED. Minimalne zamówienie: 
200 szt. Rozmiar: 35×80 mm 
Nadruk: FP-UV(FC)

Foamy C AP718164
Kwadratowy brelok z pianki PCV z 
kolorowym nadrukiem. Cena obejmuje 
druk UV LED. Minimalne zamówienie: 
200 szt. Rozmiar: 45×70 mm 
Nadruk: FP-UV(FC)

Foamy D AP718165
Prostokątna brelok z pianki PCV 
z kolorowym nadrukiem. Cena 
obejmuje druk UV LED. Minimalne 
zamówienie: 200 szt.  
Rozmiar: 35×80 mm 
Nadruk: FP-UV(FC)

FOAMY

KEYS AND TOOLS plastic keyrings

406

https://coolcollection.eu/en/products/AP718154
https://coolcollection.eu/en/products/AP718163
https://coolcollection.eu/en/products/AP718164
https://coolcollection.eu/en/products/AP718165


Subiner RPET AP718987
Personalizowany brelok z RPET z nadrukiem 
sublimacyjnym po dwóch stronach. Z 
metalowym karabińczykiem i kółkiem. Z 
wewnętrzną metką RPET. Min. ilość: 100szt. 
Rozmiar: 160×30 mm Nadruk: FP-SU(FC)

Subiner AP718151
Personalizowany, poliestrowy brelok z 
nadrukiem sublimacyjnym po dwóch stronach. 
Z metalowym karabińczykiem i kółkiem. 
Min. ilość: 100szt. Rozmiar: 160×30 mm 
Nadruk: FP-SU(FC)

SuboFob AP718135
Personalizowany, poliestrowy brelok z metalowym 
karabińczykiem. Z nadrukiem sublimacyjnym po dwóch 
stronach. Min. ilość: 100szt. Rozmiar: 185×20 mm 
Nadruk: FP-SU(FC)

SuboFob RPET AP718986
Personalizowany brelok z RPET z metalowym 
karabińczykiem. Z nadrukiem sublimacyjnym po dwóch 
stronach. Z wewnętrzną metką RPET. Min. ilość: 100szt. 
Rozmiar: 185×20 mm Nadruk: FP-SU(FC)
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Taipei AP809368
Plastikowa mini latarka z diodą LED, 
metalicznymi wykończeniami i metalowym 
kółkiem. W zestawie z bateriami. 
Rozmiar: ø11×75 mm Nadruk: P1(4C)

Skyway AP810717
Brelok w kształcie samochodu z diodą 
LED i metalowym kółkiem. W zestawie 
z bateriami. Rozmiar: 60×25 mm 
Nadruk: P1(4C)

Plaup AP741600
4 diodowa lapmka LED z silikonowym paskiem, 
można ją umieścić na kierownicy roweru. Produkt 
dostarczany z bateriami. Rozmiar: 30×120×11 mm 
Nadruk: P1(2C)

Waipei AP854071
Plastikowa mini latarka z białą diodą LED i 
metalowym brelokiem, produkt z baterią. 
Rozmiar: ø11×75 mm Nadruk: P1(4C)

Pico AP810360
Mini latarka z aluminium z 3 diodami LED 
i karabińczykiem. Rozmiar: 50×17 mm 
Nadruk: E1, P2(2C)

Industrial AP844022
Plastikowy brelok z diodą LED. 
Rozmiar: 60×25×5 mm Nadruk: P1(4C), 
UV(FC)
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Bimox AP781933
Plastikowa latarka z 1 LED i metalowym brelokiem. 
Logo grawerowane na korpusie jest podświetlone. 
W zestawie znajdują się baterie guzikowe. 
Rozmiar: ø14×85 mm Nadruk: E1

Zaro AP781001
Aluminiowa mini latarka z 3 diodami LED, 
otwieraczem do butelek i brelokiem. Zestaw 
zawiera baterie. Rozmiar: ø17×70 mm 
Nadruk: P2(2C), E1
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Spotlight AP810332
Aluminiowa latarka z 9 diodami z 
paskiem na dłoń. Rozmiar: ø26×90 mm 
Nadruk: E1, P2(2C)

Lokys AP781166
Aluminiowa lampka czołowa z 5 diodami 
LED i regulowanymi paskami. Zasilanie 3 
baterie AAA. Zestaw nie zawiera baterii. 
Rozmiar: 60×45×38 mm Nadruk: E1

H Power AP810336
Latarka na dynamo z dioda typu LED + pasek na 
ręke. Rozmiar: 105×50×25 mm Nadruk: P2(4C), 
DO2(FC)

Talos AP791280
Latarka wielofunkcyjna z 13 różnymi narzędziami, 
działająca na 3 baterie AAA, kótrych nie 
ma w zestawie. Rozmiar: ø45×140 mm  
Nadruk: E1, P2(1C), RE1(6C)
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Lumosh AP741417
Aluminiowa latarka z 9 diodami 
LED z paskiem na nadgarstek. 
Zasilana 3 bateriami AAA. Nie 
zawiera baterii. Produkt marki 
Orizons. Rozmiar: ø32×100 mm 
Nadruk: P2(1C), E1

Everwood AP810358-10
14 Ledowa, aluminiowa latarka w 
czarnym pudełku. Baterie - 3 szt AAA. 
Rozmiar: 200×37×110 mm Nadruk: P2(2C), 
E1, DO1(FC)

Reflector AP892001
Metalowa latarka z 9 diodami 
typu LED i bateriami typu 3 AAA. 
Produkt zapakowany w metalowe 
pudełko. Rozmiar: 110×74×40 mm 
Nadruk: P2(2C), E1

Cove AP810321
Aluminiowa latarka z 12 diodami 
LED w poliestrowym etui. W 
czarnym pudełku z 3 bateriami 
AAA. Rozmiar: 162×112×45 mm 
Nadruk: P2(1C), E1
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Wyoming AP810701
Scyzoryk z 11 funkcjami. 
Rozmiar: 90×25×15 mm 
Nadruk: P2(2C), E1, RE1(6C)

Castilla AP731395
Mini scyzoryk ze stali nierdzewnej 
i plastiku. Rozmiar: 58×18×9 mm 
Nadruk: P2(2C)

Campello AP761181
5-funkcyjny scyzoryk ze stali nierdzewnej. 
Cena nie zawiera kosztów nadruku. 
Rozmiar: 72×20×8 mm Nadruk: P2(2C), 
E1, RE1(6C), DO2(FC)

Gregor AP808003
Metalowy scyzoryk z 7 funkcjami. 
Rozmiar: 90×25×15 mm 
Nadruk: P2(2C), E1

Shakon AP741724
9 funkcyjny scyzoryk ze stali 
nierdzewnej. Rozmiar: 73×21×13 mm 
Nadruk: P2(2C), E1

Thiam AP781423
Metalowy nóż kieszonkowy z 
zabezpieczeniem. Rozmiar: 89×26×12 mm 
Nadruk: E2
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Gyver AP809547-21
Narzędzie wielofunkcyjne w kształcie 
karty kredytowej, wykonane ze stali 
nierdzewnej. 11 funkcji. W plastikowym etui. 
Rozmiar: 79×56×3 mm Nadruk: E1, RE1(6C), 
T1(8C), DT(FC)

Castaway AP809549-21
Multi tool z 15 funkcjami ze stali nierdzewnej 
w kształcie karty kredytowej w plastikowym 
pokrowcu. Rozmiar: 53×85×2 mm 
Nadruk: E1, RE1(6C), T1(8C), DT(FC)

KEYS AND TOOLSknives and multi tools
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Titan AP721902
Scyzoryk ze stali nierdzewnej z 
bambusową rączką i 9 funkcjami. 
Rozmiar: 90×25×15 mm 
Nadruk: E1, P2(2C)

Folnax AP721904
Narzędzie wielofunkcyjne (12 funkcji) ze stali 
nierdzewnej z bambusowymi uchwytami. 
Rozmiar: 50×105×17 mm Nadruk: E1, P2(2C)

Sultan AP721903
Scyzoryk ze stali nierdzewnej z bambusową 
rączką. Rozmiar: 105×30×13 mm 
Nadruk: E1, P2(2C)

KEYS AND TOOLS knives and multi tools
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Baikal AP873033
Scyzoryk ze stali nierdzewnej 
z drewnianą wykończeniem i 9 
funkcjami. Rozmiar: 89×24×17 mm 
Nadruk: E1, P2(2C)

Karmann AP808025
Mulit tool ze stali nierdzewnej z 
drewnianym uchwytem - 13 funkcji. 
Rozmiar: 160×90×24 mm Nadruk: E2

Dertam AP781566
Nóż składany ze stali nierdzewnej z 
drewnianą rączką i zamkiem bezpieczeństwa. 
Rozmiar: 101×29×14 mm Nadruk: E1

Woon AP761956
Scyzoryk ze stali nierdzewnej z elementami drewnianymi. 
Posiada zabezpieczenie. Rozmiar: 165×15×13 mm 
Nadruk: E1, RE1(6C)
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Factory AP808023
Wielofunkcyjne knarzędzie (8 funkcji) i scyzoryk w 
czarnym opakowaniu. Stal nierdzewna i aluminium. 
Rozmiar: 138×180×27 mm Nadruk: P2(2C), E2

Borth AP741421
Wielofunkcyjne narzędzie ze stali 
nierdzewnej z 6 funkcjami. Produkt 
marki Orizons. Rozmiar: 15×84×28 mm 
Nadruk: E1

Fix It AP808021
Wielofunkcyjne narzędzie, 9 funkcji: szczypce, pilnik do 
paznokci, 3 śrubokręty, 2 rozmiary noży, otwieracz do 
puszek. Rozmiar: 70×141×40 mm Nadruk: P2(2C), 
E1, T2(8C), DT(FC)
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Workshop AP808022
Wielofunkcyjne narzędzie ze stali 
nierdzewnej w czarnym opakowaniu. 
Rozmiar: 180×96×27 mm Nadruk: P2(2C), E2

Claws AP810423-10
Narzędzie wielofunkcyjne z 11 
funkcjami. Ze stai nierdzewnej i 
plastiku. Rozmiar: 120×35×18 mm 
Nadruk: E1, P2(2C), RE1(6C)

Blauden AP791020
Wielofunkcyjne narzędzie ze stali 
nierdzewnej w opakowaniu z poliestru. 
Rozmiar: 100×17×95 mm  Nadruk: P2(2C), E1
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RapiCut AP892011
Plastikowy nóż do tapet z 
samoczynnym cofaniem ostrza. 
Rozmiar: 25×125×10 mm 
Nadruk: P1(4C)

Fainel AP781694-21
Nóż do tapet ze stali nierdzewnej. 
Rozmiar: 12×127×11 mm Nadruk: E1

Koltom AP781692
Plastikowy nóż do tapet. 
Rozmiar: 30×155×14 mm 
Nadruk: P1(4C)

Bianco AP815001
Plastikowy nożyk. 
Rozmiar: 133×20×11 mm 
Nadruk: P1(4C)
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Sauris AP741722
Plastikowy długopis ze śrubokrętami płaskimi i 
gwiazdkowymi, poziomicą i linijką 7 cm/3 cale. 
Z metalowym klipem i niebieskim wkładem. 
Rozmiar: ø10×149 mm Nadruk: P1(2C)

Contal AP781187-01
Plastikowy długopis z linijką 
10 cm. Z niebieskim wkładem. 
Rozmiar: ø11×150 mm Nadruk: P1(2C)

Handy AP845164
5w1 plastikowy długopis z końcówką 
do ekranów dotykowych, uchwytem na 
telefon, linijką, czyścikiem do ekranów 
i śrubokrętem. Z niebieskim wkładem. 
Rozmiar: ø13×157 mm Nadruk: P1(2C)

Carpenter AP761177
Drewniany ołówek stolarski, 
niezaostrzony. Rozmiar: 180 mm 
Nadruk: P0(4C)
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Pitstop AP800394
22 częściowy zestaw narzędzi w plastikowej 
walizce. Rozmiar: 220×160×27 mm 
Nadruk: S2(1C)

Wheels AP781784
20-elementowy zestaw w plastikowym 
etui w kształce koła samochodowego. 
Rozmiar: ø128×48 mm Nadruk: P1(2C)

Congus AP781783
19-elementowy zestaw w 
poliestrowym etui z karabińczykiem. 
Rozmiar: 150×100×20 mm Nadruk: P2(2C)

KEYS AND TOOLS tool sets
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Enox AP791457
Bawełniane kolorwe rękawice 
w uniwersalnym rozmiarze. 
Nadruk: T1(8C), DT(FC)

Hetson AP721659
Para elastycznych rękawiczek nylonowych 
z powłoką antypoślizgową, w jednym 
rozmiarze. Nadruk: T1(8C), DT(FC)

Lagerslam AP808031
Młotek ze stali węglowej z otwieraczem 
do butelek i gumowym uchwytem. 
Rozmiar: 240×110×30 mm 
Nadruk: E1, P2(2C)

Aldrin AP808029
25-częściowy metalowy zestaw narzędzi w aluminiowej 
walizce z suwakiem. Zawiera: szczypce, szczypce tnące, 
śrubokręt nasadowy, przedłużacz, pęsetę, 6 wkrętaków 
precyzyjnych, 4-częściowy zestaw nasadek, 10-częściowy 
zestaw końcówek wkrętakowych. Rozmiar: 130×17×30 mm 
Nadruk: E1, P2(1C)
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Grade 3M AP731567
Plastikowa miark a o długości 
3m, z hamulcem, metalowym 
uchwytem i paskiem na rękę. 
Rozmiar: 61×62×35 mm 
Nadruk: DO3(FC)

Grade 5m AP741721
Plastikowa miarka o długości 5m, z hamulcem, 
metalowym uchwytem i paskiem na rękę. 
Rozmiar: 70×70×35 mm Nadruk: DO3(FC)

Grade 7,5m AP721485
Plastikowa miarka z blokadą, metalowym 
klipem i uchwytem na rękę. Długość 7,5m. 
Rozmiar: 85×85×40 mm Nadruk: DO3(FC)
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Level AP844017-01
Poziomica, taśma miernicza z brelokiem, 1 m. 
Rozmiar: 43×42×9 mm Nadruk: P1(4C), UV(FC)

Symmons AP844004
Brelok na klucze w kształcie samochodu 
z 1m. miarką. Rozmiar: 55×40×10 mm 
Nadruk: P1(4C), UV(FC)

Rapid AP810715
Plastikowa miara 2 m z funkcją blokady na breloku. 
Rozmiar: 50×45mm Nadruk: P1(2C), DO2(FC)

Harrol 1m AP781691
Miarka o długości 1m w 
plastikowej obudowie z brelokiem. 
Rozmiar: 43×41×15 mm 
Nadruk: P1(2C), DO1(FC)

Stil 2M AP791135
Taśma miernicza z karabińczykiem. Długość: 2m. 
Rozmiar: 66×18×47 mm  Nadruk: P1(4C), DO1(FC)

Wheel AP810315
Metalowy brelok na klucze z 1m. taśmą mierniczą. 
Rozmiar: ø40 mm Nadruk: P2(4C), DO2(FC)
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Hawkes AP808032-01
Plastikowa miara krawiecka z blokadą na przycisk, 1 m. Ze skalą cm i 
calową. Rozmiar: ø50×14 mm Nadruk: P1(4C), UV(FC), DO3(FC)

Cabinet AP892004
Plastikowa, składana miara z metalowym 
brelokiem, 0,5 m. Rozmiar: 30×65×13 mm 
Nadruk: UV(FC)

Mansard AP892003
Plastikowa, składana miara, 2 
m. Rozmiar: 232×30×15 mm 
Nadruk: UV(FC)
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Rosser AP721585
Plastikowa zapalarka kuchenna 
do ponownego naładowania. 
Rozmiar: 30×105×15 mm 
Nadruk: P1(4C), UV(FC)

Vaygox AP741833
Zapalniczka piezo z możliwością 
ponownego napełnienia. Posiada 
zabezpieczenie dla dzieci. Produkt 
dostępny w ilościach całokartonowych 
( wielokrotność 1000szt). 
Rozmiar: 23×80×9 mm Nadruk: P1(4C), 
UV(FC)

Plain AP731379
Plastikowa zapalniczka z możliiwością 
ponownego napełnienia. Produkt 
dostępny w ilościach całokartonowych 
( wielokrotność 1000szt). 
Rozmiar: 23×80×9 mm Nadruk: P1(4C), 
UV(FC)

Parsok AP721483
Plastikowa zapalniczka wielokrotnego 
użytku, z zabezpieczeniem dla 
dzieci. Dostępna w ilościach 
pełnokartonowych na eksport 
(wielokrotności 1000 sztuk)! 
Rozmiar: 23×81×11 mm 
Nadruk: P1(4C), UV(FC)

Caruso AP718671
Personalizowana, poliestrowa miara krawiecka 
150cm z metalowym klipem. Z nadrukiem 
sublimacyjnym po obu stronach. Min. ilość: 100szt. 
Rozmiar: 1500×20 mm Nadruk: FP-SU(FC)

Caruso RPET AP718990
Personalizowana 150cm miara krawiecka z RPET z 
metalowym klipsem. Z nadrukiem sublimacyjnym 
po dwóch stronach. Min. ilość: 100szt. 
Rozmiar: 1500×20 mm Nadruk: FP-SU(FC)
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Lemap AP741542
Torba ze sznurkiem z odblaskowymi 
częsciami. 190 T poliester. 
Rozmiar: 350×410 mm Nadruk: S1(4C), 
T1(8C), DT(FC)

Carrylight AP842003-02
Rzucająca się w oczy torba z 2 paskami 
odblaskowymi, zapinana na rzepy. 
Rozmiar: 300×400 mm Nadruk: S1(4C), 
T1(8C), DT(FC)

Lightyear AP874013
Odblaskowy worek ze sznurkami z poliestru. 
Cała powierzchnia worka wykonana jest z 
materiału odblaskowego. Rozmiar: 430×300 mm 
Nadruk: S1(1C), T1(8C), DT(FC)

Visitag AP874014-02
 Opaska odblaskowa w okrągłym 
kształcie. Rozmiar: ø60×200 mm 
Nadruk: P1(4C)
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Astana AP811402
Naklejka odblaskowa - łapka. 
Rozmiar: 67×55 mm Nadruk: P1(4C)

Thunder AP808414
W pełni automatyczny (otwieranie/zamykanie), 
wiatroodporny parasol z 8 panelami i wykończeniem 
odblaskowym. Z metalowym trzonem, aluminiową ramą, 
żebrami z włókna szklanego i plastikowym uchwytem. 
W dopasowanym kolorowym etui z odblaskowymi 
pasami. 190T pongee. Rozmiar: ø1000×630 mm 
Nadruk: T2(8C), DT(FC), S2(1C)

Randid AP874009
Okrągła, odblaskowa naklejka. 
(Bez nadrukowanego emotikona). 
Rozmiar: ø70 mm Nadruk: P1(4C)

