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A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

ÜDVÖZÖLJÜK!
Promóciós termékek, amelyekre a szíve
vágyik - egyedi, ígéretes és vadonatúj!
Eljött az újdonságok ideje! Új 2021-es promóciós cikk-katalógusunk innovatív
kiemelésekkel, figyelemre méltó újdonságokkal és divatos termékekkel készül. Ez a
kiadás kiegészíti a PROMOTIONTOPS katalógusunkat, amely továbbra is érvényes.
Inspirálódjon!
Promóciós termékeink természetesen bőséges emblémázható felülettel
rendelkeznek, így válik az Ön üzenete szembetűnővé. Annak érdekében, hogy
kampánya maximálisan elérje célját, az ideális elhelyezést a terméken Önnel együtt
alakítjuk ki. Többnyire többféle lehetőség kínálkozik, örömmel segítünk Önnek.
Hagyja, hogy magával ragadja a 2021-es katalógusunk!

Az Ön Promotion Tops csapata

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.
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Tesztelve és tanúsítvánnyal ellátva
A reklámajándékoknak szigorú szabályoknak kell megfelelniük az
Európai Unióban. A katalógusban szereplő összes termék megfelel
ezeknek. A következetes ellenőrzés és folyamatos fejlesztés
jelentik az alapját a termékbiztonságnak, egyben garantálják a
legjobb minőséget. Az Európa szerte elismert tanúsítványok
(RoHS, EN 71, stb.) is ezt bizonyítják. A DEKRA pecsétje a biztonságot jeleni, melyben megbízhat. A szükséges tanúsítványokkal
kapcsolatban keressen bennünket.

ELEM

56-0499129

ELEM

56-0499128

Micro 1,5 V (AAA/LR03/AM4) |
Csomagolás: 60/1200 db

Mignon 1,5 V (AA/LR6/AM3) |
Csomagolás: 60/600 db

151 Ft

157 Ft

A katalógusban szereplő dekorációs
elemek nem tartazékai a termékeknek.
A katalógusban feltüntetett áraink nem
tartalmazzák az ÁFA-t, és forintban
értendők! A katalógusban szereplő
színek és formák eltérhetnek az
eredetitől. Az árváltoztatás jogát
fenntartjuk. A nyomdai hibákból eredő
eltérésekért felelősséget nem vállalunk.
Teljes kínálatunkért keressen bennünket!

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

ERŐS MÁRKÁKKAL
Exkluzív márkáink minőséget ígérnek méltányos áron. Márkáink
megtalálhatók több kategóriában, úgy mint irodaszer, ruházat,
wellness, bőrönd és időjárás elleni védelem.

TOPiCO
Exkluzív prémium márkánk a
különösen magas minőségű
termékeknek.

Calla
Exkluzív ruházati kollekció

Creado
Exkluzív márkánk a
különleges jegyekkel ellátott
minőségi esernyőkhöz.

Finesse
Exkluzív wellness termékek a
szépségápolás, fitnesz és
egészség területéről

Bejegyzett design
Exkluzívan tervezett és
kivitelezett termékek számos
termékkategóriából.

CHECK.IN
Exkluzív márkánk kiváló
minőségű bőröndökhöz.

New Africa - stock.adobe.com, Andrey Popov - stock.adobe.com, didecs - stock.adobe.com, Chalermchonchan - stock.adobe.com,
deagreez - stock.adobe.com, Robert Kneschke - stock.adobe.com, ViDi Studio - stock.adobe.com, maravilloso - stock.adobe.com

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

A FELELŐSSÉGVÁLLALÁS IDEJE

SZOLGÁLTATÁS, MINŐSÉG & BIZTONSÁG

A fenntarthatóság a reklámiparban is egyre fontosabb szempont.
Katalógusunkban számos olyan terméket talál, amelyek főként
megújuló erőforrásokból származnak, vagy megfelelnek más
fenntarthatósági kritériumoknak.
Termékeinkből tiszta lelkiismerettel válogathat!

Ezt a jelölést azoknál a termékeknél használjuk, amelyek főképpen
megújuló forrásokból származnak, és mint ilyenek, hozzájárulnak
az ökológiai lábnyomunk csökkentéséhez a Földön.