Sqerdid AP874011
Naklejka odblaskowa w kształcie 
kwadratu. (bez emotikona). 
Rozmiar: 70×70 mm Nadruk: P1(4C)
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Pit Lane AP811401
Brelok z karabińczykiem w kształcie 
mini odblaskowej kamizelki. 
Rozmiar: 45×56 mm  Nadruk: P1(4C)

Candid AP874010
Okrągły, odblaskowy brelok z 
metalowym łańcuszkiem. (Bez 
nadrukowanego emotikona). 
Rozmiar: ø70×105 mm Nadruk: P1(4C)

Koreflec AP781770
Odblaskowy brelok z PVC w 
kształcie trójkąta z karabińczykiem. 
Rozmiar: 61×53×1 mm 
Nadruk: P1(1C)

Abrax AP811405
Odblaskowy brelok w kształcie domu. 
Rozmiar: 55×55 mm Nadruk: P1(4C)

Red-Light AP810314
Lampa ostrzegawcza z klipem. 
Rozmiar: ø45 mm Nadruk: P1(4C)
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Safebear AP844007
Odblaskowy brelok w kształcie misia. 
Rozmiar: 50×70 mm Nadruk: P1(4C), UV(FC)

Visibo Mini AP826001-02
Kamizelka odblaskowa zachowująca 
najwyższe europejskie normy EN1150. 
Rozmiar: Max 140 cm 
Nadruk: S1(4C), T1(8C), DT(FC)

Visibo AP826000-02
Kamizelka odblaskowa zapinana na zamek, 
poliester. Zgodna z ISO EN 20471 2 Klasa. 
Rozmiar: M, XL Nadruk: S1(4C), T1(8C), DT(FC)
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Reflex AP826002
Poliestrowy komin z odblaskową taśmą. 
Rozmiar: 250×500 mm Nadruk: T1(8C), DT(FC)

Lumen AP809306-02
Składana taśma odblaskowa. 
Rozmiar: 320×30 mm Nadruk: S0(2C)

Picton AP721484
Odblaskowa opaska na ramię z lycry. 
Rozmiar: 350×45 mm Nadruk: T1(8C), DT(FC)

Reflective AP731259
Składana taśma odblaskowa. 
Rozmiar: 235×29 mm Nadruk: S0(2C)
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ScraPark AP844041
Plastikowa karta parkingowa z funkcją 
skrobaczki do szyb. Rozmiar: 118×160 mm 
Nadruk: P1(4C), UV(FC), S1(4C)

CreaPark AP718181
Personalizowana, laminowana karta parkingowa. Cena 
zawiera nadruk full kolor. Minimalna ilość: 100 szt. 
Rozmiar: 110×150 mm Nadruk: FP-DG(FC)

CreaPark Eco AP718533
Personalizowana karta parkingowa z tektury. Cena 
zawiera full kolorowy nadruk. Min. ilość: 100szt. 
Rozmiar: 110×150 mm Nadruk: FP-DG(FC)
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CreaScent AP718099
Zapach do samochodu własnego projektu o indywidualnym kształtacie i zapachu 
(exotisch, fris, groene appel, citroen, nowe Auto, oceaan, truskawka, brzoskwinia, 
wanila). Znakowanie do 4 kolorów CMYK po obu stronach. Min. zam. 250 sztuk. 
Nadruk: FP-DG(FC)
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CREASCENT
STWÓRZ WŁASNY DESIGN! Od 250 sztuk.

Od 12 dni roboczych.

Własny kształt na życzenie

świeży, cytryna, zielone jabłuszko, truskawka, 
brzoskwinia, ocean, egzotyczny, „new car”, wanilia

WYBIERZ SWÓJ ZAPACH!

ZAPROJEKTUJ SWÓJ UNIKALNY 
ZAPACH DO SAMOCHODU!

WYBIERZ SWÓJ KSZTAŁT!

Do 4+4 kolorów (CMYK)
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Polder AP864008-10
Odświeżacz samochodowy i uchwyt na telefon w 
jednym, montowany do kratki nawiewu. Własną 
grafikę można umieścić wewnątrz obudowy. O 
cytrynowym zapachu. Rozmiar: 45×60×45 mm 
Nadruk: DG1(FC)

Seleter AP781551-10
Wielofunkcyjny młotek bezpieczeństwa 
z nożykiem do pasów i latarką 1 
LED. Baterie guzikowe w zestawie. 
Rozmiar: 420×320×160 mm Nadruk: P1(2C)

Scrib AP741175
Zapach samochodowy - cytrusowy. 
Rozmiar: ø52×42 mm Nadruk: P1(4C), 
DO4(FC)

Gamp AP781165-01
Cyfrowy alkomat z plastikowym wykończeniem. 
Działa na 2 baterie AAA. Zestaw nie 
zawiera baterii. Rozmiar: 35×95×15 mm 
Nadruk: P1(4C)

Becrux AP721393
Aluminiowy, odświeżacz powietrza 
do samochodu montowany na kratkę 
nawiewu. Z wkładem cytrynowym. 
Rozmiar: 57×49×28 mm Nadruk: E1, P2(2C)

Nardelly AP781737
Składany organizer z włókniny do 
bagażnika samochodowego, z 
uchwytami. Rozmiar: 340×280×250 mm 
Nadruk: T1(8C), DT(FC)

-05

-01 -02 -05 -06
-10 -21

-10

-06 -07A -10

KEYS AND TOOLScar accessories

433

https://coolcollection.eu/en/products/AP781551-10
https://coolcollection.eu/en/products/AP781165-01
https://coolcollection.eu/en/products/AP781737-06
https://coolcollection.eu/en/products/AP864008-10
https://coolcollection.eu/en/products/AP741175-02
https://coolcollection.eu/en/products/AP721393-10


Shady AP718098
Własnego projektu osłona 
przeciwsłoneczna za szybe samochodu, 
drukowanie ofset. Produkt wykonany 
z 400 g/m² w kartonu. ( Drukowanie 
do 4C na przedniej stronie ) Min. zam.: 
200 szt. Rozmiar: 1210×698 mm 
Nadruk: FP-DG(FC)

Jumbo AP761172
Aluminiowa zasłona 
przeciwsłoneczna (aluminium z 
jednej strony), 180 g, grubość: 
1,8 mm. Rozmiar: 1300×700 mm 
Nadruk: S1(1C)

Tormo AP761173
Aluminiowa zasłona 
przeciwsłoneczna (aluminium z 
jednej strony), 180 g, grubość: 
1,8 mm. Rozmiar: 1300×600 mm 
Nadruk: S1(1C)

Ride AP761171
Dwie zasłony przeciwsłoneczne 
do szyb bocznych samochodu. 
Rozmiar: 440×370 mm 
Nadruk: T1(8C), DT(FC)

Sun AP761170
Okrągły, aluminiowy ochraniacz z 
kieszenią na kierownicę (chroni przed 
nagrzaniem). Rozmiar: ø430 mm 
Nadruk: S1(1C)
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Od 7 dni roboczych.

Prosimy o kontakt po więcej 
informacji i cenę.
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Suboside AP809485-01
Składana osłona przeciwsłoneczna do samochodu na boczne 
okna, 2szt. W zestawie z przyssawkami. Rozmiar: 440×360 mm 
Nadruk: SU2(FC)

Subowind AP809486-01
Składana osłona przeciwsłoneczna do samochodu na przednią 
szybę. W zestawie z przyssawkami. Rozmiar: 1000×500 mm 
Nadruk: SU3(FC)
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Dasha AP791301
Plastikowa skrobaczka z rękawicą. Materiał: poliester 
210T. Rozmiar: 170×260×15 mm Nadruk: T1(8C), 
DT(FC), P1(1C)

Skabix AP721084-10
Składana saperka ze stali węglowej w 
woreczku. Rozmiar: 115×465×50 mm 
Nadruk: E2, T2(8C), DT(FC)

Tri Scrap AP800342
Trójkątna, plastikowa skrobaczka do 
szyb. Rozmiar: 115×115×109 mm 
Nadruk: P1(4C), UV(FC)

Feniok AP781263
Plastikowa skrobaczka do szyb. 
Rozmiar: 213×87×13 mm 
Nadruk: P1(4C)

Hatch AP810331
Skrobaczka do szyb z gumową 
ściągaczką. Rozmiar: 155×100×15 mm 
Nadruk: P1(4C)
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BiPower AP806975-10
Ładowarka USB do wtyczki zapalniczki samochodowej 
z 2 wtykami. Max przepustowość: 1000 mA (port 1), 
2100 mA (port 2). Idealna dla Epoxy. Rozmiar: ø38×68 mm 
Nadruk: DO2(FC), P1(2C)

Hikal AP741172
Samochodowa ładowarka USB. Max. moc 1000 mA. 
Rozmiar: ø23×55 mm Nadruk: P1(4C)
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Daminus AP781176
Plastikowy uchwyt na telefon. 
Mocowany w kratkę wentylacyjną. 
Rozmiar: 29×97×50 mm Nadruk: DO1(FC), 
P1(2C)

Kruzol AP721032
Aluminiowy, magnetyczny uchwyt samochodowy 
na telefon z mocowaniem na kratkę nawiewu i 
regulacją 3600. Zawiera blaszkę samoprzylepną. 
W kartoniku. Rozmiar: ø35×50 mm 
Nadruk: E1, RE1(6C)

Seinox AP781897-21
Aluminiowy uchwyt samochodowy 
na telefon na kratkę wentylacyjną. 
Rozmiar: 112×95×55 mm Nadruk: P2(2C), 
DO4(FC)

Aragor AP781603-21
Aluminiowy, magnetyczny uchwyt na telefon 
mocowany do wywietrzników. Zestaw 
zawiera metalową, samoprzylepną plakietkę. 
Dostawczany w pudełku prezentowym. 
Rozmiar: ø33×30 mm Nadruk: E1, RE1(6C)
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Remlux AP721188-10
Wielojęzyczna kamerka samochodowa z rozdzielczością 
720p, ekranem LCD 2,4 ", detekcją ruchu i gniazdem na 
kartę micro SD. W zestawie ładowarka samochodową USB i 
uchwyt na szybę z przyssawką. Rozmiar: 142×142×70 mm 
Nadruk: P2(2C)

Magvent AP808033
Aluminiowy, magnetyczny uchwyt samochodowy z 
mocowaniem na kratkę wentylacyjną. W zestawie 
samoprzylepna metalowa płytka. Rozmiar: 38×37×62 mm 
Nadruk: E1, P2(2C)
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Tecnox AP721191-10
Plastikowy uchwyt na telefon z wbudowaną 
ładowarką bezprzewodową. Montowany do 
kratki wentylacyjnej. Rozmiar: 92×110×62 mm 
Nadruk: P2(1C)

Vualax AP721190-10
Obracany o 360O, plastikowy uchwyt na telefon 
z wbudowaną ładowarką bezprzewodową. 
Montowany do kratki wentylacyjnej. 
Rozmiar: 74×105×68 mm Nadruk: P2(1C)

MICRO SD
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LEISURE 
AND SPORT

Wykorzystaj w pełni swoje 

aktywności na świeżym 

powietrzu. Niezależnie od 

tego, czy wędrujesz po górach, 

biwakujesz w lesie, spacerujesz 

po mieście, czy po prostu 

cieszysz się słońcem na plaży, w 

naszej kolekcji Leisure and Sport 

znajdziesz produkty, które umilą 

Twój czas.



Xaloc AP791584
Plastikowe okulary przeciwsłoneczne, UV 
400. Nadruk: P1(4C), VF(FC)

Sigma AP721908
Okulary przeciwsłoneczne z RPET z ochroną UV 
400. Nadruk: P1(4C), VF(FC)

Dolox AP810394
Plastikowe okulary przeciwsłoneczne ze 
specjalnymi zausznikami do nadruku Epoxy. 
Posiadają filtr UV 400. Cena zawiera nadruk. Min. 
Zamówienie: 100szt. Nadruk: FP-DO(FC), VF(FC)
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Glaze AP810378
Plastikowe okulary z czarnymi oprawkami 
i kolorwymi zausznikami. Filtr UV 400. 
Nadruk: P1(4C), VF(FC)

Nival AP741580
Plastikowe okulary przeciwsłoneczne z 
półprzezroczystą oprawką, metalicznymi 
soczewkami i ochroną UV 400. Nadruk: P1(4C), 
VF(FC)

Harvey AP741351
Plastikowe okulary przeciwsłoneczne z ochroną UV 
400 i matowym wykończeniem. Z przezroczystymi 
obwódkami soczewek, kolorowymi zausznikami 
i dopasowanymi kolorystycznie metalicznymi 
soczewkami. Nadruk: P1(4C), VF(FC)

Spike AP791611
Modne, plastikowe okulary przeciwsłoneczne dla 
dzieci z filtrem UV 400. Nadruk: P1(4C), VF(FC)

Malter AP791927
Plastikowe okulary przeciwsłoneczne z filtrem UV 
400 i matowym wykończeniem. Nadruk: P1(4C), 
VF(FC)

Bunner AP741350
Plastikowe okulary przeciwsłoneczne z filtrem 
UV 400 i matowym wykończeniem. Kolorowe, 
metalizowane szkła. Nadruk: P1(4C), VF(FC)
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CreaSun AP800383
Personalizowane, plastikowye okulary z filtrem UV 400. 
Produkt składany z wybranym kolorystycznie oprawek i 
zaucszników. Min.ilość: 50 szt. Nadruk: P1(4C), VF(FC)
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ZMIKSUJ KOLORY OPRAWEK I 
ZAUSZNIKÓW ABY STWORZYĆ SWÓJ 
WŁASNY DESIGN OKULARÓW!
Oznakuj je przy pomocy Vision film na soczewkach lub nadrukiem do 4 kolorów na 
zausznikach.
Złożone w Europie.
Z europejskich magazynów.
Od 50 sztuk.

RAMKI ZAUSZNIKI

CREASUN

LEISURE AND SPORTsunglasses

443

https://your-catalogue.eu/data/box/AP718243-01.html
https://coolcollection.eu/en/products/AP800383


Nixtu AP781289
Plastikowe okulary z filtrem UV400. 
Nadruk: P1(4C), VF(FC)

Gredel AP741791
Plastikowe okulary przeciwsłoneczne z 
dwukolorową oprawką, metalicznymi 
soczewkami i chroną UV 400.  
Nadruk: P1(4C), VF(FC)

Mundo AP800387
Plastikowe, składane okulary 
przeciwsłoneczne z filtrem UV 400. 
Nadruk: P1(2C), VF(FC)
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Colobus AP810428
Kolorowe okulary przeciwsłoneczne z 
bambusowymi zausznikami. Z ochroną UV 400. W 
pudełku z papieru pakowego. Nadruk: E1, P1(2C), 
VF(FC)

Sunbus AP810395
Plastikowe okulary z bambusowymi zausznikami i 
metalicznymi soczewkami. Zawierają filtr UV 400. 
Nadruk: E1, P1(2C), VF(FC)

Kilpan AP721596-00
Okulary przeciwsłoneczne z plastiku z włókna 
bambusowego z filtrem UV400. Nadruk: P1(4C), 
VF(FC)

Tinex AP721471-01
Okulary z plastiku z włókna bambusowego z 
bambusowymi zausznikami. Posiadają filtr UV 400. 
Rozmiar: 550×480×147 mm Nadruk: E1, P1(2C), 
VF(FC)
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CreaBox Sunglasses A 
AP718243-01
Personalizowane, drukowane full kolorowo pudełko 
na okulary przeciwsłoneczne. Min. ilość: 50szt. 
Rozmiar: 160×55×40 mm Nadruk: FP-DG(FC)

Procter AP810443
Plastikowe etui na okluary wyściełane białą pianką.  
Rozmiar: 67×163×44 mm Nadruk: P1(4C)

Milla AP731436
Miękki pokrowiec na okulary, materiał: poliester. 
Rozmiar: 180×90 mm Nadruk: T0(8C), DT(FC)

SuboCall AP718064
Personalizowane, poliestrowe etui na okulary z 
nadrukowaną grafiką sublimacyjną. Min. ilość: 
200szt. Rozmiar: 85×150 mm Nadruk: FP-SU(FC)

Ekain AP741395
Poliestrowy pokrowiec na okulary z zamknięciem 
sznurkowym. Idealny do sublimacji. 
Rozmiar: 90×180 mm Nadruk: T0(8C), DT(FC), 
SU1(FC)

Silmax AP721735-00
Etui na okulary ze sznurkiem z poliestru w 
naturalnym kolorze. Rozmiar: 90×180 mm 
Nadruk: T0(8C), DT(FC)
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Subsun AP812418
Etui na okulary z mikrofibry z własną grafiką po 
jednej stronie, 170g/m². Cena zawiera nadruk 
sblimacyjny. Min zam 100szt. Rozmiar: 84×160 mm 
Nadruk: FP-SU(FC)

Suncase AP718558
Personalizowane etui softshellowe na okulary z 
nadrukiem sublimacyjnym na całości. 95% polister i 
5% elastan. Min. ilość: 100szt. Rozmiar: 70×160 mm 
Nadruk: FP-SU(FC)

LEISURE AND SPORTsunglasses
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Suboslip AP800360
Japonki możliwy nadruk na całej górnej 
powierzchni w technologi sublimacji. Cena zawiera 
znakowanie metodą sublimacji. Grubość: 10 mm. 
Min. zam.: 50 szt. Rozmiar: S (36-38), M (39-41), L 
(42-44) Nadruk: FP-SU(FC)

Cayman AP731408
Damsko-męskie klapki plażowe, materiał: 
poliester i EVA. Rozmiar: 36-38, 42-44 
Nadruk: T2(8C), DT(FC)

Varadero AP809495
Poliestrowe klapki plażowe z przezroczystymi 
paskami w odpowiadającym kolorze. 
Rozmiar: 36-38, 42-44 Nadruk: P2(2C), S1(1C)
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CreaSlip AP809497
Personalizowane japonki z podeszwą PE i taśmą PVC. Produkt 
składany jest z dowolnej kombinacji kolorystycznej podeszw i 
pasków. Min.ilość: 50 par. Rozmiar: 36-38, 42-44 Nadruk: T2(8C), 
DT(FC), S1(1C), E3
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ZMIKSUJ KOLORY PODESZW I 
PASKÓW ABY STWORZYĆ SWÓJ 
UNIKALNY DESIGN KLAPEK!

PODESZWIE PASKACH

Opcje zdobienia:
Damskie (36-38), Męskie (42-44)
Od 50 parami.

Z europejskich magazynów.
Złożone w Europie.