Teljes kínálatunkért keressen bennünket!
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SIKERES EMBLÉMÁZÁS

SZITANYOMÁS

TAMPONNYOMÁS

LÉZERGRAVÍROZÁS

A szitanyomás egy olyan emblémázási
mód, melynek során a festékanyagot a
nyomósablonon (szitán) keresztül engedik át. Ezt egy fényérzékeny réteggel
vonják be, melyre a méretarányos méretu filmet rávilágítják. A fotokémiai eljárás
után a nyomósablon a festékátereszto
és nem ereszto részekre tagolódik, mely
így biztosítja a kívánt motívumot.

Az emblémáról készült sablont feltöltik az igény szerinti festékkel. Miután
ez megtörtént egy szilikonos gumitampon viszi rá a tárgyra a logot. A
gumitamponok különböző méretben
és formában készülhetnek, melyek
biztosítják az emblémázást szinte
minden felületre, legyen az akár íves
felület is.

A folyamat során lézersugarat használnak az embléma felvitelére. A
folyamat igen sokféle anyagon alkalmazható. A komputeres vezérlés
biztosítja a tökéletes reprodukciót. A
végeredmény mindig a gravírozandó
felület függvénye. Színes gravírozás
nem kivitelezhető.

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

HÍMZÉS

360°-OS GRAVÍROZÁS

TRANSZFER NYOMÁS

A digitalizált művelet során komputer
program vezérli a hímzést végző tűt.
Akár 10 különböző szín is alkalmazható
egy művelet során. Ez a magas fokú
részletesség minden típusú textílián
alkalmazható. Árajánlat az embléma
és a kívánt méret ismeretében adható,
mivel az öltésszámtól függ.

A gravírozás újabb lépcsőfoka: a 360°os gravírozás korlátlan ehetőségeket
kínál. Köszönhetően a forgató egységnek az Ön üzenete akár 360°-ban,
körben gravírozható a terméken. gazán
figyelemfelkeltő! A technológia henger
alakú termékek esetében alkalmazható, mint például termoszok,
termoszbögrék.

Az emblémát hőre érzékeny papírra
nyomtatják és vasalással viszik fel a
tárgyra. Előnyei az éles kontúrok és
a kiváló színilleszkedés. Az eljárás
textíliák és esernyők nyomására
iváló.

KELTSEN KEDVEZŐ BENYOMÁST!

Ön az emblémájával, jelmondatával üzen Partnereinek, mellyel egyedivé
teheti hirdetési felületét! Számtalan módon népszerusítheti cégét.
Minden termékleírásnál megtalálja a legoptimálisabb emblémázási
módot és méretet, emblémája elhelyezésére.

LOGO

SZOLGÁLTATÁS, MINŐSÉG & BIZTONSÁG
PRINT INFO:

Emblémázás:
40 x 10 mm

K1+H2 (4)

Emblémázási
Emblémázási kód
technológia és méret (maximális szín)

MŰGYANTÁS MATRICA

DIGITÁLIS TRANSZFERNYOMÁS

DIREKT NYOMÁS

A műgyantás matrica tartalmazza
a kívánt logót, hátulján evonóval. A
műgyanta precízen körül veszi az
emblémát, óvja azt a sérülésektől és
3D-s hatást kelt. A domború matrica
kiválóan alkalmazható kemény vagy
egyenetlen felületeken, mint például az
esernyő fogantyúja.

Digitális transzfernyomás: két lépésben történik. Először egy speciális hő
papírt nyomtatnak digitális úton (lásd
direkt nyomás(, majd méretre vágják.
A második lépésben a ogót/képet/
szöveget a termékre nyomtatják nyomás és hő segítségével.

A direkt nyomás során a tintacseppeket a fúvókákon keresztül közvetlenül
lövik a termékre, papírra (hasonlóan,
mint egy tintasugaras nyomtató). Normális esetben az UV fény alatt száradó színek nagyon erőteljesek. Kisebb
mennyiségek és apos termékek esetében előnyös.
Teljes kínálatunkért keressen bennünket!
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MI TÖRŐDÜNK VELE
A LEGJOBB ÖTLETEK
Célunk, hogy elégedett vevőink legyenek! Ezért tulajdonítunk
nagy jelentőséget a szolgáltatásnak, a minőségnek és a
biztonságnak. E három alappillér együttes megléte megteremti
a bizalmat. Mindent elkövetünk az Ön elégedettsége érdekében.
Közvetlen import esetén is felveheti velünk a kapcsolatot.

A PROMOTIONTOPS kínálatunk megőrzi érvényességét, kivéve a
lehetséges árváltozásokat, nyomtatási hibákat vagy a műszaki
specifikációk módosítását.

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

IRODA ÉS ELEKTRONIKA

TÁSKÁK ÉS BŐRÖNDÖK

ÍRÓESZKÖZÖK
IRODAI ESZKÖZÖK
HANGSZÓRÓK
FEJHALLGATÓK
POWERBANKOK

ESERNYŐK
HÁTIZSÁKOK
TÁSKÁK
ÚTI KELLÉKEK
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SZOLGÁLTATÁS, MINŐSÉG
& BIZTONSÁG
TARTALOMJEGYZÉK

HÁZTARTÁS ÉS KÉNYELMI
ESZKÖZÖK

OUTDOOR, SPORT, ÉS
SZABADIDŐ

HÁZTARTÁSI ÉS KONYHAI
KIEGÉSZÍTŐK
KOZMETIKAI KIEGÉSZÍTŐK

STRAND
BARBECUE
PIKNIK
SPORT ÉS FITNESZ
IVÓPALACKOK
ÚTI BÖGRÉK
PLÜSS ÁLLATOK

26

38
Teljes kínálatunkért keressen bennünket!
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IRODA ÉS ELEKTRONIKA
SZÓRAKOZÁS AZ IRODÁBAN ÉS OTTHON
Az otthonos iroda javítja a hangulatot. A világos
bútorok pozitív energiát teremtenek, a színes
tárgyak pedig nemcsak a motivációt, hanem a
jó hangulatot is elősegítik. Tartsa a zsebében a
digitális világot, és az USB-nek köszönhetően
bárhol megtalálhatja a kapcsolatot. Fejhallgató,
vezeték nélküli hangszórók és társaik biztosítják
az izgalmas szórakozást.

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

ESSENTIAL

TOUCH BAMBOO

ESSENTIAL bambusz golyóstoll: elegáns bambusz tolltest, színes vég, kék
tintával | Csomagolás: 50/1000 db | Méret: 14,8 cm | Anyag: Bambusz / Műanyag |
Emblémázás: 70 x 4 mm K1+H2 (4)

TOUCH BAMBOO golyóstoll: nyomógombos mechanizmus, nagyméretű
betét, elegáns bambusz tolltest, érintőképernyős vég, kék tintával |
Csomagolás: 50/1000 db | Méret: 13,7 cm | Anyag: Bambusz / Fém |
Emblémázás: 30 x 5 mm K1+H2+V1 (4)

81 Ft / db

56-1101900

150 Ft / db

56-1101937
fekete / barna

56-1101938
kék / barna

56-1101939
vörös / barna

56-1101936
fehér / barna

56-1101940
zöld / barna

Érintőképernyő-funkció

IRODA ÉS ELEKTRONIKA
SCHOOL DAYS

56-1103106

SCHOOL DAYS iskolai írószer szett: három részbe hajtható, papírtestű tollal
(kék tinta), vonalzó (15 cm), fa ceruzahegyező, radír, 2 db fa ceruza, 1 db vonalas
jegyzetfüzet, 5 db különböző színű jelölőszalag, 1 db öntapadó jegyzettömb,
zseb névjegykártyák részére | Csomagolás: 25/50 db | Méret: 20,5 x 15 x 2,2 cm |
Anyag: Fa / Papír | Emblémázás: 40 x 40 mm K1+H2 (4)

1092 Ft / db

öntapadós jegyzettömbökkel
Teljes kínálatunkért keressen bennünket!
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SWAY’N SPRAY
SWAY’N SPRAY golyóstoll: spray funkcióval, folyadékkal feltölthető kis tartály, kapacitása kb. 1,5 ml, eltekerős
mechanikával, gumi markolattal, kék tintával | Csomagolás: 50/500 db | Méret: 15,3 cm | Anyag: Műanyag /
Fém | Emblémázás: 30 x 5 mm K1+H2 (4)

120 Ft / db

ÚJDONSÁG
56-1102165
vörös

56-1102163
fehér

kapacitása kb. 1,5 ml

56-1102164
kék

GIANT
GIANT szövegkiemelő | Csomagolás: 20/240 db | Méret: Ø2,4 x 22,7 cm |
Anyag: Műanyag | Emblémázás: 70 x 12 mm K2+H2+V1 (1)