• 1 kolorowy nadruk na górnej części podeszwy,
• do 8 kolorów na paskach, 
• logo odciskane na piasku na spodzie 
podeszwy
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Lua AP761986
Kapelusz słomkowy dla mężczyzn (bez 
tasiemki). Nadruk: Nienadrukowalne

Bull AP741009
Kapelusz słomkowy. ( Unisex ). 
Nadruk: Nienadrukowalne

Filagarchado AP761984
Kapelusz słomkowy, dostarczany bez 
tasiemki. Nadruk: Nienadrukowalne

Dabur AP781821
Kapelusz słomkowy, unisex (bez 
tasiemki). Nadruk: Nienadrukowalne

Licem AP721194-00
Kapelusz słomkowy z papieru 
syntetycznego - Unisex (bez tasiemki). 
Nadruk: Nienadrukowalne

Splash AP761017
Kolorowy, słomkowy kapelusz na plażę 
dla mężczyzn, dostarczany bez tasiemki. 
Nadruk: Nienadrukowalne

Dimsa AP781818
Kapelusz słomkowy w wersji unisex (bez 
tasiemki). Nadruk: Nienadrukowalne

Zelio AP741918
Kapelusz słomkowy - unisex (bez 
tasiemki). Nadruk: Nienadrukowalne

Timbu AP791197
Kapelusz unisex (bez tasiemki). 
Produkt wykonany z poliestru. 
Nadruk: Nienadrukowalne
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Subrero AP718139
Własnego projektu tasiemka 
sublimacyjna do kapeluszy 
słomkowych. Cena zawiera 
nadruk sublimacyjny. Min zam 
100szt. Rozmiar: 620×20 mm 
Nadruk: FP-SU(FC)

Subrero XL  AP718367
Personalizowana, 30 mm szeroka, 
poliestrowa tasiemka na kapelusz. 
Cena zawiera nadruk sublimacyjny. Min. 
ilość: 100 szt. Rozmiar: 620×30 mm 
Nadruk: FP-SU(FC)

Menas AP781837
Kolorowa wstążka na kapelusz z włókniny. 
Dostarczane w wyciętych arkuszach po 10 sztuk. 
Rozmiar: 670×27 mm Nadruk: T0(8C), DT(FC)
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STWÓRZ SWÓJ KAPELUSZ Z 
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*: Zszycie tasiemki wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Prosimy o kontakt po więcej 
informacji i cenę.
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Braz AP791198
Słomkowy kapelusz, tasiemka kapelusza 
sprzedawana oddzielnie. Materiał: 
Poliester. Rozmiar: 290×255 mm 
Nadruk: Nienadrukowalne

Garfy AP761013
Chustka na głowę. Materiał: 35% bawełna, 
65% poliester. Nadruk: T0(8C), DT(FC)

Sunday AP731175
Daszek przeciwsłoneczny, materiał EVA. 
Rozmiar: 245×100 mm Nadruk: S0(1C)

Tolvex AP741828
Kolorowy, modny kapelusz dla dzieci 
( bez wstążki ) Wykonany z poliestru. 
Nadruk: Nienadrukowalne
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Digibreeze AP718029
Wachlarz z uchwytem z tworzywa 
sztucznego i papieru klejonego. Drukowany 
cyfrowo, dwustronnie. Min. zam.: 100 szt. 
Rozmiar: 170×235 mm Nadruk: FP-DG(FC), 
P1(2C)

Digibreeze Eco AP718529
Personalizowany wachlarz z tektury z 
bambusowym uchwytem. Z nadrukiem 
cyfrowym po obu stronach. Min. ilość: 100szt. 
Rozmiar: 170×235 mm Nadruk: FP-DG(FC), 
E1, P1(2C)
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Od 100 sztuk.

Od 100 sztuk.

ZMIKSUJ KOLORY RĄCZEK I KSZTAŁTY PAPIERU ABY 
STWORZYĆ SWÓJ UNIKALNY WACHLARZ.

Z europejskich magazynów.

Z europejskich magazynów.

Złożone w Europie.

Złożone w Europie.
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Kronix AP721475
Wachlarz z materiału z drewnianym 
ożebrowaniem. Rozmiar: 380×210 mm 
Nadruk: P1(2C)

Tela AP761252
Wachlarz z materiału, plastikowa rączką. 
Rozmiar: 430×230 mm Nadruk: P1(2C)

Lencer AP721645-00
Wachlarz z recyklingu PET z ożebrowaniem z 
plastiku z włókna bambusowego. W kartoniku. 
Rozmiar: 425×230 mm Nadruk: P1(2C)

-01

-10

-02

-13

-03

-25

-05

-71

-06

-01 -02

-06V

-03

-07

-04

-10

-05

-13

-06

-25

LEISURE AND SPORT hand fans

454

https://your-catalogue.eu/data/box/AP718446-01.html
https://coolcollection.eu/en/products/AP721475-06
https://coolcollection.eu/en/products/AP721645-00
https://coolcollection.eu/en/products/AP761252-02


Woter AP721478-01
Wachlarz z poliestru RPET z drewnianym ożebrowaniem. W kartoniku. 
Rozmiar: 425×230 mm Nadruk: E1, P1(2C)

Kerry AP761039
Owalny wachlarz, plastikowy. 
Rozmiar: 180×242 mm Nadruk: S0(2C), 
P1(2C)

Floppy AP718137-01
Papierowy wachlarz własnego projektu z plastikową 
rączką. Drukowany cyfrowo po obu stronach, 
według własnego projektu. Min. Zam. 100szt. 
Rozmiar: 350×220 mm Nadruk: FP-DG(FC)

Stilo AP731531
Wachlarz plastikowy. 
Rozmiar: 245×260 mm Nadruk: P1(2C)
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Yistal AP721622
Ręcznik plażowy, dwukolorowy 
z 100% bawełny organicznej. 
110 g/m². Rozmiar: 1800×900 mm 
Nadruk: S2(1C), T2(8C), DT(FC)

Rado AP791219
Zapinana bransoletka z przyrządem 
do pomiaru promieniowania UV. 
Rozmiar: 202×40 mm Nadruk: P1(2C)

Cleansand AP731922
Plastikowa popielniczka na plażę z możliwością 
włożenia w piasek. Rozmiar: ø60×87 mm 
Nadruk: P1(4C)

Hendry AP721195
Plastikowy rozpylacz wody z wiatrakiem 
i pojemnikiem na wodę. Działa na 2 
baterie AA, których nie ma w zestawie. 
Rozmiar: 85×160×80 mm Nadruk: P1(2C)
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Kirot AP741845
Kolorowe, plastikowe i wodoodporne 
etui na tablet. Rozmiar: 310×210 mm 
Nadruk: P2(1C), S0(2C)

Waterpro AP731546
Plastikowy wodoodporny worek ze 
sznurkiem. Rozmiar: 95×230 mm 
Nadruk: P2(1C), S0(2C)

Tamy AP791973
Wodoodporny pokrowiec na telefon z PVC 
+ opaską na szyję. Rozmiar: 130×245 mm 
Nadruk: S0(2C)

Arsax AP741775
Kolorowe, plastikowe i wodoodporne etui na telefon na 
sznurku. Idealne dla smartfonów. Rozmiar: 130×245 mm 
Nadruk: P2(1C), S0(2C)
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Mandalay AP718205
Drewniany leżak z tkaniną poliestrową nadrukowaną 
sublimacyjnie. Cena zawiera nadruk. Limit wagi: 95-
100kg. Min. ilość: 10 szt. Rozmiar: 1250×540×32 mm  
Nadruk: FP-SU(FC)

Kassia AP781674
Pleciona plastikowa mata plażowa 
z uchwytami do przenoszenia. 
Rozmiar: 600×1800 mm 
Nadruk: T2(8C), DT(FC)

Buren AP781811
Laminowana non-woven, składana mata 
plażowa z uchwytem. Rozmiar: 700×1800 mm 
Nadruk: T2(8C), DT(FC)

Reiven AP781673
Pleciona, plastikowa mata plażowa z 
elastycznym zamknięciem i uchwytem. 
Rozmiar: 700×1800 mm Nadruk: S2(1C)

-01 -02 -05 -06 -07 -25

-02 -03 -05 -06 -71
-02 -03 -05 -06 -07

LEISURE AND SPORT beach accessories

458

https://coolcollection.eu/en/products/AP718205
https://coolcollection.eu/en/products/AP781673-25
https://coolcollection.eu/en/products/AP781811-03
https://coolcollection.eu/en/products/AP781674-02


Taner AP791573
Nylonowy parasol plażowy z filtrem 
UV i torbą. Rozmiar: ø1500 mm  
Nadruk: T2(8C), DT(FC)

Mojacar AP761280
8-panelowy parasol na plaże z metalową 
rączką. Materiał: TNT 70 g. Rozmiar: ø1500 mm 
Nadruk: T2(8C), DT(FC)
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Cancun AP731186
Nadmuchiwana poduszka plażowa z PVC. 
Rozmiar: 330×180 mm Nadruk: T0(8C), DT(FC)

Blisit AP781732
Dmuchana podużka plażowa wykonana z PVC z transparentną 
jedną stroną. Rozmiar: 330×180 mm Nadruk: T0(8C), DT(FC)

Sunshine AP702217
Nadmuchiwana poduszka plażowa z PVC. 
Rozmiar: 330×250 mm Nadruk: T0(8C), DT(FC)

Egeo AP731792
Nadmuchiwana poduszka plażowa z PVC. 
Rozmiar: 320×250 mm  Nadruk: T0(8C), DT(FC)
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Waikiki AP702047
6 panelowa piłka plażowa z białymi i 
kolorowymi panelami, PVC, długość 
panelu 320 mm. Rozmiar: ø230 mm 
Nadruk: T0(8C), DT(FC), S1(1C)

Playo AP781978
Piłka plażowa, 6 panelowa. Materiał: PVC. 
Długość panelu: 380 mm. Rozmiar: ø280 mm 
Nadruk: T0(8C), DT(FC), S1(1C)

Magno AP731795
Błyszcząca piłka plażowa, długość 
panelu: 470 mm. Rozmiar: ø400 mm 
Nadruk: T0(8C), DT(FC), S1(1C)

Navagio AP810719
6 panelowa piłka plażowa z PVC z 
kolorowymi, przeźroczystymi panelami. 
Rozmiar nadmuchanej piłki: 400mm. 
Rozmiar: ø260 mm Nadruk: T0(8C), 
DT(FC), S1(1C)

Zeusty AP781730
6 panelowa piłka plażowa z białymi 
i kolorowymi panelami. Wykonana z 
PVC. Rozmiar bez powietrza: 370 mm. 
Rozmiar: ø280 mm Nadruk: T0(8C), DT(FC), 
S1(1C)
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Monvar AP721716
Dmuchany materac 
plażowy z okienkiem. PVC. 
Rozmiar: 700×1800×230 mm 
Nadruk: T1(8C), DT(FC)

Pumper AP731778
Dmuchany materac plażowy, materiał: PVC. 
Rozmiar: 700×1800 mm Nadruk: T1(8C), 
DT(FC)

Wave AP731183
Mini materac plażowy ze sznurkiem i okienkiem, 
materiał: PVC. Rozmiar: 420×730 mm 
Nadruk: T1(8C), DT(FC)
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Daira AP781651
Plastikowy pistolet na wodę. 
Rozmiar: 115×90×35 mm 
Nadruk: P2(2C)

Faluk AP741794
Rakietki do tenisa plażowego z jednką 
piłką, wykonane z drewna i plastiku. 
Rozmiar: 330×190 mm Nadruk: S1(2C)

Tarik AP761041
Zestaw do tenisa plażowego - 2 rakiety 
i 1 piłka, produkt wykonany z drewna 
i plastiku. Rozmiar: 190×330 mm 
Nadruk: S1(2C)

Dylam AP781280
Zestaw do badmintona z 2 rakietami 
i 3 rodzajami rzutek. Materiał metal i 
drewno. Rozmiar: 225×435×45 mm 
Nadruk: Nienadrukowalne

Cupsol AP741663
2 rakietki do tenisa plażowego z 
piłką, wykonane z drewna i plastiku. 
Rozmiar: 190×330 mm Nadruk: S1(2C)
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Smooth Fly AP809473
Plastikowe frisbee z płaską powierzchnią 
idealną do druku. Rozmiar: ø230×20 mm 
Nadruk: S0(1C), UV(FC), VS(FC)

Horizon AP809503
Okrągłe frisbee z plastiku. 
Rozmiar: ø160 mm Nadruk: S0(2C), 
VS(FC)

Ditul AP721474
Frisbee z plastiku z włókna bambusowego. 
Rozmiar: ø228×25 mm Nadruk: S0(1C), UV(FC), 
VS(FC)

Pocket AP844015
Składane nylonowe frisbee z torebką, zarówno 
na frisbee jak i torebce możliwy jest nadruk. 
Rozmiar 240 mm. Rozmiar: ø240 mm 
Nadruk: T1(8C), DT(FC)
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Tivex AP791894
Zapinana torba termiczna z PVC, wyściełana 
aluminium. Na 4szt puszek 0,33L.  
Rozmiar: 150×130×150 mm Nadruk: T2(8C), 
DT(FC)

Antarctica AP702669
Torba termoizolacyjna zamykana na zamek, z regulowanym 
paskiem na ramię i zamykaną kieszenią, materiał 600D, poliester. 
Rozmiar: 340×275×240 mm Nadruk: T2(8C), DT(FC)

Coolcan AP731486
Zapinana torba termiczna z PVC, wyściełana 
aluminium. Na 6szt puszek 0,33L.  
Rozmiar: 210×150×150 mm Nadruk: T2(8C), DT(FC)

Gentoo AP718059-01
Plastikowe chłodziwo do torby chłodzącej. 
Rozmiar: 80×158×25 mm Nadruk: P1(4C)
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Yonner AP721590
Termiczny kosz piknikowy z aluminiową ramą 
i uchwytami z pianki EVA. Poliester 600D. 
Rozmiar: 470×250×280 mm Nadruk: T2(8C), DT(FC)

Tradan AP781291
Worek sznurkowy dla dzieci z 
aluminiową wyściółką wewnętrzną. 
Materiał 210D poliester. 
Rozmiar: 270×330 mm Nadruk: S1(1C)

Nipex AP781290
Worek sznurkowy z aluminiową 
wyściółką wewnętrzną. Materiał 210D 
poliester. Rozmiar: 320×420 mm 
Nadruk: S1(1C)

Hobart AP741577
Laminowana torba termiczna z włókniny, 
wyściełana aluminium. Z zamknięciem 
na rzep. Rozmiar: 370×340×150 mm 
Nadruk: S1(2C)

Saban AP721472
Zapinana, papierowa torba termiczna 
z aluminiowym wnętrzem i krótkimi 
uchwytami. Rozmiar: 430×330×140 mm 
Nadruk: S1(2C)

-05

-06

-10

-01 -02 -03 -05 -06 -07 -10 -25 -01 -02 -03 -05 -06 -07 -10 -25 -01 -02 -03 -05 -06 -07 -25

LEISURE AND SPORT cooler bags

466

https://coolcollection.eu/en/products/AP721590-05
https://coolcollection.eu/en/products/AP781291-06
https://coolcollection.eu/en/products/AP781290-05
https://coolcollection.eu/en/products/AP741577-03
https://coolcollection.eu/en/products/AP721472


Fridrate AP809430
Zapinana torba termiczna z włókniny, wyściełana 
aluminium. Na 6szt puszek 0,33L lub 3szt butelek 0,5L. 
Rozmiar: 200×240×90 mm Nadruk: T2(8C), DT(FC)

Listak AP781714
Zapinana torba termiczna z 210D poliestru z 
dwiema przegródkami. Rozmiar: 200×270×130 mm 
Nadruk: T2(8C), DT(FC)

Kardil AP721470
Zapinana torba termiczna z regulowanym paskiem 
na ramię i zapinaną dodatkową kieszenią. 600D 
poliester z wkładem PEVA. Rozmiar: 310×245×200 mm 
Nadruk: T2(8C), DT(FC)
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Botanic AP892009
Zestaw narzędzi ogrodowych w nylonowym 
organizerze. W zestawie: sekator, grabki, 2 kielnie, drut 
wiążący z nożycami, spryskiwacz i para rękawiczek. 
Rozmiar: 105×105×220 mm Nadruk: T2(8C), DT(FC), 
E2, P2(2C)

Jardin AP892010
Zestaw narzędzi ogrodowych w nylonowym fartuchu. 
W zestawie: sekator, grabki, kielnia i para rękawiczek. 
Rozmiar: 560×450 mm Nadruk: T2(8C), DT(FC), E2, P2(2C)
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Sober AP721479-00
Zestaw do sadzenia kwiatów w 
laminowanej torebce papierowej. Zawiera 
5-8 nasion petunii w różnych kolorach. 
Rozmiar: 110×130 mm Nadruk: VS(FC)

Soltax AP721907
Doniczka z terakoty zawierająca 5-8 
sztuk nasion petunii w różnych kolorach. 
Rozmiar: ø58×52 mm Nadruk: P1(1C), E1

Petunia AP731428
Doniczka zawierająca 5-8 nasion petuni w 
różnych kolorach. Rozmiar: ø65×62 mm 
Nadruk: VS(FC)

Tomtit AP718123
Drewniany domek dla ptaków. Dostarczany 
rozłożony. Rozmiar: 165×142×120 mm 
Nadruk: S1(2C), E2, P1(2C)
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CreaBlanket AP718187-01
Koc polarowy z nadrukowaną grafiką sublimacyjną po 
jednej stronie. 100% poliester, 250 g/m². Spakowany w 
rulon owinięty papierem nadrukowanym cyfrowo. Cena 
obejmuje sublimację i druk cyfrowy. Min. ilość: 25 sztuk. 
Rozmiar: 1000×1500 mm Nadruk: FP-SU(FC), FP-DG(FC)

Menex AP741275
Kocyk z polaru 180 g/m². 
Rozmiar: 1200×1500 mm Nadruk: BR(10C)

Kayla AP721905
Koc polarowy z RPET w 
pokrowcu. RPET poliester 
(200 g/m²). Rozmiar: 1200×1500 mm 
Nadruk: T2(8C), DT(FC), BR(10C)

Calix AP741570
Zapinany śpiwór z torbą w pasującym kolorze. 
Rozmiar: 750×1850 mm Nadruk: T2(8C), DT(FC)
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Demil AP721356-10
Przenośna lampa kempingowa z metalowych 
uchwytem. 30 diod LED w 3 żarówkach COB. 
Zasilana 3 bateriami AAA. Brak baterii w 
zestawie. W kartoniku. Rozmiar: ø70×95 mm 
Nadruk: P1(4C), VS(FC)

Wanderer AP800312
Plastikowa mini lornetka z 3 -krotnym 
powiększeniem. Rozmiar: 66×65×38 mm 
Nadruk: P2(1C)

Sailor AP800313
Plastikowa lornetka ze szmatką do czyszczenia 
w nylonowym worku. (4-krotne powiększenie). 
Rozmiar: 110×115×45 mm Nadruk: T2(8C), DT(FC)

Mountain AP761799
Polarowy koc z możliwością złożenia w przenośną 
walizkę z uchwytem. Gramatura 200 g/m². 
Rozmiar: 1300×1600 mm Nadruk: T2(8C), DT(FC), BR(10C)
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Kupra AP721473
Wielofunkcyjna bransoletka przetrwania z nylonowym, bardzo 
wytrzymałym paskiem, kompasem, gwizdkiem i krzesiwem. 
Rozmiar: 255×34×11 mm Nadruk: E1, P2(2C)