335 Ft / db

56-1103311
sárga

56-1103312
narancssárga

56-1103313
rózsaszín

56-1103314
zöld

56-1103315
kék

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

COPPER CLAMP

56-1101678

COPPER CLIP

56-1101677

COPPER CLAMP iratcsipeszek üvegben, befőttes üveg fém tetővel,
20 db iratcsipesszel megtöltve, a fém fedélen nagyméretű emblémázási
felülettel | Csomagolás: 25/50 db | Méret: Ø5 x 8,9 cm | Anyag: Üveg / Vas |
Emblémázás: Ø 25 mm L1+H4 (1)

COPPER CLIP gemkapcsok üvegben, befőttes üveg fém tetővel, 200 db
gemkapoccsal megtöltve, a fém fedélen nagyméretű emblémázási
felülettel | Csomagolás: 25/50 db | Méret: Ø5 x 8,9 cm | Anyag: Üveg / Vas |
Emblémázás: Ø 25 mm L1+H4 (1)

740 Ft / db

740 Ft / db

IRODA ÉS ELEKTRONIKA
KEEPER
KEEPER tolltartó jegyzetfüzetekhez: könnyedén futó cipzárral és
elasztikus szalaggal az A5-ös jegyzetfüzetekhez történő rögzítéshez |
Csomagolás: 200/400 db | Méret: 20,5 x 7,5 cm | Anyag: Poliészter |
Emblémázás: 40 x 15 mm T1+H2 (10)

260 Ft / db

56-1101743
vörös
56-1101739
fekete

56-1101740
szürke

56-1101742
sötétkék

56-1101738
fehér

Teljes kínálatunkért keressen bennünket!
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LISTEN & CHARGE
LISTEN & CHARGE fülhallgató univerzális töltőkábellel: 3,5 mm-es jack kimenet, kábel hossza
kb. 126 cm, színben hozzáillő tároló dobozkában, 2 féle csatlakozás a töltőkábelen elektronikus
eszközök és okostelefonok töltéséhez, hossza kb. 28 cm, karabinerrel | Csomagolás: 50/200 db |
Méret: Ø6,5 x 3,5 cm | Anyag: Műanyag | Emblémázás: Ø 25 mm K1+H2 (4)

740 Ft / db

56-0406290
kék

56-0406288
fehér

INDEPENDENCE

56-0406289
fekete

56-0406239

56-0406291
vörös

W

INDEPENDENCE vezeték nélküli fejhallgató: párnázott és állítható fülpárnák és
fejpánt, a jobb oldalán beépített vezérlő gombokkal, kihangosító funkcióval,
hatótávolság: kb. 10 m, kapacitás: 200 mAh, működési idő: kb. 5-6 óra, USB
töltőkábellel (hossza: kb. 50 cm), 3,5 mm jack csatlakozással a vezetékes
működéshez (a kábel tartozék, hossza: kb. 50 cm) | Csomagolás: 10/20 db |
Méret: 19 x 15,5 x 7,5 cm | Anyag: Műanyag | Emblémázás: 40 x 20 mm K1+H2 (1)

4497 Ft / db

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

SOUND EGG

W

SOUND EGG vezeték nélküli hangszóró: zenei kimenő teljesítmény 3 Watt,
vezeték nélküli működést támogató eszközökhöz, hatótávolság: kb. 10 m,
kihangosító funkcióval, újratölthető akkumulátorral, kapacitása: 300 mAh, USB
töltőkábel Micro-USB véggel (hossza: kb. 50 cm), vezérlőgombok az alján, ki/
be kapcsoló gomb, lábakkal | Csomagolás: 25/75 db | Méret: 9,3 x 8,2 x 8,1 cm |
Anyag: Műanyag | Emblémázás: 15 x 15 mm K1+H4 (4)

2185 Ft / db

Kihangosító funkcióval

56-0406222
fekete

56-0406221
fehér

56-0406223
kék

56-0406224
vörös

IRODA ÉS ELEKTRONIKA
BOOM ALIEN

58-8106035

BOOM ALIEN vezeték nélküli hangszóró: kb. 15 m hatótávolság, kombinált
audio és töltőkábellel (hossza kb. 50 cm), FM rádió funkcióval, zene
lejátszás AUX bemeneten keresztül, USB foglalat, microSD kártya foglalat,
kihangosító funkció, beépített újratölthető akkumulátor 1.200 mAh-ás
kapacitással, kimenő teljesítmény: 5W, 1 db kék LED, ami a egyben az űrlény
orra | Csomagolás: 10/40 db | Méret: 12,2 x 9,8 x 13,5 cm | Anyag: Műanyag |
Emblémázás: 30 x 15 mm K1+H4 (1)

7479 Ft / db

Kihangosító funkcióval
Teljes kínálatunkért keressen bennünket!
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RELOADED

ANNOUNCER

56-1107247

RELOADED vezetéknélküli töltő állomás: készülékek
vezeték nélküli töltése az érintkező felületéhez történő
érintéssel (kompatibilis, induktív töltéssel rendelkező
készülékekhez) USB-kábel Micro-USB csatlakozóval
(hossza kb. 80 cm), a gyűrű kék színnel világít a
töltés során és zölden miután befejeződött, bemeneti
teljesítmény: 2A / 5V, kimeneti teljesítmény: 1A /
5V, hőmérséklet-szabályozással és idegen test
érzékeléssel, 4 lábbal az alján | Csomagolás: 25/100 db |
Méret: Ø9,8 x 1 cm | Anyag: Műanyag |
Emblémázás: Ø 80 mm DP7+H4 (10)

1017 Ft / db

1812 Ft / db

ÚJDONSÁG

PERFECT ILLUMINATION

56-1107368

PERFECT ILLUMINATION webkamera vagy okostelefon gyűrű világítás (selfie
ring): 28 LED-del, 3 fényerővel, a monitorhoz vagy okostelefonhoz rögzíthető klipsszel,
USB-kábellel táplálva (kb. 20 cm hosszú), sokoldalúan használható beépített
80 mAh-ás akkumulátorának köszönhetően, videokonferenciákhoz és távmunkához
is alkalmas | Csomagolás: 25/200 db | Méret: Ø8,5 x 3,6 cm | Anyag: Műanyag / PP |
Emblémázás: 40 x 25 mm K1 (4)

1032 Ft / db

ÚJDONSÁG

3 világítási mód

56-1107265

ANNOUNCER töltőkábel: 3 féle csatlakozási
lehetőségek elektronikus eszközök és okostelefonok
töltéséhez, hossza kb. 50 cm, kulcstartó karikával,
LED kijelző pirosról kékre vált, amint a töltés a
végéhez közeledik, illetve amennyiben a töltési
feszültség 0,3 A alatt van | Csomagolás: 100/500 db |
Méret: 50 x 3,1 x 0,8 cm | Anyag: Műanyag / Poliészter /
Fém | Emblémázás: 20 x 20 mm K1+H2 (4)

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

DRIVER

56-0402504

DRIVER RFID védelemmel ellátott autókulcs tartó: RFID
védelem a nemkívánatos szkennelés elkerülése
érdekében, kulcskarikával | Csomagolás: 100/500 db |
Méret: 9,5 x 7 x 0,5 cm | Anyag: PU / Fém |
Emblémázás: 60 x 60 mm T1+H2 (10)

676 Ft / db

RFID
védelemmel

IRODA ÉS ELEKTRONIKA
BIG CAP

DATA SHIELD

BIG CAP powerbank - a tökéletes energiaforrás az úton
lévőknek: okostelefonokhoz és USB-s eszközökhöz, USB kábel MicroUSB és Type-C csatlakozással (hossza kb. 30 cm), ki/bekapcsoló gomb,
bemeneti teljesítmény: 5V/2A, kapacitás: 8000 mAh, töltöttségi szint kijelzés
%-ban | Csomagolás: 25/50 db | Méret: 13,7 x 7 x 1,6 cm | Anyag: Műanyag |
Emblémázás: 60 x 30 mm K2+H4 (4)

DATA SHIELD adatátvitel blokkoló: USB A - USB A, blokkolja
az adatátvitelt miközben egy USB portot használunk
töltésre, megelőzi a vírusok átvitelét és az adatlopást |
Csomagolás: 100/1000 db | Méret: 4,1 x 2,6 x 1 cm |
Anyag: Műanyag / Fém | Emblémázás: 20 x 15 mm
K1+H2 (4)

5270 Ft / db

335 Ft / db

56-1107290
fekete

58-8105019
fehér

58-8105020
fekete

56-1107289
fehér

Teljes kínálatunkért keressen bennünket!
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A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

TÁSKÁK ÉS BŐRÖNDÖK
ÚTON
A világ egy olyan földgömb, amely felfedezésre
vár. Ezért soha nem lehet betelni megbízható
útitársainkkal. A hátizsák, utazótáska és
sporttáska mindig készen állnak a felszállásra.
Nem számít az időjárás-előrejelzés - sokszínű
esernyőink imádják az esőt, átvészelik a vihart
és árnyékot is nyújtanak.