Magellan AP809373-01
Plastikowy brelok z kompasem. 
Rozmiar: 30×55×9 mm Nadruk: P1(4C), 
UV(FC)

Clark AP741328
Plastikowy karabińczyk z kompasem. 
Rozmiar: 30×69×10 mm 
Nadruk: P1(2C), DO1(FC)

Nansen AP809300
Metalowy kompas z kółkiem. Rozmiar: ø43×10 mm 
Nadruk: P2(2C), E1, UV(FC), DO2(FC)
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Wanel AP781392
Torba na pasku z dotykowym oknem 
na telefon i wyjściem na słuchawki. 
Materiał lycra. Rozmiar: 240×105 mm 
Nadruk: T1(8C), DT(FC)

Brulen AP721481
Zestaw 2 szt. teleskopowych kijków do nordic 
walking z aluminiowym korpusem, ergonomicznym 
uchwytem, paskami na nadgarstki i systemem 
przeciwwstrząsowym. W zestawie z pokrowcem. 
Rozmiar: 1350 mm Nadruk: E2, T2(8C), DT(FC)

Kelan AP781619
Opaska na ramię z uchwytem na telefon ze 
skóry PU i okienkiem z funkcją dotykową. 
Pasuje do urządzeń do rozmiaru 6''. 
Rozmiar: 110×170 mm Nadruk: P2(2C)

Tildak AP781667
Odblaskowa torba biodrowa z wyściełanym 
tyłem i kieszenią na bidon. Poliester 210D. 
Rozmiar: 270×180 mm Nadruk: T1(8C), 
DT(FC)
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Galtax AP721197
Skakanka z drewnianymi 
uchwytami. Rozmiar: ø7×2600 mm 
Nadruk: E1, P1(2C)

Ranster AP741552
Opaska na głowę. Materiał: bawełna/
poliester. Rozmiar: 190×60 mm 
Nadruk: BR(10C)

Beker AP761057
Frotowa opaska na nadgarstek. 
Rozmiar: 64×73 mm Nadruk: BR(10C)

Derix AP741696
Skakanka z plastikowymi rączkami. 
Rozmiar: ø7×2570 mm Nadruk: P1(2C)
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Nodal AP721604
Sportowa mata z pianki EVA z uchwytami do przenoszenia. 
Rozmiar: 600×1800 mm Nadruk: T2(8C), DT(FC)

Nayan AP721254
Elastyczna taśma do ćwiczeń fitness. 
Guma TPE. Rozmiar: 500×50 mm 
Nadruk: Nienadrukowalne

Bork AP721906
Zestaw elastycznych taśm do ćwiczeń z 3 
taśmami o różnym oporze (lekki, średni, 
ciężki) z gumy TPE. W etui ze sznurkiem. 
Rozmiar: 90×220×10 mm Nadruk: T1(8C), 
DT(FC)
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CreaRide RPET AP718698
Personalizowany, full kolorowy pokrowiec 
na siodełko rowerowe z elastyczną gumką. 
190T RPET pongee. Z metką RPET. Cena 
zawiera nadruk sublimacyjny. Min. ilość: 
100szt. Rozmiar: 220×200×70 mm 
Nadruk: FP-SU(FC)

CreaRide AP718369
Personalizowany, full kolorowy pokrowiec 
na siodełko rowerowe z elastyczną 
gumką. 190T poliester. Cena zawiera 
nadruk sublimacyjny. Min. ilość: 
100 szt. Rozmiar: 220×220×70 mm 
Nadruk: FP-SU(FC)

Trax AP810375
Pokrowiec na siodełko od roweru z 
elastyczną tasiemką, 190T poliester. 
Rozmiar: 220×220×70 mm 
Nadruk: S1(3C)

Wiggins AP809467
Zestaw lampek do roweru z 5 ledami. Zestaw nie zawiera 
baterii. Nie oferowany w następujących krajach: DE, AT, CH. 
Rozmiar: 140×170×35 mm Nadruk: P2(2C)
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Triyo AP721480
Zapięcie do roweru ze stali w otulinie PVC. W zestawie z 
2 kluczami. Rozmiar: ø12×690 mm Nadruk: P1(2C)

Lance AP808030
Zestaw narzędzi do roweru w praktycznym etui. Zawiera: 15-funkcyjny multi 
tool i zestaw naprawczy do przebić (2 łyżki do opon, tarka, klej i 6 łatek). 
Rozmiar: 93×130×35 mm  Nadruk: T2(8C), DT(FC)

Rush AP810372
Aluminiowy dzwonek do roweru ze srebrną 
tabliczką. Rozmiar: ø54×67×54 mm 
Nadruk: P1(4C), DO2(FC)
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Nessa AP741337
Plastikowa piłeczka golfowa. 
Rozmiar: ø42 mm Nadruk: P1(2C)

Hydor AP741338
Drewno tee do golfa. 
Rozmiar: ø11×70 mm Nadruk: P1(1C)

Tarkyl AP741335
Recznik golfowy z metalowym wieszakiem. 
Wykonany z 100% bawełna, 650 g/m². 
Rozmiar: 410×175 mm Nadruk: BR(10C)
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Cambex AP741555
Kamizelka sportowa z włókniny dla dorosłych. 
Rozmiar: 560×660 mm Nadruk: T0(8C), DT(FC), S1(3C)

Sporter AP731820
Sportowa kamizelka dla dorosłych. Materiał: 
190T poliester. Rozmiar: 520×630 mm 
Nadruk: T0(8C), DT(FC), S1(3C)

Basley AP721455
Plastikowy długopis z motywem 
piłkarskim. Z niebieskim wkładem. 
Rozmiar: ø20×153 mm Nadruk: P0(4C)

Delko AP791920
Piłka footbolowa ze sztucznej 
skóry i PVC, rozmiar 5, nie 
napompowana. Rozmiar: ø220 mm 
Nadruk: Nienadrukowalne
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Claxo AP810376
Plastikowy gwizdek ze smyczą w tym samym kolorze. 
Rozmiar: 51×19×24 mm Nadruk: P0(4C), DO1(FC), VS(FC)

Coach AP844011
Przezroczysty, plastikowy gwizdek z breloczkiem 
i białą latarką z diodą. Rozmiar: 98 mm 
Nadruk: P1(4C)

Survivor AP809545
Aluminiowy gwizdek-brelok. 
Rozmiar: ø10×69 mm Nadruk: E1, P2(2C)

Maracana AP761436
Plastikowa grzechotka w kształcie dłoni. 
Rozmiar: 85×185×20 mm Nadruk: P2(4C)
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Zacky AP721192
Dłoń dla kibiców z pianki EVA. Rozmiar: 250×500 mm 
Nadruk: S1(1C)

Hogan AP761898
Nadmuchiwana dłoń dla kibica. Rozmiar: 335×570 mm 
Nadruk: VS(FC)

Torres AP761201
Dmuchane pałki dla kibica, w zestawie 2 szt. 
Ustnik do dmuchania w zestawie. Produkt 
jednorazowego użycia, wykonany z LDPE. 
Rozmiar: 100×600 mm Nadruk: S1(1C)
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Subyard Fresh AP718192
Własnego projektu, poliestrowa smycz z uchwytem na butelkę. 
Z nadrukowaną grafiką po obu stronach. Min. ilość: 100szt. 
Rozmiar: 63×440 mm Nadruk: FP-SU(FC)

Subyard Fresh RPET AP718985
Personalizowana smycz z RPET z uchwytem na butelkę. Z 
nadrukiem sublimacyjnym po dwóch stronach. Min. ilość: 
100szt. Rozmiar: 63×440 mm Nadruk: FP-SU(FC)

Subdal AP718156
Medal akrylowy z indywidulanym nadrukiem 
domingowym. Na smyczy poliestrowej 
nadrukowanej sublimacyjnie. Cena zawiera 
sublimację i epoxy doming. Minimalne 
zamówienie: 100 szt. Rozmiar: ø70×500 mm 
Nadruk: FP-DO(FC), FP-SU(FC)

Subdal RPET AP718989
Personalizowany, akrylowy medal z epoxy 
domingiem. Z sublimacyjną smyczą z RPET. 
Cena zawiera sublimację i epoxy doming. 
Min. ilość: 100szt. Rozmiar: ø70×500 mm 
Nadruk: FP-SU(FC), FP-DO(FC)

Frinly AP721482
Poliestrowy uchwyt na napoje - smycz wraz 
z silikonową obejmą na butelkę lub kubek. 
Rozmiar: 60×450 mm Nadruk: S1(1C), 
T1(8C), DT(FC)
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Subyard Drink AP718193
Personalizowana, poliestrowa smycz z 
metalowym karabińczykiem i otwieraczem do 
butelek. Z grafiką sublimacyjną po obu stronach. 
Min. ilość: 100szt. Rozmiar: 31×610 mm 
Nadruk: FP-SU(FC), E1

Subyard Drink Safe AP718232
Personalizowana, poliestrowa smycz z metalowym 
karabińczykiem, otwieraczem do butelek i klamrą 
bezpieczeństwa. Z grafiką sublimacyjną po obu stronach. Min. 
ilość: 100szt. Rozmiar: 31×610 mm Nadruk: FP-SU(FC), E1

Subyard Drink Safe RPET AP718978
Personalizowana smycz z RPET z karabińczykiem, otwieraczem 
do butelek i klamrą bezpieczeństwa. Z nadrukiem 
sublimacyjnym po dwóch stronach. Min. ilość: 100szt. 
Rozmiar: 31×610 mm Nadruk: FP-SU(FC), E1

Subyard Drink RPET AP718977
Personalizowana smycz z RPET z karabińczykiem i 
otwieraczem do butelek. Z nadrukiem sublimacyjnym po 
dwóch stronach. Min. ilość: 100szt. Rozmiar: 31×610 mm 
Nadruk: FP-SU(FC), E1

Subyard Drink Safe Eco AP718525
Personalizowana smycz z RPET z metalowym karabińczykiem, 
otwieraczem do butelek i klamrą bezpieczeństwa z plastiku ze 
słomy pszenicznej. Z sublimacją po obu stronach. Min. ilość: 
100szt. Rozmiar: 31×610 mm Nadruk: FP-SU(FC), E1
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Events AP791448
Opaska na rękę dla osoby dorosłej 
w uniwersalnym rozmiarze. 
Materiał: włókno syntetyczne. 
Rozmiar: 258×27 mm Nadruk: T0(8C), 
DT(FC), S0(2C)

SuboWrist AP718203
Personalizowana, poliestrowa bransoletka festiwalowa 
z zamkiem bezpieczeństwa. Cena zawiera nadruk 
sublimacyjny po obu stronach. Min. ilość: 100szt. 
Rozmiar: 390×15 mm Nadruk: FP-SU(FC)

Multivent AP761108
Plastikowa bransoletka na rękę z zapięciem. 
Rozmiar: 243×19 mm Nadruk: P0(1C)
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Yoan AP791531
Plastikowy pojemnik na woreczki na 
psie odchody z karabińczykiem, zawiera 
15 worków. Rozmiar: 40×100 mm 
Nadruk: P2(1C)

Muller AP741596
Pojemnik na woreczki na psie odchody z 
latarką 1 LED. Produkt zawiera 15woreczków 
oraz aluminiowy karabińczyk. Dostarczany 
wraz z bateriami. Rozmiar: ø41×104 mm 
Nadruk: P2(4C)

Bocin AP800422-00
Pojemnik na torebki na psie odchody w 
kształcie kości z karabińczykiem. Wykonany z 
ekologicznego plastiku ze słomy pszenicznej. 
Z 15 biodegradowalnymi torebkami. 
Rozmiar: 82×54×41 mm Nadruk: P2(1C)

Rucin AP781753
Plastikowy dozownik woreczków na psie 
odchody w kształcie kości z karabińczykiem 
i 15 workami. Rozmiar: 82×54×41 mm 
Nadruk: P2(1C)
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Puppy AP718060
Plastikowa miska dla psa. 
Rozmiar: ø200×60 mm Nadruk: P2(1C)

Flux AP731538
Przenośna, składana miska dla 
psa. Rozmiar: ø165×100 mm 
Nadruk: T0(8C), DT(FC)

-06

-05

-02
-05

-06

LEISURE AND SPORT dogs

486

https://coolcollection.eu/en/products/AP718060-02
https://coolcollection.eu/en/products/AP731538-06


Bipols AP781925-02
Poliestrowa, regulowana husta dla psa 
z odblaskową obwódką i plastikowym 
zapięciem. Rozmiar: 230×155 mm 
Nadruk: T0(8C), DT(FC)

Flybit AP731480
Bawełniane i poliestrowe frisbee dla psa. 
Rozmiar: ø200 mm Nadruk: T0(8C), DT(FC)

Belka AP810382
Światełko dla zwierzaka w kształcie kości 
z migającą diodą LED. Zawiera baterie. 
Rozmiar: 48×31×16 mm Nadruk: P1(4C)

Bruno AP718133
Personalizowana, poliestrowa smycz 
z metalowym karabińczykiem. Nadruk 
sublimacyjny po obu stronach. Min. Zam. 50szt. 
Rozmiar: 1150×20 mm Nadruk: FP-SU(FC)

Roco AP731481
Poliestrowa obroża dla psa z chustką i 
plastikową sprzączką. Rozmiar: 200×140 mm 
Nadruk: T0(8C), DT(FC)
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VITALITY 
AND CARE

Poczuj się dobrze od wewnątrz! 

Nasza kolekcja Vitality and 

Care zawiera szeroką gamę 

produktów, które pomogą Ci 

zachować zdrowie i pewność 

siebie. Zafunduj sobie komfort w 

swojej łazience lub odprężającą 

drzemkę w salonie, u nas 

znajdziesz idealne dodatki. Kiedy 

jesteś w ruchu, nasze produkty 

higieniczne mogą pomóc chronić 

Ciebie i osoby wokół Ciebie.



CreaBeauty S AP718544
Personalizowana kosmetyczka z poliestru. 
Z nadrukowaną na całej powierzchni 
grafiką sublimacyjną. Min. ilość: 100 szt. 
Rozmiar: 150×120×5 mm Nadruk: FP-SU(FC)

CreaBeauty M AP718545
Personalizowana kosmetyczka z poliestru. 
Z nadrukowaną na całej powierzchni 
grafiką sublimacyjną. Min. ilość: 100 szt. 
Rozmiar: 190×150×5 mm Nadruk: FP-SU(FC)

CreaBeauty L AP718546
Personalizowana kosmetyczka z poliestru. 
Z nadrukowaną na całej powierzchni 
grafiką sublimacyjną. Min. ilość: 100 szt. 
Rozmiar: 250×200×5 mm Nadruk: FP-SU(FC)
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Britney AP761213
Kosmetyczka zapinana na zamek. Materiał: 
600D poliester. Rozmiar: 220×140×60 mm 
Nadruk: T1(8C), DT(FC)

Kopel AP721462
Kosmetyczka z RPET z dwiema zapinanymi 
przegrodami. Poliester 600D RPET. Z metką RPET. 
Rozmiar: 210×130×80 mm Nadruk: T1(8C), DT(FC)

Akilax AP721919
Zapinana na zamek kosmetyczka z poliestru 600D 
RPET. Rozmiar: 210×120×30 mm Nadruk: T1(8C), 
DT(FC)
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Yinbex AP721466
Zapinana kosmetyczka z naturalnego 
korka. Rozmiar: 240×140×70 mm 
Nadruk: P1(2C), S1(1C)

Halgar AP721916
Zapinana na zamek kosmetyczka z bawełny 
z recyklingu. 100% bawełna z recyklingu. 
Rozmiar: 210×125 mm Nadruk: T1(8C), DT(FC)

Subrum AP721730-00
Zapinana kosmetyczka z 
bawełny i naturalnego korka. 
Rozmiar: 215×160×50 mm 
Nadruk: T1(8C), DT(FC)

Kreston AP721463
Zapinana na zamek kosmetyczka 
z poliestru w naturalnym kolorze. 
Rozmiar: 220×140×65 mm 
Nadruk: T1(8C), DT(FC), SU1(FC)

Siony AP721203-00
Zapinana, poliestrowa kosmetyczka 
z uchwytem. Rozmiar: 250×160 mm 
Nadruk: T1(8C), DT(FC)
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Iriam AP781081
Zapinana, transparentna kosmetyczka z PVC. 
Rozmiar: 170×45×125 mm Nadruk: S0(2C)

Losut AP741776
Zapinana na zamek, transparentna 
kosmetyczka. Rozmiar: 295×211×85 mm 
Nadruk: S0(3C)

Aquarium AP761215
Kosmetyczka zapinana na zamek błyskawiczny 
z przezroczystym okienkiem. Materiał: PVC. 
Rozmiar: 180×185×70 mm Nadruk: S0(3C)

Fergi AP791100
Zamykana na zamek kosmetyczka. Materiał: PVC. 
Rozmiar: 240×220×75 mm  Nadruk: S0(3C), 
T1(8C), DT(FC)
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Epson AP721202
Balsam do ust w  okrągłym etui w 
metalicznym kolorze.  Rozmiar: ø38 mm 
Nadruk: P1(1C)

Zendal AP721915
Waniliowy balsam do ust w metalicznym 
etui z lusterkiem, ochrona SPF15. 
Rozmiar: ø48×16 mm Nadruk: P1(1C), 
DO4(FC)

Nirox AP781070
Waniliowa pomadka do ust w plastikowym, 
prześwitującym sztyfcie. Z ochroną SP15. 
Rozmiar: ø19×70 mm Nadruk: P1(1C)
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Thiny AP731471
Okrągłe, plastikowe kieszonkowe lusterko. 
Rozmiar: ø62 mm Nadruk: P1(4C), UV(FC)

Gradiox AP721688-00
Składane lusterko kieszonkowe z 
ekologicznego plastiku ze słomy pszenicznej. 
Rozmiar: ø70×5 mm Nadruk: P1(4C), UV(FC), 
DO5(FC)

Plumiax AP721009
Lusterko z dwoma szkłami - normalnym i 
powiększającym. Pokryte z zewnątrz skórą PU. 
Rozmiar: ø65×9 mm Nadruk: P2(2C)

BeautyBadge AP718221
Pin / lusterko kieszonkowe z full kolorową wkładką. 
Cena zawiera nadruk cyfrowy. Min. ilość: 100szt. 
Rozmiar: ø75 mm Nadruk: FP-DG(FC)
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Yunkai AP781436-01
Składana szczotka do włosów z kolowymi końcówkami 
i lusterkiem. Rozmiar: ø65×34 mm Nadruk: P1(4C)

Gill AP809318
Małe, kieszonkowe lusterko. 
Rozmiar: ø60×6 mm Nadruk: P2(2C), 
E2, UV(FC)

Alunax AP721918
Lusterko kieszonkowe pokryte naturalnym 
korkiem. Z klasycznym lusterkiem i 
powiększającym. Rozmiar: ø62×20 mm 
Nadruk: P2(2C), E2

Glance AP731367
Plastikowe składane lusterko ze szczotką do włosów. 
Rozmiar: ø66 mm Nadruk: P1(4C)
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Bessone AP809572
Grzebień bambusowy w 
pudełku z papieru pakowego. 
Rozmiar: 137×30×6 mm 
Nadruk: E1, P1(2C)

Dantel AP721690-00
Szczotka do włosów z ekologicznego 
plastiku ze słomy pszenicznej. 
Rozmiar: 50×173×34 mm 
Nadruk: P1(4C)

Garet AP721662
Grzebień bambusowy w kartoniku. 
Rozmiar: 31×187×5 mm 
Nadruk: E1, P1(2C)
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Curly AP718129
Okrągły grzebień z płyty HDF. 
Rozmiar: ø95 mm Nadruk: P0(4C), UV(FC)

Tramux AP721066
Szczotka do włosów w metalicznym 
kolorze. Przeciw plątaniu się włosów. 
Rozmiar: 67×90×45 mm Nadruk: P1(1C)

Silton AP741780
3 częściowy zestaw do manicure 
w transparentnej kosmetyczce. 
Rozmiar: 57×105×14 mm Nadruk: P1(1C)

Missy AP807209
6 - częściowy zestaw do manicure w składanym etui. 
Rozmiar: 120×70 mm  Nadruk: P2(2C)
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CreaTowel M AP718206-01
Ręcznik dwustronny z nadrukiem 
sublimacyjnym na jednej stronie. 100% 
bawełny + 100% mikrofibry, 400 g/m². 
Cena obejmuje druk sublimacyjny. Min. 
ilość: 50 sztuk. Rozmiar: 500×1000 mm 
Nadruk: FP-SU(FC)

CreaTowel S AP718186-01
Ręcznik dwustronny z nadrukiem 
sublimacyjnym na jednej stronie. 100% bawełny 
+ 100% mikrofibry, 400 g/m². Cena obejmuje 
druk sublimacyjny. Min. ilość: 50 sztuk. 
Rozmiar: 300×500 mm Nadruk: FP-SU(FC)

CreaTowel L AP718207-01
Ręcznik dwustronny z nadrukiem sublimacyjnym na jednej 
stronie. 100% bawełny + 100% mikrofibry, 400 g/m². Zawinięty 
w papier z cyfrowym nadrukiem. Cena obejmuje sublimację 
i druk cyfrowy. Min. ilość: 25 sztuk. Rozmiar: 700×1400 mm 
Nadruk: FP-SU(FC), FP-DG(FC)
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Bentry AP819023
Sublimacyjna mata łazienkowa z flanelową 
warstwą i indywidualną grafiką. Cena zawiera 
nadruk sublimacyjny. Minimalna ilość: 25 szt. 
Rozmiar: 600×395 mm Nadruk: FP-SU(FC)

Rontry AP819025
Sublimacyjna, okrągła mata łazienkowa z 
flanelową warstwą i indywidualną grafiką. 
Cena obejmuje druk sublimacyjny. Min. ilość: 
25 szt. Rozmiar: ø60 cm Nadruk: FP-SU(FC)

Subowel S AP718011-01
Ręcznik 100% bawełna, 400 g/m² z 
nadrukiem sublimacyjnym. Cena obejmuje 
nadruk sublimacyjny. Min. zam.: 50 szt. 
Rozmiar: 300×500 mm Nadruk: FP-SU(FC)

Subowel M AP718012-01
Ręcznik 100% bawełna, 400 g/m² z 
nadrukiem sublimacyjnym. Cena obejmuje 
nadruk sublimacyjny. Min. zam.: 
50 szt. Rozmiar: 500×1000 mm 
Nadruk: FP-SU(FC)

Subowel L AP718013-01
Ręcznik 100% bawełna, 400 g/m² z 
nadrukiem sublimacyjnym. Cena obejmuje 
nadruk sublimacyjny. Min. zam.: 
50 szt. Rozmiar: 700×1400 mm 
Nadruk: FP-SU(FC)

SUBOWEL
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Klonet AP721920
Ręcznik sportowy z mikrofibry w 
pokrowcu ze sznurkiem, poliester RPET 
200 g/m². Rozmiar: 300×800 mm 
Nadruk: T2(8C),DT(FC), BR(10C)

Bayalax AP721206
Dużego rozmiaru ręcznik z mikrofibry, 
310 g/m². Rozmiar: 1700×900 mm 
Nadruk: T1(8C), DT(FC), BR(10C)

Lypso AP741657
Ręcznik z mikrofibry, 345 g/m². 
Rozmiar: 750×1500 mm Nadruk: T1(8C), 
DT(FC), BR(10C)

Kirk AP741546
Torba na ręcznik z mikrofibry 160 g/m². 
Rozmiar: 700×1500 mm Nadruk: BR(10C), 
T2(8C), DT(FC)
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Kefan AP721207
Ręcznik z mikrofibry z paskiem gumowym, 160 g/m². 
Rozmiar: 400×900 mm Nadruk: T2(8C), DT(FC), 
BR(10C)

Kotto AP741549
Ręcznik z mikrofibry, 345 g/m². Rozmiar: 300×450 mm 
Nadruk: T1(8C), DT(FC), BR(10C)

Gymnasio AP741547
Ręcznik sportowy z mikrofibry z pokrowcem. 185 gr/
m². Rozmiar: 500×1000 mm Nadruk: BR(10C)
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Boohoo AP809567
Szczoteczka do zębów z naturalnego bambusa z 
nylonowym włosiem. W papierowym kartoniku. 
Rozmiar: 175×13×5mm Nadruk: E1, P2(2C)

Boohoo Mini AP809568
Szczoteczka do zębów z naturalnego 
bambusa dla dzieci nylonowym włosiem. W 
papierowym kartoniku. Rozmiar: 145×13×5mm 
Nadruk: E1, P2(2C)

Cleidol AP721457
Szczoteczka do zębów dla dorosłych z ekologicznego plastiku ze słomy 
pszenicznej, z osłoną na włosie. Rozmiar: 10×183×13 mm Nadruk: P1(2C)
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Dentarius AP809571
Bambusowa podstawka na szczoteczkę do 
zębów. W pudełku z papieru pakowego. 
Rozmiar: ø40×40 mm Nadruk: E1, P2(2C)

Crocky AP800341
Drewniana podstawka na szczoteczkę do zębów 
w kształcie krokodyla. Rozmiar: 75×80×40 mm 
Nadruk: P1(2C), E1

Sandman AP844031
Stojak na szczoteczkę do zębów z 3 minutowym 
czasomierzem. Rozmiar: 140×85×65 mm 
Nadruk: P2(1C)

ColoBoo AP809570
Szczoteczka dla dorosłych z naturalnym bambusowym uchwytem i 
kolorowym nylonowym włosiem. Z dopasowaną kolorystycznie końcówką 
rączki. W pudełku z papieru pakowego. Rozmiar: 188×12×12 mm 
Nadruk: E1, P2(2C)
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Fident AP741956
Zestaw do zebów dla dzieci z plastikową 
szczoteczką, timerem piasku oraz 
zamykanym na zamek plastikowym 
opakowaniu. Rozmiar: 80×200×20 mm 
Nadruk: P2(3C), E2, S1(3C)

Hyron AP791475
Plastikowa, składana szczoteczka do 
zębów. Rozmiar: 20×175×15 mm 
Nadruk: P1(4C)

Keko AP791474
Plastikowa szczoteczka do zębów 
dla dzieci. Rozmiar: 30×146×10 mm 
Nadruk: E1
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Emir AP791521
Plastikowa miarka masy ciała z podziałką BMI. 
Rozmiar: 20×63×55 mm Nadruk: P2(4C)

Siluet AP761340
Plastikowa miarka do ciała. 
Rozmiar: 55×20×85 mm 
Nadruk: P1(4C)

CreaFitt AP718649
Personalizowany dysk ze salą BMI (indeks masy ciała). 
Cena zawiera nadruk full kolor. Min. ilość: 100szt. 
Rozmiar: ø140 mm Nadruk: FP-DG(FC)

BooFit AP800420
Cyfrowa waga łazienkowa z bambusową 
powierzchnią. Maksymalna waga: 150 kg, podziałka 
0,1 kg, jednostki miary: kg/lb/st. Z baterią guzikową. 
Rozmiar: 300×300×26 mm Nadruk: E2, S2(2C)
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Festok AP721469-09
Plastikowy, z drewnianym wzorem, nawilżacz 
biurkowy z wielokolorowym podświetleniem 
LED. Zawiera kabel USB. Pojemność 
zbiornika na wodę: 130 ml. W kartoniku. 
Rozmiar: ø100×105 mm Nadruk: P2(1C), 
VS(FC)

Trivak AP721917-01
Świeca zapachowa (waniliowa) 
w szklanym słoju z bambusową 
pokrywką. Rozmiar: ø70×87 mm 
Nadruk: E2, P2(4C)
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Trudy AP721208-01
Plastikowy nawilżacz biurkowy z 1 
wielokolorowym światłem LED. W zestawie kabel 
zasilający USB, 200 ml. Rozmiar: ø60×149 mm 
Nadruk: P2(1C), VS(FC)

Humby AP882004
Plastikowy nawilżacz powietrza z niebieską 
lampką LED i funkcją automatycznego 
wyłącznika. Zestaw w pudełku prezentowym 
zawiera kabel ładujący. Poj. 300ml. 
Rozmiar: ø69×130 mm Nadruk: P2(1C), VS(FC)

Sioko AP741762
Świeca o zapachu wanilii w dopasowanym 
kolorystycznie, metalowym pudełku. 
Rozmiar: ø60×32 mm Nadruk: P1(1C), 
VS(FC)

Temul AP721461
Świeca o zapachu wanilii w słoiku 
tablicowym. W kartoniku. W zestawie 
z kredą. Rozmiar: ø70×78 mm 
Nadruk: P1(1C), VS(FC)

Tepor AP721439
Świeca zapachowa w szklanym słoju z 
pokrywką z korka. Rozmiar: ø55×80 mm 
Nadruk: P2(2C), VS(FC)

Shiva AP731314
Świeca w metalowym pudełku oplecionym 
sznurkiem. Rozmiar: ø64×50 mm 
Nadruk: P2(4C), E1
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SuboCushion S AP718667
Personalizowana, zapinana poszewka na 
poduszkę 40x40cm. Cena zawiera nadruk 
sublimacyjny po obu stronach. Min. ilość: 25szt. 
Rozmiar: 400×400 mm Nadruk: FP-SU(FC)

SuboCushion M AP718690
Personalizowana, zapinana poszewka 
na poduszkę 50x50cm. Cena zawiera 
nadruk sublimacyjny po obu stronach. 
Min. ilość: 25szt. Rozmiar: 500×500 mm 
Nadruk: FP-SU(FC)

Cosmos AP718234
Bezzapachowa świeca w kartoniku z nadrukiem full 
kolor. Cena obejmuje druk cyfrowy. Min. ilość: 50 
szt. Rozmiar: 88×88×88 mm Nadruk: FP-DG(FC)

Nailex AP741830-01
Zestaw zapachowy z olejkiem 
jaśminowym, ceramiczną wazą, 5 
drewnianymi pałeczkami i 2 drewnianymi 
kulkami. Białe pudełko prezentowe. 
Rozmiar: 157×89×41 mm Nadruk: P1(1C)

Stan AP731622
Ramka na zdjęcie w rozmiarze 10×15 cm. 
Materiał MDF. Rozmiar: 140×190×9 mm 
Nadruk: E1
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Lerten AP721086
Dwuwarstowy koc z polaru i sherpy, 200 g/m². 
Rozmiar: 1250×1600 mm Nadruk: DG2(FC), 
VS(FC), BR(10C)

Espoo AP861007
Koc flanelowy, 280 gr/m². Zapakowany w białą wstążkę i 
papierową kartę do nadruku. Rozmiar: 1200×1500 mm 
Nadruk: DG2(FC), VS(FC), BR(10C)

Sammia AP861006
Dwuwarstwowy koc z 200 g/m² polarem coral fleece 
i podszewką 210 g/m² z polaru sherpa. Owinięty 
wstążką i kartą do nadruku. Rozmiar: 1200×1500 mm 
Nadruk: DG2(FC), VS(FC), BR(10C)
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Ventry AP781806
Antystres w kształcie serca wykonany z pianki PU. 
Rozmiar: 71×70×50 mm Nadruk: P1(1C)

Silene AP791515
Brelok/antystres w kształcie serca. 
Rozmiar: 36×36×22 mm Nadruk: P1(1C)

Gotin AP781242
Antystres w kształcie kropli. 
Rozmiar: ø60×80 mm Nadruk: P1(1C)

Islan AP741348
Owalny brelok do kluczy, antystres. 
Rozmiar: 35×82×19 mm Nadruk: P1(2C)
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Ease AP731619
Antystres w kształcie gwiazdy. 
Rozmiar: 75×75×32 mm Nadruk: P1(1C)

Kick AP810363
Antystres w kształcie piłki nożnej.  
Rozmiar: ø63 mm Nadruk: P1(1C)

Pelota AP731550
Antystres w kształcie piłki. 
Rozmiar: ø70 mm Nadruk: P1(1C)

Arkatza AP810442
Antrystres w kształcie długopisu. 
Rozmiar: ø37×114 mm Nadruk: P1(2C)
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Oink AP810389
Antystres świnka. 
Rozmiar: 84×74×74 mm 
Nadruk: P1(1C)

Quack AP810390
Antystres w kształcie kaczki 
Rozmiar: 90×70×60 mm Nadruk: P1(1C)

Snowball AP810393
Brelok/antystres w kształcie świnki. 
Rozmiar: 54×47×47 mm Nadruk: P1(1C)

Milky AP810392
Brelok/antystres w kształcie krowy. 
Rozmiar: 67×46×31 mm Nadruk: P1(1C)
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Jetstream AP810388
Antystres w kształcie samolotu. 
Rozmiar: 82×90×47 mm Nadruk: P1(1C)

Jimmy AP810387
Antystres w kształcie auta. 
Rozmiar: 93×52×45 mm Nadruk: P1(1C)

Maxim AP810391
Brelok/antystres w kształcie żarówki. 
Rozmiar: 67×35 mm Nadruk: P1(1C)

Fruty AP741349
Brelok do kluczy antystres w kształcie owoców i warzyw. 
Rozmiar: ø40 mm Nadruk: P1(1C)
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Senter AP791520
Długopis z latarką 1 LED. Niebieski wkład. 
Dostarczany z bateriami. Rozmiar: ø15×127 mm 
Nadruk: P1(4C)

Tib AP791517
Długopis w kształcie tuby. 
Rozmiar: ø18×120 mm Nadruk: P1(4C)

Doctor AP731242
Latarka lekarska w kształcie 
długopisu. Dostarczana z bateriami. 
Rozmiar: ø14×125 mm Nadruk: P1(4C)

Whiter AP791582-01
Plastikowy długopis z latarką LED. Dostarczany 
z niebieskim wkładem. Rozmiar: ø14×142 mm 
Nadruk: P1(4C)
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Doret AP721913-01
Plastikowy, antybakteryjny długopis z klipem - 
termometrem do ciała. Z niebieskim wkładem. Zgodny z 
ISO 22196. Rozmiar: ø11×145 mm Nadruk: P1(4C), UV(FC)

Bunny AP781724
Plastikowy zakreślacz w kształcie strzykawki. 
Rozmiar: ø11×137 mm Nadruk: P1(4C)

Miko AP791571
Drewniany ołówek z figurką lekarza. 
Rozmiar: ø7×215 mm Nadruk: P1(4C)

-02

-07

-25

VITALITY AND CARE medical

515

https://coolcollection.eu/en/products/AP781724-25
https://coolcollection.eu/en/products/AP791571
https://coolcollection.eu/en/products/AP721913-01


Leroux AP721792-10
Opaska - termometr z ekranem 
0,96'' LED i paskiem TPU. Z kablem 
USB. Rozmiar: 250×21×10 mm 
Nadruk: P2(1C), VS(FC)

Hearties AP896007
Miętówki 24g w pudełku w kształcie 
serca. Rozmiar: 70×65×15 mm 
Nadruk: P2(4C), UV(FC)

Ania AP791278
Metalowy zegarek dla pielęgniarek 
na metalowym łańcuszku. 
Rozmiar: 30×90×20 mm  
Nadruk: P2(1C)
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Click AP896001
Okrągłe, metalowe pudełko z cukierkami 
miętowymi (12 gram) Otwiera się poprzez 
naciśnięcie wieczka. Rozmiar: ø45×15 mm 
Nadruk: UV(FC)

Coracao AP896009-05
Miętówki 8g bez cukru w plastikowym pudełku 
w kształcie serca. Rozmiar: 77×70×5 mm 
Nadruk: P1(4C), UV(FC)

Flickies AP896005
Miętówki 25g bez cukru w prostokątnym 
pudełku. Rozmiar: 62×50×17 mm 
Nadruk: P2(4C), UV(FC)

Card AP896000
Miętowe cukierki w prostokątnym, 
płaskim plastikowym pudełku, około 
50 szt. Rozmiar: 75×45×5 mm 
Nadruk: P1(4C), UV(FC)

Casamint AP896008-01
Miętówki 8g bez cukru w plastikowym pudełku 
w kształcie domu. Rozmiar: 64×72 mm 
Nadruk: P1(4C), UV(FC)

ClickToo AP896006
Miętówki 12g bez cukru w okrągłym, 
plastikowym pudełku. Rozmiar: ø45×15 mm 
Nadruk: UV(FC)
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Frio AP731345
Opaska chłodząca na oczy wypełniona żelem, 
ulga dla oczu. Rozmiar: 210×55×5 mm 
Nadruk: Nienadrukowalne

Grup AP731980
Transparentny, rozgrzewający okład 
wielokrotnego użytku z kolorowym żelem. 
Rozmiar: 100×80×10 mm  Nadruk: P1(1C), VS(FC)

Pikur AP781013
Okład rozgrzewająco-chłodzący wielokrotnego 
użytku, pełen kolorowych kulek żelowych. 
Rozmiar: 67×135×15 mm Nadruk: P1(1C)

Zaroa AP721914-05
Wielorazowy ogrzewacz w kształcie serca. 
Rozmiar: 80×100×10 mm Nadruk: P1(1C)
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Kison AP781012
Transparentny, wielokrotnego użytku 
okład rozgrewający z kolorowym żelem. 
Rozmiar: ø100×10 mm Nadruk: P1(1C)

Elyan AP741187
Plastikowe pudełko na tabletki z 4 
przedziałkami. Rozmiar: 78×16×63 mm 
Nadruk: P1(4C), UV(FC)

Lucam AP781016
Pudełko na pigułki z tworzywa sztucznego, 7 
wymiennych komór. Rozmiar: 145×16×33 mm 
Nadruk: P1(4C)