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

HONEYMOON

l

HONEYMOON kupola formájú esernyő: fém
tengellyel és bordázattal, műanyag végekkel
és csúccsal, műanyag hajlított véggel, átlátszó
POE ernyő színes szegéllyel, nyomógombos
összecsukás | Csomagolás: 12/36 db |
Méret: Ø83 cm | Anyag: Fém / POE |
Emblémázás: 180/150 x 60 mm S0+H2+V3 (1)

1734 Ft / db

56-0103393
vörös / átlátszó

56-0103390
kék / átlátszó

56-0103391
fekete / átlátszó

56-0103392
fehér / átlátszó

TÁSKÁK ÉS BŐRÖNDÖK
SUBWAY

6U

SUBWAY automata golf esernyő fekete fém
nyéllel, bordázattal és végekkel, fekete EVA
hajlított fogó ezüstszínű nyomógombbal,
poliészter ernyő speciális vízlepergető borítással,
tépőzáras összefogóval | Csomagolás: 12/24 db |
Méret: Ø119 cm | Anyag: Fém / Poliészter |
Emblémázás: 280/170 x 210 mm S1+H2 (6)

2191 Ft / db

Gyöngyházhatású

56-0104190
tengerészkék

56-0104191
fekete

56-0104192
fehér

56-0104193
azúrkék

56-0104194
világoszöld

56-0104195
sötét rózsaszín

56-0104196
narancs

56-0104197
levendula

Teljes kínálatunkért keressen bennünket!
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A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

CAMBRIDGE

JUST

56-0819649

CAMBRIDGE hátizsák: 1 db függőleges elülső
zseb cipzárral, 1 becsúsztatható zseb, 1 fő rekesz
cipzárral és párnázott belső rekesszel laptophoz
vagy táblagéphez, szervező 6 becsúsztatós zsebbel,
párnázott és ergonómiai vállpántok, párnázott
hátrész - víztaszító anyagból | Csomagolás: 15 db |
Méret: kb. 38 x 9 x 42 cm | Anyag: 600D Poliészter |
Emblémázás: 130 x 100 mm T2+H2 (10)

JUST hátizsák: 1 db vízszintes elülső rekesz
cipzárral, 1 db függőleges elülső rekesz cipzárral,
1 fő rekesz cipzáras és párnázott zsebbel laptop
vagy tablet számára, becsúsztatós zseb a másikon,
rendezővel, megerősített fül, párnázott vállszíjak |
Csomagolás: 15 db | Méret: kb. 41,5 x 30 x 12 cm |
Anyag: 300D Poliészter | Emblémázás: 80 x 60 mm
T1+H2 (10)

6026 Ft / db

4081 Ft / db

ÚJDONSÁG

56-0819646
antracit

56-0819648
világosszürke
56-0819647
kék

2 IN 1
2 IN 1 sporttáska: tágas cipzáras fő rekesz,
elülső zseb cipzárral, 1 kiegészítő hordozó pánt,
2 cipzáras oldalzseb, megerősített hordozó füllel,
hátizsákként is használható | Csomagolás: 20 db |
Méret: kb. 55 x 30 x 28 cm | Anyag: 300D / 600D
Poliészter | Emblémázás: 150 x 80 mm T2+H2 (10)

3699 Ft / db

Hátizsákként is
használható

56-0808573
kék / fekete

56-0808572
szürke / fekete

Bélelt rekesz laptophoz

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

LEISURE
LEISURE sporttáska, oldalsó cipőtárolóval: tágas
cipzáras fő rekesz, nagy elülső zseb cipzárral, oldalsó
hálózseb, állítható és levehető vállpánt vállpárnával,
megerősített hordozó fülek | Csomagolás: 20 db |
Méret: kb. 54 x 31 x 26 cm | Anyag: 300D Poliészter |
Emblémázás: 250 x 120 mm T2+H2 (10)