Alumpill AP731723
Aluminiowy brelok z pojemnikiem na tabletki. 
Rozmiar: ø14×52 mm Nadruk: E1, P2(2C)
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Aspi AP761644
Plastikowy pojemnik na tabletki 
z przecinaczem do tabletek i 2 
przegrodami. Rozmiar: 95×48×16 mm 
Nadruk: P1(4C), UV(FC)

Berty AP721200-01
Plastikowy składany kubek z przegródkami 
na pigułki, w pudełku z karabińczykiem, 
220 ml. Rozmiar: ø68×106 mm 
Nadruk: P1(4C), UV(FC)

Zedal AP721465
Składany kubek z ekologicznego plastiku 
z włókna bambusowego z metalowym 
karabińczykiem. 220 ml. Rozmiar: ø68×103 mm 
Nadruk: P1(4C), UV(FC)
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Betur AP721460
Okrągłe pudełko na tabletki z 3 przegrodami 
z ekologicznego plastiku z włókien 
bambusowych. Rozmiar: ø75×17 mm 
Nadruk: P1(4C), UV(FC)

Varsum AP721459
Pudełko na tabletki z 3 przegrodami 
z ekologicznego plastiku z włókien 
bambusowych. Rozmiar: 60×13×39 mm 
Nadruk: P1(4C), UV(FC)

Astrid AP731910
Okrągłe, plastikowe pudełko na tabletki 
z 4 przegrodami. Rozmiar: ø70 mm 
Nadruk: P1(4C), UV(FC)

Trizone AP731911
Plastikowe pudełko na tabletki z 3 
przegrodami. Rozmiar: 60×36×12 mm 
Nadruk: P1(4C), UV(FC)

Edmor AP721201-01
Plastikowy, przezroczysty pojemnik 
na tabletki z 4 przegródkami. 
Rozmiar: 60×60×18 mm Nadruk: P1(4C)

Hempix AP721838-01
Antybakteryjne, plastikowe pudełko na 
tabletki z 3 przegródkami. Zgodne z 
ISO 22196. Rozmiar: 60×13×39 mm 
Nadruk: P1(4C), UV(FC)
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Baywatch AP810747
Apteczka pierwszej pomocy w wodoodpornym worku. Zawiera: nożyczki, 1 elastyczny 
bandaż, 1 bandaż trójkątny, 6 kompresów nasączonych alkoholem, 2 jałowe kompresy 
z włókniny, 10 plastrów samoprzylepnych, taśmę samoprzylepną i parę rękawiczek 
lateksowych. Rozmiar: 228×290×110 mm Nadruk: T2(8C), DT(FC), S2(1C)

Bandy AP731243
5 bandaży w 1 plastikowym pudełku. 
Rozmiar: 82×34×14 mm Nadruk: P1(1C), 
UV(FC)

Redcross AP761360
Zestaw pierwszej pomocy zawierający: nożyczki, 
szczypce, opatrunki w walizeczce z PVC. 
Rozmiar: 180×120×60 mm Nadruk: T1(8C), 
DT(FC)

Neptune AP810748-05
Apteczka w wodoodpornym plastikowym etui ze smyczą. 
Zawiera nożyczki, 1 bawełniany bandaż, 2 kompresy 
nasączone alkoholem, 1 sterylny kompres z włókniny, 
5 plastrów samoprzylepnych i taśmę samoprzylepną. 
Rozmiar: 144×95×36 mm Nadruk: P1(4C)
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Foldoc AP810750-01
Kompaktowa apteczka w białym plastikowym pudełku. Zawiera: 
nożyczki, 1 bandaż z gazy (35 x 1000 mm), 2 bandaże z gazy (45 
x 1000 mm), 1 bandaż z bawełny, 1 taśma klejąca, 4 agrafki, 4 
klamerki, 8 bawełnianych patyczków i 4 plastry samoprzylepne. 
Rozmiar: 120×85×30 mm Nadruk: P1(4C), UV(FC)

Medic AP809565-05
Apteczka pierwszej pomocy w zapinanym na zamek 
etui z nylonu. Zawiera: nożyczki, pęsetę plastikową, 
1 elastyczny bandaż, 1 bandaż trójkątny, 4 kompresy 
nasączone alkoholem, 2 chusteczki oczyszczające, 2 waciki 
antyseptyczne, 2 jałowe kompresy z włókniny, 10 plastrów 
samoprzylepnych, 5 agrafek, taśmę samoprzylepną i 
parę lateksowych rękawiczek. Rozmiar: 160×100×35 mm 
Nadruk: T2(8C), DT(FC)

Safar AP810749-05
Maska CPR (do sztucznego oddychania) w 
nylonowym pokrowcu z karabińczykiem. 
Rozmiar: 85×90 mm Nadruk: T1(8C), DT(FC)

Doc2Go AP809564-05
Kompaktowa apteczka pierwszej pomocy w 
zapinanym na zamek etui z nylonu. Zawiera nożyczki, 
1 elastyczny bandaż, 4 kompresy nasączone 
alkoholem, 1 sterylny kompres z włókniny, 5 plastrów 
samoprzylepnych, 5 agrafek i taśmę samoprzylepną. 
Rozmiar: 100×150 mm Nadruk: T2(8C), DT(FC)
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Safer AP721762-01T
Żel do mycia rąk w przezroczystej butelce z 
bezpieczną pokrywką dozownika, 100 ml. Z 
70% zawartością alkoholu i z ekstraktem z 
aloesu. Produkt kosmetyczny, niebiobójczy! 
Rozmiar: 133×ø36 mm Nadruk: P1(2C), VS(FC)

Bradul AP721700-01
Żel do mycia rąk w przezroczystej butelce 
z pokrywką zabezpieczającą, 15 ml. 
Produkt kosmetyczny, nie biobójczy! 
Rozmiar: 30×63×18 mm Nadruk: P1(2C), 
VS(FC)

Rokal AP721744-01
Żel do mycia rąk w przezroczystej butelce 
z bezpieczną pokrywką dozownika, 
60 ml. Z zawartością 65% alkoholu. 
Produkt kosmetyczny, niebiobójczy! 
Rozmiar: 30×115×30 mm Nadruk: P1(2C), 
VS(FC)

Lidem AP721743-01
Żel do mycia rąk w przezroczystej butelce z 
bezpieczną pokrywką dozownika i metalowym 
karabińczykiem, 30 ml. Z zawartością alkoholu 
65%. Produkt kosmetyczny, niebiobójczy! 
Rozmiar: 35×100×22 mm Nadruk: P1(2C), 
VS(FC)

Bustan AP721458
Plastikowy spray do mycia rąk w kształcie 
długopisu z kolorową pokrywką, 10 ml. 
Produkt kosmetyczny, nie biobójczy! 
Rozmiar: ø16×134 mm Nadruk: P1(2C), VS(FC)

Trikel AP721911
Żel do mycia rąk w kolorowej, przezroczystej 
butelce z zakrętką bezpieczeństwa i 
metalowym karabińczykiem, 30 ml. 
Zawiera 70% alkoholu i ekstrakt z aloesu. 
Produkt kosmetyczny, nie biobójczy! 
Rozmiar: 40×98×25 mm Nadruk: P1(2C), 
VS(FC)
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Pumpy AP800686
Żel do mycia rąk w białej plastikowej 
butelce z pompką dozującą, 250 ml. 70% 
stężenie alkoholu. Produkt kosmetyczny, 
niebiobójczy! Rozmiar: ø47×207 mm 
Nadruk: P2(2C), VS(FC)

Vixel AP721912
Żel do mycia rąk w przezroczystej butelce z kolorową 
zakrętką bezpieczeństwa, 30 ml. Zawiera 70% alkoholu 
i ekstrakt z aloesu. Produkt kosmetyczny, nie biobójczy! 
Rozmiar: 39×76×23 mm Nadruk: P1(2C), VS(FC)
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Tromix AP721794
Plastikowy długopis z niebieskim 
wkładem i dozownikiem w sprayu . 
Pojemność 3ml. Dostarczany bez płynu. 
Rozmiar: ø14×157 mm Nadruk: P0(4C), 
UV(FC)

Bisnal AP721812-01
Automatyczny dozownik płyny do dezynfekcji z sensorem ruchu i 
akumulatorem. Pojemność 45ml. Dostarczany bez płynu. W zestawie 
kabel USB. Rozmiar: 55×90×75 mm Nadruk: P2(4C)

-01 -02 -05 -06 -07 -10 -25

VITALITY AND CARE hygiene

526

https://coolcollection.eu/en/products/AP721794-02
https://coolcollection.eu/en/products/AP721812-01


Compact AP731788-01
10 szt. chusteczek celulozowych w kształcie 
pigułki w plastikowym opakowaniu. Po dodaniu 
wody chusteczki pęcznieją. Rozmiar chusteczek 
230 × 230 mm. Rozmiar: ø23×110 mm 
Nadruk: P1(2C)

Ledis AP721910-01
10 sztuk nasączonych alkoholem chusteczek 
nawilżanych do czyszczenia rąk i powierzchni, 
w zamykanym etui. Rozmiar: 150×80×15 mm 
Nadruk: VS(FC), P1(1C)

Masup AP721747
Indywidualnie pakowane chusteczki dezynfekujące do 
czyszczenia rąk i powierzchni. Rozmiar po rozłożeniu 
chusteczki: 15,5 × 16,5 cm. Min. ilość: wielokrotności 100 
szt. Rozmiar: 67×80 mm Nadruk: P1(2C), VS(FC)

CreaSneeze AP718647
100 sztuk 3-warstwowych chusteczek 
higienicznych w personalizowanym 
kartoniku z dozownikiem. Cena zawiera 
nadruk full kolor na pudełku. Min. ilość: 
100 szt. Rozmiar: 93×135×60 mm 
Nadruk: FP-DG(FC)

Custom AP731647
10 szt. 3 warstwowych chusteczek 
w nadrukowalnym opakowaniu. 
Rozmiar: 55×80×22 mm 
Nadruk: VS(FC)

Hygiene AP809566
Chusteczki nawilżane – 10 szt. w opakowaniu 
z białym zamknięciem. Rozmiar rozłożonej 
chusteczki: 20×15 cm. Opakowanie idealne pod 
tampodruk lub naklejkę winylową full kolor. 
Rozmiar: 150×70×15 mm Nadruk: VS(FC), 
P1(1C)
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Nurek AP721793-01
Lampa sterylizująca UV-C do niszczenia 
mikroorganizmów i bakterii na przedmiotach 
codziennego użytku. Łatwa w użyciu, wystarczy 
zbliżyć lampę do przedmiotu na kilka sekund, 
w odległości od 1 do 2 cm. Unikaj kontaktu ze 
skórą i oczami! Z wbudowanym akumulatorem. 
W zestawie kabel USB. Rozmiar: 30×125×14 mm 
Nadruk: P2(4C), UV(FC)

Riken AP721797-01
Praktyczny klucz higieniczny z antybakteryjnego 
plastiku. Do wciskania guzików i otwierania drzwi 
bez bezpośredniego kontaktu. Zgodny z ISO 22196. 
Rozmiar: 30×100×5 mm Nadruk: P1(2C), UV(FC)

Cimak AP721811
Praktyczny klucz higieniczny z końcówką do ekranów 
dotykowych. Do wciskania guzików i otwierania drzwi 
bez bezpośredniego kontaktu. Z metalowym kółkiem 
i wbudowanym długopisem z niebieskim wkładem. 
Rozmiar: 30×75×5 mm Nadruk: P1(2C)
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NoTouch Wrist Plus  AP718803
Zawiera poliestrową bransoletkę na rękę z metalowym 
karabińczykiem. Cena obejmuje nadruk UV LED po 
jednej stronie klucza higienicznego i nadruk sublimacyjny 
po obu stronach bransoletki. Min. ilość: 250 szt. 
Rozmiar: 74×52,5 mm Nadruk: FP-SU(FC), FP-UV(FC), UV(FC)

NoTouch Bamboo AP718805
Praktyczny klucz higieniczny ze sklejki 
bambusowej, do naciskania przycisków 
i otwierania drzwi bez bezpośredniego 
kontaktu. Może być również używany 
jako brelok. Rozmiar: 74×52,5 mm 
Nadruk: P1(2C), E1

NoTouch Steel AP718932
Praktyczny klucz higieniczny ze stali 
nierdzewnej do wciskania guzików i otwierania 
drzwi bez bezpośredniego kontaktu. Może 
być również używany jako brelok dzięki 
dołączonemu metalowemu kółku. Dostarczane 
niezmontowane. Rozmiar: 74×52,5 mm 
Nadruk: E1, RE1(6C)

NoTouch Creative AP718800
Praktyczny klucz higieniczny z akrylu z personalizowaną 
grafiką, do naciskania przycisków i otwierania drzwi bez 
bezpośredniego kontaktu. Może być również używany jako 
brelok. Cena obejmuje nadruk UV LED z jednej strony. Min. 
ilość: 250 szt. Rozmiar: 74×52,5 mm Nadruk: FP-UV(FC), 
UV(FC)
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EarSave Creative AP718390
Personalizowany regulator długości gumek do maseczek, wykonany z 
tworzywa PP, z nadrukiem full kolor. Stosowany do unikania nacisku na 
uszy spowodowanego przez gumki maseczek. Z 3 opcjami przedłużenia: 
8, 11 i 14 cm. W uniwersalnym rozmiarze dla dorosłych. Cena zawiera 
nadruk UV-LED. Min. ilość zamówienia: 250 szt. Rozmiar: 170×30 mm 
Nadruk: FP-UV(FC)

CreaScarf Clean AP718910
Praktyczne etui na maseczkę jednorazową/chirurgiczną z plastiku PP. 
Rozmiar: 250×500 mm Nadruk: FP-SU(FC), DG2(FC)

CreaBox Mask A AP718629-01
Personalizowany, zadrukowany full kolorowo 
papierowy kartonik do maseczek CreaMask. 
Cena zawiera składanie i pakowanie 
maseczek. Min. ilość zamówienia: 50 szt.  
Rozmiar: 25×35×10 mm Nadruk: FP-DG(FC)

MasCase AP718395
Praktyczne, składane etui na 
maseczkę jednorazową / chirurgiczną 
z tektury. Cena zawiera nadruk 
full kolor na przodzie. Min. ilość: 
250 szt.  Rozmiar: 93×60×5 mm 
Nadruk: FP-DG(FC)

Kloe AP721760-01
Etui na maseczki na twarz z 
wytrzymałego tworzywa PP. 
Idealne do przenoszenia i ochrony 
wszystkich rodzajów maseczek. 
Łatwe w dezynfekcji po każdym 
użyciu. Rozmiar: 190×12×105 mm 
Nadruk: P1(4C), UV(FC)

Linek AP721857
Etui na maseczkę na twarz z 
wytrzymałego plastiku PP. Idealne 
do przenoszenia i ochrony 
wszystkich rodzajów maseczek. 
Łatwe w dezynfekcji po każdym 
użyciu. Rozmiar: 130×16×130 mm 
Nadruk: P1(4C), UV(FC)
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CreaMask Adjust AP718512
Personalizowana, nadająca się do prania, wielokrotnego użytku dwuwarstwowa maseczka na 
twarz z regulowanymi, elastycznymi zausznikami i nadrukiem sublimacyjnym. W rozmiarze 
dla dorosłych. Wykonana ze 100% poliestru (140 gr/m2) i 100% bawełny (140 gr/m2). Cena 
zawiera nadruk sublimacyjny. Min. ilość: 100 szt. Rozmiar: 210×140 mm Nadruk: FP-SU(FC)

Lermix AP721859
Antybakteryjna, nadająca się do prania, wielokrotnego użytku maseczka 
softshellowa ze szwem z przodu. W rozmiarze dla dorosłych. Wykonana 
w 92% z poliestru i 8% z elastanu. Zgodna z ISO 20743. Min.ilość: 
wielokrotności 10 szt. Nadruk: T0(8C), DT(FC), *:SU1(FC)

CreaMask Adjust Kids AP718513-01
Personalizowana, nadająca się do prania i wielokrotnego użytku dwuwarstwowa 
maseczka na twarz z regulowanymi elastycznymi gumkami na uszy i nadrukiem 
sublimacyjnym (profilaktyka Covid). W rozmiarze dla dzieci w wieku 4-12 lat. 
Wykonana ze 100% poliestru (140 gr/m²) i 100% bawełny (140 gr/m²). Cena 
zawiera nadruk sublimacyjny. Min. ilość: 100 szt. Rozmiar: 150×140 mm 
Nadruk: FP-SU(FC)
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FASHION 
AND TEXTILE

Styl nigdy nie wychodzi 
z mody. Przejrzyj naszą 
kolekcję "Textile and 
Fashion", aby znaleźć 
idealną koszulę lub t-shirt 
na każdą okazję. Uzupełnij 
swój wygląd o krawaty, 
szaliki lub biżuterię. Nie 
pozwól, aby pogoda 
powstrzymała Cię od 
aktywności na świeżym 
powietrzu - nasze płaszcze 
p r z e c i w d e s z c z o w e 
zapewnią ci komfort i to, że 
nie zmokniesz a bluzy, że 
będzie Ci ciepło.



Wristy AP809418
Silikonowa opaska na rękę w jednolitym kolorze, rozmiar dla dorosłych. 
Rozmiar: 202×12×2 mm Nadruk: P2(1C), E1

Platty AP809399
Opaska silikonowa z wstawską z aluminium. 
Rozmiar: 202×12×3 mm Nadruk: E1

Mojo AP718134
Własnego projektu, poliestrowa bransoletka z 
plastikowym zapięciem. Nadruk sublimacyjny po jednej 
stronie. Min. Zam. 100szt. Rozmiar: ø65×20 mm 
Nadruk: FP-SU(FC)
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Twice AP1408-10
Męski skórzany pasek marki André Philippe z 
dwoma wymiennymi sprzączkami w kartoniku 
prezentowym (205×115 mm). Rozmiar: 1200 mm 
Nadruk: P1(1C), E2

Look AP761348
Pasek z metalową klamrą o długości 110 cm. 
Materiał: poliester. Rozmiar: 1100×40 mm 
Nadruk: E1

Suboknot AP718039
Biały krawat pod sublimację z Poliestru. 
Cena zawiera sublimację. Min. zam. 50 szt. 
Rozmiar: 1460×90 mm Nadruk: FP-SU(FC)

Stripes AP1233
Krawat z mikrofibry z wzorem w paski. 
Pakowany w folię na czarnym wieszaku. 
Rozmiar: 1510×100 mm Nadruk: T1(8C), DT(FC)
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Dandy AP1232
Poliestrowy krawat w etui prezentowym z tym 
samym wzorem. Rozmiar: 1500×100 mm 
Nadruk: T1(8C), DT(FC), P2(2C)

Vivonne AP1228
Jedwabny krawat marki André Philippe w 
pudełku prezentowym. Rozmiar: 1520×100 mm 
Nadruk: T1(8C), DT(FC), P2(2C)

Colours AP1222
Poliestrowy krawat w modnych kolorach 
w zestawie z torebką i wieszakiem. 
Nadruk: T1(8C), DT(FC)
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Ribban AP721014
Modny, damki szal z wiskozy. 
60 g/m². Rozmiar: 1800×700 mm 
Nadruk: T1(8C), DT(FC)

Plus AP761999
Poliestrowa apaszka o trójkątnym kształcie. 
Rozmiar: 1000×700 mm Nadruk: T0(8C), DT(FC), 
*:SU1(FC)

Elguix AP781232
Damska chusta z wiskozy i poliestru. 
Rozmiar: 500×500 mm Nadruk: T1(8C), 
DT(FC)
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https://coolcollection.eu/en/products/AP721014-04
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https://coolcollection.eu/en/products/AP781232-06A


EpoBadge Midi AP718030
Personalizowana plakietka opoksydowa z 
metalowym pinem. W personalizowanym 
kształcie z własną grafiką. Maks. wymiar 9 cm². 
Min. ilość: 100 szt. Rozmiar: Max. 9 cm² 
Nadruk: FP-DO(FC)

PinBadge Maxi AP718217
Duża przypinka z full kolorową wkładką. 
Cena zawiera nadruk cyfrowy. Min. 
ilość: 100szt. Rozmiar: ø58 mm 
Nadruk: FP-DG(FC)

EpoBadge Maxi AP718031
Personalizowana plakietka opoksydowa z 
metalowym pinem. W personalizowanym 
kształcie z własną grafiką. Maks. wymiar 15 cm². 
Min. ilość: 100 szt. Rozmiar: Max. 15 cm² 
Nadruk: FP-DO(FC)

PinBadge Mini AP718215
Mała przypinka z full kolorową wkładką. Cena 
zawiera nadruk cyfrowy. Min. ilość: 100szt. 
Rozmiar: ø44 mm Nadruk: FP-DG(FC)

PINBADGE

EPOBADGE
ZAPROJEKTUJ SWÓJ WŁASNY KSZTAŁT!
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https://coolcollection.eu/en/products/AP718030
https://coolcollection.eu/en/products/AP718031
https://coolcollection.eu/en/products/AP718217
https://coolcollection.eu/en/products/AP718215


Read AP757009-21
Metalowo/epoksydowa plakietka. Cena 
zawiera znakowanie epoksy domingiem. 
Min. ilość: 100 szt. Rozmiar: ø20 mm 
Nadruk: FP-DO(FC)

Oran AP757007-21
Metalowo/epoksydowa plakietka. Cena 
zawiera znakowanie epoksy domingiem. 
Min. ilość: 100 szt. Rozmiar: 26×14 mm 
Nadruk: FP-DO(FC)

Lark AP757005-21
Metalowo/epoksydowa plakietka. Cena 
zawiera znakowanie epoksy domingiem. 
Min. ilość: 100 szt. Rozmiar: 15×15 mm 
Nadruk: FP-DO(FC)

Phil AP757008-21
Metalowo/epoksydowa plakietka. Cena 
zawiera znakowanie epoksy domingiem. 
Min. ilość: 100 szt. Rozmiar: 12×18 mm 
Nadruk: FP-DO(FC)

Mick AP757006-21
Metalowo/epoksydowa plakietka. Cena 
zawiera znakowanie epoksy domingiem. 
Min. ilość: 100 szt. Rozmiar: 20×11 mm 
Nadruk: FP-DO(FC)

FASHION AND TEXTILE pin badges
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https://coolcollection.eu/en/products/AP757009-21
https://coolcollection.eu/en/products/AP757007-21
https://coolcollection.eu/en/products/AP757005-21
https://coolcollection.eu/en/products/AP757008-21
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Zippy AP809563
Metalowa przywieszka na suwak z karabińczykiem 
ułatwiająca otwieranie. Cena zawiera nadruk epoxy 
doming. Min. ilość: 100szt. Rozmiar: Ø22×1,8 mm 
Nadruk: FP-DO(FC)

Trick AP810728
Metalowo/epoksydowa plakietka w kształcie koszulki. Cena 
zawiera znakowanie epoksy domingiem. Min. ilość: 100 szt. 
Rozmiar: 30×25 mm Nadruk: FP-DO(FC)

ColoBadge AP718200
Personalizowana plakietka z magnetycznym pinem i grafiką 
full kolor. Produkt w dowolnym kształcie (maksymalny 
rozmiar 50x50mm). Cena zawiera nadruk UV LED. Min. 
ilość: 100szt. Rozmiar: 50×50 mm Nadruk: FP-UV(FC)

COLOBADGE
ZAPROJEKTUJ SWÓJ 
WŁASNY KSZTAŁT!
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Blazok AP781296
6 panelowa czapka z daszkiem z zapięciem na rzep. 
Materiał poliester i mikrofibra. Nadruk: T0(8C), 
DT(FC), BR(10C)

Sodel AP741427
Czapka z daszkiem z poliestru, 5 paneli, idealna do 
nadruku sublimacyjnego. Nadruk: T0(8C), DT(FC), 
SU1(FC), BR(10C)

Tarea AP731527
Czapka baseball-owa z odblaskowym paskiem. 
Nadruk: T0(8C), DT(FC), BR(10C)

Krox AP781295
5 panelowa czapka z daszkiem z zapięciem 
na rzep. Materiał poliester i mikrofibra. 
Nadruk: T0(8C), DT(FC), BR(10C)

Rittel AP741888
6 panelowa czapka z daszkiem i zamknięciem typu 
Velcro. 100% czesana bawełna. Nadruk: T0(8C), 
DT(FC), BR(10C)

Line AP761005
5 - panelowa czapka baseballowa zapinana na rzep. 
Materiał: 100% bawełna. Nadruk: T0(8C), DT(FC), 
BR(10C)
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https://coolcollection.eu/en/products/AP781296-25
https://coolcollection.eu/en/products/AP781295-07
https://coolcollection.eu/en/products/AP741427-05
https://coolcollection.eu/en/products/AP741888-02
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Sport AP761990
5 - panelowa czapka z daszkiem zapinana na rzep. 
Materiał: 100% bawełna. Nadruk: T0(8C), DT(FC), BR(10C)

Rubec AP741668
6 panelowa czapka z daszkiem ze 100% czesanej bawełny. Posiada zapięcie 
Velcro. Nadruk: T0(8C), DT(FC), BR(10C)
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Keinfax AP721583
Czapka 5 panelowa zapinana na rzep. 
Poliester 180 g/m² RPET. Nadruk: T0(8C), 
DT(FC), BR(10C)

Sportkid AP731937
5 - panelowa czapka z daszkiem dla dzieci 
z regulowanym paskiem na rzep. Materiał: 
100% bawełna. Nadruk: T0(8C), DT(FC), 
BR(10C)

Modiak AP781298
5 panelowa czapka z daszkiem dla dzieci z 
zapięciem na rzep. Materiał poliester i mikrofibra. 
Nadruk: T0(8C), DT(FC), BR(10C)

Clipak AP721594
5 panelowa czapka z daszkiem z regulowanym, 
plastikowym paskiem. Materiał poliester. 
Nadruk: T0(8C), DT(FC), BR(10C)
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https://coolcollection.eu/en/products/AP721583-05
https://coolcollection.eu/en/products/AP731937-06
https://coolcollection.eu/en/products/AP781298-03
https://coolcollection.eu/en/products/AP721594-02


Zonner AP721578-00
Czapka 5 panelowa zapinana na rzep 
z bawełny organicznej. 100% bawełna, 
180 g/m². Nadruk: T0(8C), DT(FC), BR(10C)

Safari AP761251
Kapelusz bawełniany z tasiemką i metalowym 
zatrzaskiem. Nadruk: T0(8C), DT(FC), BR(10C)

Marvin AP761011
Kapelusz na ryby. Materiał: 100% bawełna. 
Nadruk: T0(8C), DT(FC), BR(10C)
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https://coolcollection.eu/en/products/AP721578-00
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Tecnic Dinamic Comby 
AP721209
100% poliestru, oddychający sportowy t-shirt, 
135 g/m². Rozmiar: S-XXL Nadruk: T1(8C), 
DT(FC), S1(6C), SU1(FC), BR(10C)

Narim AP721582
Transparentny daszek przeciwsłoneczny z 
PVC z ochroną UV i elastycznym paskiem. 
Nadruk: S1(2C)

Tecnic Markus AP721584
100% poliester RPET koszulka sportowa, 
oddychająca. 135 g/m², z metką RPET. Rozmiar: XS-
XXL Nadruk: T1(8C), DT(FC), S1(6C), BR(10C), 
*:SU1(FC)

Gonnax AP741886
Daszek z poliestru z zapięciem na rzep. 
Nadruk: T0(8C), DT(FC), BR(10C)

Tecnic Layom AP721579
Koszulka sportowa, oddychająca 100% 
poliester, 120 g/m². Rozmiar: S-XXL 
Nadruk: T1(8C), DT(FC), S1(6C), BR(10C), 
*:SU1(FC)

Tiger AP731934
Daszek przeciwsłoneczny. Materiał: 100% 
bawełna. Nadruk: T0(8C), DT(FC), BR(10C)
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Tecnic Rox AP781303
100% poliester, oddychający sportowy T-shirt z 
sześciokątnymi elementami ozdobnymi. 135 g/m². 
Rozmiar: S-XXL Nadruk: T1(8C), DT(FC), BR(10C), 
*:SU1(FC)

Tecnic Plus T AP791930
T-Shirt Sportowy 100% poliester, 
oddychający. 135 g/m². Rozmiar: S-XXL 
Nadruk: T1(8C), DT(FC), S1(6C), BR(10C), 
*:SU1(FC)

Gerox AP741330
Szorty 100% poliester 145 g/m². Dostępne 
również rozmiary dziecięce. Rozmiar: 8-10, 
12-14, S-XL Nadruk: T1(8C), DT(FC), BR(10C), 
*:SU1(FC)

Tecnic Plus K AP791931
Dziecięcy T-Shirt Sportowy oddychający 100% 
poliester 135 g/m². Rozmiar: 4-5, 6-8, 10-12 
Nadruk: T1(8C), DT(FC), S1(6C), BR(10C), *:SU1(FC)
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CreaSport Zero AP718539
Personalizowana , oddychając koszulka sportowa 
z grafiką sublimacyjną na przodzie. 100% 
poliester, 140 g/m². Min. ilość: 10 pcs/size. 
Rozmiar: S-XXL Nadruk: FP-SU(FC)

CreaSport AP718557-10
Personalizowana , oddychając koszulka sportowa 
z grafiką sublimacyjną na całości. 100% poliester, 
140 g/m². Min. ilość: 10 pcs/size. Rozmiar: S-XXL 
Nadruk: FP-SU(FC)
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HC Junior AP4140
T-shirt 100% bawełna. 185 g/m² (biała 175 g/m²). 
Rozmiar: XS-XL Nadruk: T1(8C), DT(FC), S1(6C), 
BR(10C)

Softstyle Man AP4729
T-shirt 100% bawełna. 153 g/m² (biała 
144 g/m²). Rozmiar: S-XXL Nadruk: T1(8C), 
DT(FC), S1(6C), BR(10C)

Heavy Cotton AP4135
T-shirt 100% bawełna. 180 g/m² (biała 
170 g/m²). Rozmiar: S-XXL Nadruk: T1(8C), 
DT(FC), S1(6C), BR(10C)

Summer II AP5093
Koszulka Polo 100% bawełny z 3 guzikami 
170 g/m². Rozmiar: S-XXL Nadruk: T1(8C), 
DT(FC), S1(6C), BR(10C)

Ultra Cotton AP4136
Koszulka Polo z 3 guzikami 100% bawełny 
214 g/m² (biała 205 g/m²). Rozmiar: S-XXL 
Nadruk: T1(8C), DT(FC), S1(6C), BR(10C)
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https://coolcollection.eu/en/products/AP4140-01_XL
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Falco AP4775
100% poliester, polar antypilling z zapinanymi 
kieszeniami (300 g/m²). Rozmiar: S-XXL 
Nadruk: T2(8C), DT(FC), S2(6C), BR(10C)

HB Zip Hooded AP4306
50% bawełna / 50% poliester bluza z kapturem, 
metalowym zamkiem i kieszeniami, 271 g / m² (biała 
257 g / m²). Rozmiar: S-XXL Nadruk: T2(8C), DT(FC), 
S2(6C), BR(10C)

Baidok AP741681
Wodoodporny i oddychający, zapinany softhell z 
dwoma kieszeniami. 94% poliester/6% elastan, 
300 g/m². Rozmiar: S-XXL Nadruk: T2(8C), DT(FC), 
BR(10C)

HB Crewneck AP59041
Bluza 50% poliester / 50% bawełna 271 g/m² (biały 
257 g/m²). Rozmiar: S-XXL Nadruk: T2(8C), DT(FC), 
S2(6C), BR(10C)

Molter AP791501
Kurtka softshell 94% poliester, 6% elastan z 
3 zapinanymi kieszeniami. Materiał: poliester 
oddychający i wodoodporny, 300 g/m². 
Rozmiar: S-XXL Nadruk: T2(8C), DT(FC), BR(10C)

Peyten AP741907
Mikropolar anty-pilling z krótkim zamkiem. 
100% poliester, 155 g/m². Rozmiar: S-XXL 
Nadruk: T2(8C), DT(FC), S2(6C), BR(10C)

-00

-01 -05 -06 -06A -07 -10 -20 -74 -78 -01 -03 -05 -06 -06A -07 -10 -20 -78 -05 -06 -06A -10

-01 -02 -03 -05 -06 -06A -10 -72 -05 -06 -06A -07 -10 -71 -05 -06 -10 -77

FASHION AND TEXTILE sweatshirts and jackets

548
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Mitens AP721921
Wiatro i wodoodporna kurtka w 100% z poliestru 
RPET. Rozmiar: S-XXL Nadruk: T2(8C), DT(FC)

Belsan AP721210
Oddychający i wodoodporny bezrękawnik z dwoma 
zapinanymi kieszeniami. Unisex, poliester. Rozmiar: S-XXL 
Nadruk: T2(8C), DT(FC)

Rostol AP721922
Wiatro i wodoodporny bezrękawnik w 100% z poliestru 
RPET. Rozmiar: S-XXL Nadruk: T2(8C), DT(FC)
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https://coolcollection.eu/en/products/AP721921-06A_XXL
https://coolcollection.eu/en/products/AP721210-05_XXL
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Hinbow AP741687
Płaszcz przeciwdeszczowy z PVC. 
Ocieplany z kapturem, zapinany na 
guziki. Z 2 kieszeniami. Rozmiar: M-L, 
XL-XXL Nadruk: S1(1C)

Surf 210 AP4224
Przeciwdeszczowa kurtka z kapturem chroniąca przed 
wiatrem. Kurtka składana w worek. Materiał: 100 nylon 210T. 
Rozmiar: S-XXL Nadruk: T2(8C), DT(FC), S1(2C)

Remo AP791156
Transparentne poncho 
zamykane w plastikową 
torebkę. Rozmiar: 102×127 cm. 
Rozmiar: 1020×1270 mm 
Nadruk: DG1(FC)

Hydrus AP791500
Składany płaszcz przeciwdeszczowy z 
kapturem, jeden rozmiar. Materiał: EVA. 
Rozmiar: 900×700 mm Nadruk: T2(8C), 
DT(FC)
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https://coolcollection.eu/en/products/AP741687-06_XL-XXL
https://coolcollection.eu/en/products/AP4224-25N_M
https://coolcollection.eu/en/products/AP791156-01
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Birtox AP721580
Transparentne ponczo w uniwersalnym 
rozmiarze dla dorosłych. Z kolorowym etui 
z karabińczykiem. Rozmiar: 102x127cm. 
Rozmiar: ø55×50 mm Nadruk: P1(4C), DO4(FC)

Domin AP781909
Przezroczyste ponczo w jednym rozmiarze 
dla dorosłych, w etui poliestrowym. 
Rozmiar: 90×110×50 mm Nadruk: T1(8C), DT(FC)

Rany AP731941
Poncho dla dzieci w breloku w kształcie piłki. 
Rozmiar: ø60 mm Nadruk: P1(4C)

Storm AP731644
Ponczo w breloku w kształcie kuli. 
Rozmiar: ø63 mm  Nadruk: P1(4C)
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https://coolcollection.eu/en/products/AP731644-02
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CreaScarf AP718909
Personalizowany komin z oddychającego i szybko schnącego poliestru z nadrukiem 
sublimacyjnym dookoła. Wykonany w 100% w poliestru (135 gr/m²). Min. ilość: 100szt. 
Rozmiar: 250×500 mm Nadruk: FP-SU(FC), DG2(FC)

BandanaShow AP718531
Personalizowany komin na papierowej karcie idealny dla dorosłych.  
Cena zawiera nadruk po obu stronach karty. Min. ilość: 100szt. 
Rozmiar: 250×200×5 mm Nadruk: FP-DG(FC)

Nical AP721787-01
Antybakteryjny komin z poliestru 130g/m2. 
Zgodny z ISO 20743. Rozmiar: 260×480 mm 
Nadruk: T1(8C), DT(FC), SU1(FC)

Stwórz własny 
design!

FASHION AND TEXTILE multi scarves
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Slurry AP718159-01
Poliestrowy, wielozadaniowy komin z własną grafiką na 
jednej stronie. Cena zawiera nadruk sublimacyjny. Minimalne 
zamówienie: 50 szt. Rozmiar: 260×500 mm Nadruk: FP-SU(FC)

Holiam AP781634
Komin dla dzieci z poliestru. Rozmiar: 210×400 mm 
Nadruk: T1(8C), DT(FC), *:SU1(FC)

Cherin AP741272
Komin z poliestru. 
Rozmiar: 250×500 mm Nadruk: T1(8C), 
DT(FC), *:SU1(FC) -07
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https://coolcollection.eu/en/products/AP718159-01
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Suanix AP721924
Komin z RPET wykonany z poliestru 
130 g/m². Rozmiar: 250×500 mm 
Nadruk: T1(8C), DT(FC)

Ponkar AP721012
Wielofunkcyjny komin/czapka. Poliester i 
spandex (280g / m²) z podszewką z polaru. 
Rozmiar: 250×280 mm Nadruk: T1(8C), DT(FC)

Articos AP761333
Polarowy ogrzewacz na szyję, może 
być przekształcony w czapkę. 200 g/m². 
Rozmiar: 245×255 mm Nadruk: T1(8C), DT(FC), 
BR(10C)
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Vanzox AP721211
Rękawiczki sportowe do ekranów dotykowych ze 
specjalną powierzchnią na dwóch palcach. Materiał: 
poliester i lycra. Nadruk: T1(8C), DT(FC)
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SuboScarf AP718188
Szal z polaru z grafiką drukowaną sublimacyjnie 
na jednej stronie. 100% poliester, 250 g/m². Cena 
obejmuje druk sublimacyjny. Min. ilość: 50 sztuk. 
Rozmiar: 300×1600 mm Nadruk: FP-SU(FC)

Anut AP791509
Szalik polarowy typu unisex, gramatura: 
180 g/m². Rozmiar: 910×120 mm 
Nadruk: T1(8C), DT(FC), BR(10C)

Bufanda AP761336
Szalik polarowy, gramatura: 200 g/m². 
Rozmiar: 1600×290 mm Nadruk: T1(8C), DT(FC), 
BR(10C)

Luomo AP731745
Bawełniano-wiskoza męski szalik w czarnym 
pudełku prezentowym. Produkt marki Alexluca. 
Rozmiar: 1600×210 mm Nadruk: S1(2C), 
BR(10C)
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Terban AP721632-10
Sportowa czapka zimowa z akrylu. Odblaskowy 
materiał z poliestrową podszewką. 
Nadruk: T1(8C), DT(FC)

Folten AP721013
Sportowa czapka zimowa z poliestru i elastanu, z podszewką 
z polaru. Nadruk: T1(8C), DT(FC), BR(10C)

-01

-10

-06A

-77 Baikof AP781636
Czapka zimowa z włókien akrylowych z 
białymi paskami i pasującym pomponem. 
Rozmiar: 210×230 mm Nadruk: T1(8C), DT(FC), 
BR(10C)
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Holsen AP781916
Akryl czapka zimowa z naszywką. 
Nadruk: T1(8C), DT(FC), BR(10C)

Lana AP761334
Akrylowa czapka zimowa. Rozmiar: 195×195 mm 
Nadruk: BR(10C)

Jive AP731389
Czapka zimowa, damsko-męska. Materiał: 
poliester/bawełna. Rozmiar: 180×210 mm 
Nadruk: T1(8C), DT(FC), BR(10C)

Hetul AP721923
Czapka zimowa z RPET wykonana z poliestru 
300 g/m². Nadruk: T1(8C), DT(FC), BR(10C)
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PRODUKT STRONYPRODUKT STRONY

J
Jo-jo 370
K
Kalkulatory 166, 187
Kapelusze słomkowe 450
Kapelusze wędkarskie 543
Karabińczyki 397, 407, 423
Karteczki samoprzylepne 146, 152-157
Klapki i japonki 448-449
Klepsydry 294
Klipy na notatki 157-158, 187
Klucze higieniczne 528-529
Koce 509, 470-471
Kompasy 472
Korkociągi 335-337
Kosmetyczki 224, 489-492
Koszulki 547
Krawaty 534-535
Kredki 376-379
Kredki 380-381
Kubki 306-319
Kubki termiczne 319-327
Kurtki i kamizelka 548-549
L
Ładowarki samochodowe 437, 439
Ładowarki USB 25-29
Latarki 401, 408-411

Linijki 71, 108, 129, 155, 190-195, 383, 
419

Lornetki 471
Lusterka 493-495
M
Magnesy 288-289
Maseczki i akcesoria 530-531
Materace oraz poduszki plażowe 460, 462
Miarki 297, 505
Miarki składane 176, 422-425
Młynki do soli i pieprzu 296
Monety do wózka na zakupy 33, 398-401
N
Narzędzia 413-421, 468
Notesiki 152-157, 162, 164-168
Notesy 135-151
O
Odświeżacze samochodowe 432-433
Odzież przeciwdeszczowa 550-551
Odzież sportowa 544-547
Odzież z polaru 548, 554-556
Ogrzewacze 518-519
Okulary przeciwsłoneczne 441-445
Okulary VR 35
Ołówki 68, 106-108, 128-129, 515
Ołówki automatyczne 68, 108, 128-130

A
Akcesoria biurowe 184-189
Akcesoria do aparatów 
fotograficznych 35, 37

Akcesoria do komputera i laptopa 56-57
Akcesoria do podróży 258-265
Akcesoria do telefonów 
komórkowych i tabletów 25-37, 41, 437-439

Akcesoria do wina 347-349, 355-357
Akcesoria kuchenne 283-305
Akcesoria łazienkowe 489-499
Akcesoria medyczne 522-523
Akcesoria modowe 533-539
Akcesoria rowerowe 476-477
Akcesoria samochodowe 431-439
Akcesoria sportowe 473-479
Antystresy 510-513
Apaszki oraz szale 536, 552-555
Apteczki 522-523
B
Balony 371
Balsamy do ust 493

Bezprzewodowe ładowanie 12-16, 18-24, 38-39,  55, 140, 
164-165, 184

Bidony 332-343

Bluzy 548

Breloki 25, 30, 170, 182, 198, 385-409, 
423-424, 428-429, 510, 512-513

C

Cukierki 516-517

Czapka, Czapki z daszkiem 452, 540-543, 554, 556-557
Czyścik ekranowy 30
D
Deska do krojenia 299-301

Długopisy
11, 67-103, 105, 114-133, 138-
139, 141, 143, 145-148, 150-151, 
156-157, 162, 182, 419, 514-515

Długopisy dotykowe 68, 71, 73, 75, 77, 83, 85, 88, 92-
94, 96, 98-103, 114-116, 119-124

Długopisy ekologiczne 67-77
Długopisy metalowe 114-122
E
Etui na długopisy 110-113
Etui na karty kredytowe, 
biznesowe itp. 182-183, 266-269

Etui na telefon 18, 22, 25, 30-33, 37, 55, 164-165, 
184-185, 457, 473

F
Fartuchy 290-292, 374-375, 468
G
Gry logiczne 361-368
Gry Na Plażę 463-464
Grzebienie 495-497
Gumki do ścierania 73, 108-109, 129
Gwizdki 472, 480
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PRODUKT STRONYPRODUKT STRONY

Świeczki 506-507
Szczoteczki do zębów 502-504
Szklanki, kieliszki itp.. 316, 319
T
Teczki na dokumenty 162-168
Teczki oraz torby na dokumenty 236, 243-247, 250-252
Temperówki 73, 108
Terminarze i kalendarze 152, 185, 189, 392
Termometry 60-61, 515-516
Termosy 328-333
Torby marynarskie 254-255
Torby na butelki 348-349
Torby na kółkach 246,  252-253
Torby na laptopa 235-247, 252
Torby na pasku 256-257, 473
Torby na ramię 244-247, 250-252, 465
Torby na zakupy 201-210, 212-222, 231
Torby papierowe 206-207, 210 
Torby plażowe 223-224
Torby podróżne 240, 244-249, 252-253
Torby termoizolacyjne 465-467
Tymczasowe tatuaże i naklejki 372, 427
U
USB hub 58, 184-185
USB pendrive 50-52, 176
USB Power banks 9-17, 164-166, 242, 259
UV-C steryilizatory 24, 528
W
Wiatraki 453-455
Wieszaki na torbę 258
Wskaźniki laserowe 124, 187
Z
Zabawki 369-375, 461
Zabawki do kolorowania 375, 377, 381, 
Zaciski na banknoty 267
Zakładki do książki 155, 159, 188, 191
Zakreślacze 104-105, 515
Zapalniczki 425
Zegarki 64-65
Zegary 185
Zegary ścienne 62-63
Żele i chusteczki 524-527
Zestawy do grilla 358-359
Zestawy do kawy 315
Zestawy do koktajli 346
Zestawy do manicure 497
Zestawy kibica 444, 480-481
Zestawy narzędzi ogrodowych 468
Zestawy piśmiennicze 68, 70, 73, 108, 127-133

Ołówki i długopisy dla dzieci 376-379, 382
Opaski na rękę 456, 484, 533
Oprawki 160-161
Osłony przeciwsłoneczne do 
samochodów 434-435

Otwieracze do butelek 351-355, 358-359, 393, 396-397, 
402, 404, 409, 421, 483

Otwieracze do listów 187
P
Parasole 271-281, 426
Parasole plażowe 459
Paski 534
Piersiówki 344-345
Piłki plażowe 461
Pinsy 537-539
Pisaki 104-105, 
Plecaki 225-246, 249, 255, 426, 466
Pluszaki 369
Podkładki pod mysz 53-55
Podstawki 350-351
Portfele i portmonetki 266, 268-270

Produkty antybakteryjne 

33-34, 49, 53, 55-56, 83, 87, 95, 98, 
107, 129, 135, 143, 145, 177, 195, 
221, 236, 286, 318, 321, 340, 401, 
521, 528, 531, 552 

Produkty dla psów 485-487
Produkty odblaskowe 279, 426-430,  473, 487, 540
Przywieszki na bagaż 262-263
Puchary i medale 196-199, 482
Pudełka na tabletki 519-521
Pudełko prezentowe 112
Puzzle 361-368
R
Ramki na zdjęcia 61, 508
Ręczniki 456, 500-501
Ręczniki oraz maty plażowe 456, 458
Rękawice do ekranów dotykowych 34-35, 554
Rękawice kuchenne 293
Rękawiczki 34-35, 421, 554
Rośliny 295, 469
Rozgałęźniki 260-261
S
Ściereczki do okularów 169-171
Scyzoryki 412
Skarbonka 369
Skrobaczki do szyb 431, 436
Słomki do picia 284, 304-305
Słuchawki oraz głośniki 38-50
Smartwatche 64-65
Smycze i etui na karnety 172-181, 482-483
Spinner 370
Śrubokręty 416, 419-421
Stacje pogodowe 60-61
Stojaki na długopisy 184-186
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Wybór najlepszego prezentu - z naszej szerokiej 
kolekcji produktów dla Twoich potrzeb 
promocyjnych to tylko połowa sukcesu. Wygląd 
logo lub wiadomości jaką chcesz przekazać jest 
również bardzo ważny. Aby zapewnić realizację 
Twoich potrzeb promocyjnych, zapewniamy 
różnorodne technologie druku, od tradycyjnych 
metod po najnowocześniejsze metody cyfrowe.

Poniższy przewodnik ma na celu krótkie 
zapoznanie się z naszymi technikami zdobień i 
pomoc w wyborze najlepszego produktu. 

PRINTING
TECHNOLOGIES

Maksymalna ilość kolorów. (FC=full color)
Cenowa kategoria nadruku.
Technologie druku.

Colours
AP1222
T1(8C), DT(FC)

Tampodruk UV Led

Sublimacja

Transfer Transfer cyfrowySitodruk

Cylindryczny 
sitodruk.

Nadruk na 
ceramice i XP.

Tampodruk na 
ceramice

Transfer na białej 
ceramice.

Druk cyfrowy,Epoxy

Grawer Rainbow engraving Wytłaczanie HaftVision Film druk

Winylowa naklejka. Cena zawiera nadruk zalecanymi technologiami, nie 
zawiera kosztów przygotowania. 

PRINTING TECHNOLOGIES
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TAMPODRUK

Tampodruk to najpopularniejsza, tradycyjna 
metoda znakowania atramentem. Ta 
technologia wykorzystuje podkładkę 
silikonową do przenoszenia atramentu na 
przedmiot z drobnymi detalami i wysoką 
dokładnością, stosowaną do szerokiej 
gamy materiałów. Tampodruk umożliwia 
etykietowanie zakrzywionych powierzchni.

TRANSFER

Druk transferowy opiera się na tradycyjnym 
sitodruku, jednak zamiast bezpośredniego 
drukowania na materiale, projekt jest 
drukowany na papierze transferowym, a 
następnie wgrzewany za pomocą prasy 
termicznej. Druk transferowy ma zastosowanie 
do szerokiej gamy produktów i ma kilka zalet w 
porównaniu z sitodrukiem.

SITODRUK

Sitodruk jest tradycyjnym, opartym na 
farbach procesem zdobienia (dla produktów 
płaskich lub spłaszczanych) o wysokiej 
trwałości i dokładności kolorów. Podczas 
procesu sitodruku farba jest bezpośrednio 
rozprowadzana po powierzchni sita, a 
następnie utrwalana za pomocą obróbki 
cieplnej.

EPOXY DOMING

Epoxy doming jest unikalną technologią 
druku, z wykorzystaniem pełnokolorowych 
zadrukowanych naklejek pokrytych 
2-składnikową żywicą. W rezultacie obrobiona 
naklejka będzie miała trójwymiarowy wygląd. 
Logo z powierzchnią epoksydową może być 
produkowane w niestandardowych kształtach 
i jest odporne na promienie UV.

TECHNOLOGIA UV LED

Druk UV LED jest pełnokolorowym, cyfrowym 
procesem zdobienia wykorzystującym 
utwardzane promieniowaniem UV 
atramenty. Loga są drukowane bezpośrednio 
na powierzchni produktu w wysokiej 
rozdzielczości, dając niemalże efekt 
fotograficzny. 

SUBLIMACJA

Druk sublimacyjny to pełnokolorowa, cyfrowa 
technika zdobienia z fotograficzną jakością. 
Wzory drukowane są specjalnym tuszem 
na papierze transferowym, a następnie 
wprasowywane na gorąco w powierzchnię 
produktu. Sublimacja ma zastosowanie do 
produktów poliestrowych w jasnych kolorach 
lub powierzchniach przystosowanych pod 
sublimację. 

CERAMIKA I 
TECHNOLOGIA XP

TRANSFER CYFROWY

Druk ceramiczny służy do oznaczania 
kubków, szklanek i niektórych przedmiotów 
metalowych za pomocą specjalnych farb 
ceramicznych wypalanych w wysokiej 
temperaturze. Etykieta jest nakładana na 
produkt podobnie jak druk transferowy, a 
następnie wypalana w piecu.

Transfer cyfrowy to nowoczesna, full 
kolorowa alternatywa dla tradycyjnego druku 
transferowego. Projekt jest drukowany 
w jakości fotograficznej na papierze 
transferowym za pomocą specjalnej 
drukarki cyfrowej, a następnie nakładany 
na produkt za pomocą prasy termicznej. 
Nasza technologia transferu cyfrowego nie 
ma ograniczeń co do wielkości ani kształtu 
nadruków.

TAMPODRUK NA 
CERAMICE

Tampodruk na ceramice to ekonomiczny 
sposób znakowania ceramicznych i szklanych 
produktów. Technologia ta pozwala znakować 
maksymalnie 2 kolorami niewielkie logo.

PRINTING TECHNOLOGIES
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HAFT

Haft jest używany do zdobienia wyrobów 
tekstylnych, dzięki czemu uzyskujemy 
trwałe i wysokiej jakości nadruki za pomocą 
automatycznej hafciarki, która nakłada nitkę 
przez ściegi igłowe. Dopasowanie Pantone 
nie jest możliwe, ze względu na ograniczone 
kolory nici.

KOLOROWY GRAWER

Kolorowy grawer to specjalna technologia, 
wykorzystująca promienie laserowe o różnych 
długościach fali, aby uzyskać kolorowe 
nadruki na przedmiotach metalowych, bez 
użycia barwników i chemikaliów.

NAKLEJKA WINYLOWA

TŁOCZENIE

Naklejki winylowe są cyfrowo drukowane w 
full kolorze. Są to naklejki samoprzylepne 
przeznaczone do różnych w tym trudnych 
do drukowania produktów. Mogą być 
produkowane w różnych rozmiarach i 
kształtach.

Tłoczenie to elegancki proces, który zmienia 
powierzchnię materiału, który został 
wytłoczony, tworząc wrażenie 3D. Efekt ten 
osiąga się poprzez wciśnięcie specjalnie 
wykonanej matrycy na powierzchnię 
produktu.

TRANSFER NA BIAŁEJ 
CERAMICE

Specjalna technologia znakowania full kolor 
dla białych, ceramicznych produktów,  w 
oparciu o technologie transferu.

SITODRUK ROTACYJNY

Rotacyjny sitodruk to specjalny rodzaj 
sitodruku do etykietowania butelek. Rotacyjny 
maszyna sitodrukowa obraca produkt 
równolegle z sitem, co powoduje ciągłe 
drukowanie na całej powierzchni produktu.

GRAWER

Grawerowanie wykorzystuje lasery do 
znakowania produktu. Powierzchnia 
praktycznie spala się podczas procesu 
tworzenia logo. Nawet małe logo można 
wydrukować dokładnie. Grawerowanie ma 
zastosowanie do metalu, drewna, szkła i 
niektórych produktów z tworzyw sztucznych.

DRUK VISION FILM

Druk Vision Film jest specjalną techniką 
druku szkieł okularów przeciwsłonecznych. 
Podczas tego procesu nakłada się cyfrowo 
nadrukowaną i perforowaną folię, 
umożliwiając wysoki stopień personalizacji.

CYFROWA WKŁADKA 
PAPIEROWA

Druk cyfrowy służy do nadrukowywania 
produktów papierowych i wkładów 
papierowych w jakości fotograficznej. Wkładki 
papierowe mogą być produkowane w różnych 
rozmiarach i kształtach.
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COLOUR PRINT

LIGHT UP YOUR LOGO

SPECIAL ENGRAVING

Produkty pod kolorowy nadruk umożliwiają nadruki w full kolorze na dużej lub nawet całej 
powierzchni produktu. Duże i w żywych kolorach nadruki są w większości osiągane przez 
nowoczesne technologie druku cyfrowego, takie jak epoxy doming, UV LED, sublimacja i nadruk 
vision film.

Produkty z podświetlanym logo zawierają lampki LED ukryte w obudowie, dając specjalny efekt 
wygrawerowanego, podświetlonego logo. 

Produkty pod grawer specjalny są zaprojektowane pod unikalny wygląd wygrawerowanego 
logo. Dzięki dwuwarstwowej powłoce na powierzchni produktu logo staje się kolorowe lub 
posiada efekt lustrzany.
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Grafiki BE CREATIVE na produktach w katalogu są wystawiane wyłącznie w celu 
wyświetlania możliwości drukowania i nie odwołują się do sprzedaży . W związku z tym 
produkty są sprzedawane czyste lub z nadrukowaną grafiką klienta.

Zastrzegamy sobie prawo do dostarczenia produktów, które mogą się nieznacznie różnić 
pod względem kolorystycznym oraz technologicznym od przedstawionych w katalogu. 
Pokazane parametry znakowania produktu mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych 
możliwości.

Produkty dostarczane są bez opakowań oraz baterii. Wyjątek stanowią produkty, w 
których opisie zawarta jest informacja o opakowaniu oraz bateriach.

Ceny zawarte w katalogu nie zawierają podatku VAT.

ZROBIONE W 
EUROPIE

GO GREEN

Produkt wyprodukowany w 
Europie. ( Surowce i części 
zamienne mogą pochodzić spoza 
Europy )

Naturalne, zrównoważone 
i przyjazne dla środowiska 
produkty promocyjne.

ZŁOŻONE W 
EUROPIE

CREABOX

Produkty składane w Europie.Produkty dostępne z 
indywidualnym full kolorowym 
pudełku upominkowym.

NOWOŚCI

Nowe produkty w sezonie.

ANTYBAKTERYJNE.

MOQ

RPET

Produkty wykonane z materiałów 
PET.

Produkty wykonane ze 
specjalnego materiału 
antybakteryjnego lub mające 
działanie dezynfekujące.

Minimalna ilość zamówienia 
personalizowanych lub 
specjalnych produktów z 
nadrukami.
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