4462 Ft / db

Cipőtartóval

56-0808571
kék

56-0808570
antracit

TÁSKÁK ÉS BŐRÖNDÖK
PADUA
PADUA gurulós utazó bőrönd mindkét oldalon pakolható, belsejében béléssel, cipzáras elválasztóval és
szíjakkal, kihúzható teleszkópos fogóval, füllel, 4 könnyedén guruló kerékkel, kombinációs zárral – a fapados
légitársaságok által elfogadott kézipoggyász méretben | Csomagolás: 1 db | Méret: kb. 55 x 35 x 20 cm |
Anyag: ABS | Emblémázás: 45 x 25 mm L2+H14 (1)

16473 Ft / db

ÚJDONSÁG
XS kézipoggyász
méret

új szín

56-0204458
ezüst
56-0204455
fekete

56-0204456
fehér

56-0204464
türkiz

56-0204465
rózsaszín

56-0204466
világoszöld

Teljes kínálatunkért keressen bennünket!
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A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

HIP
HIP hátizsák: 1 elülső rekesz cipzárral, 1 főrekesz cipzárral,
állítható és párnázott vállpántokkal, 2 füllel | Csomagolás: 50 db |
Méret: kb. 34,5 x 28 x 9,5 cm | Anyag: 600D Poliészter |
Emblémázás: 100 x 50 mm T2+H6 (10)

1642 Ft / db

ÚJDONSÁG

56-0819650
fekete

56-0819651
királykék

56-0819652
vörös
56-0819653
almazöld

56-0819654
szürke

CLOSE-BY

DONEGAL

CLOSE-BY övtáska: tágas fő rekesz, 1 db cipzáras elülső zseb, a két
oldalán 1-1 db kicsi becsúszós zseb, állítható öv csattal - ideális
apró, de fontos tárgyak elhelyezésére | Csomagolás: 25 db |
Méret: kb. 27,5 x 17 x 7 cm | Anyag: 600D Poliészter |
Emblémázás: 150 x 70 mm T2+H2 (10)

DONEGAL övtáska: tágas főrekesz cipzárral - belül kis zipzáras zseb,
állítható övpánt | Csomagolás: 100/200 db | Méret: kb. 35,5 x 5,5 x 15 cm |
Anyag: 600D Poliészter | Emblémázás: 150 x 50 mm T2+H2 (10)

56-0890039

969 Ft / db

1058 Ft / db

56-0890031
fekete / sötétszürke

ÚJDONSÁG
56-0890032
fekete / kék

56-0890033
fekete / világosszürke

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

TÁSKÁK ÉS BŐRÖNDÖK
NET

56-0890011

NET hálós szatyor, Kicsi: nyomtatható címkével,
2 db hordozó füllel | Csomagolás: 100 db |
Méret: kb. 30 x 30 cm | Anyag: Pamut |
Emblémázás: 50 x 10 mm T1+H4 (10)

867 Ft / db

NET

56-0890012

NET hálós szatyor, közepes: nyomtatható
címkével, 2 db hordozó füllel |
Csomagolás: 100 db | Méret: kb. 40 x 35 cm |
Anyag: Pamut | Emblémázás: 50 x 10 mm
T1+H4 (10)

1052 Ft / db

NET

56-0890013

NET hálós szatyor, nagy: nyomtatható címkével,
2 db hordozó füllel | Csomagolás: 100 db |
Méret: kb. 45 x 45 cm | Anyag: Pamut |
Emblémázás: 50 x 10 mm T1+H4 (10)

1243 Ft / db

Teljes kínálatunkért keressen bennünket!
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A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

VEG BAG

56-0890007

VEG BAG tasak zöldségek és gyümölcsök
számára: húzózsinórral, mosható, újra
felhasználható | Csomagolás: 200 db |
Méret: kb. 37 x 37 cm | Anyag: Poliészter |
Emblémázás: 148 x 200 mm T2+H2 (10)

260 Ft / db

SUPER FOOD S

56-0808090

SUPER FOOD L

56-0808091

SUPER FOOD S gyümölcs és zöldség hálós
zsák: húzózsinórral, az egyik oldalon hálóval, a
másik oldal tökéletes reklámhordozó teli felülettel |
Csomagolás: 500 db | Méret: kb. 25 x 30 cm |
Anyag: Pamut | Emblémázás: 100 x 150 mm
S9 (6)

SUPER FOOD L gyümölcs és zöldség hálós
zsák: húzózsinórral, az egyik oldalon hálóval, a
másik oldal tökéletes reklámhordozó teli felülettel |
Csomagolás: 400 db | Méret: kb. 30 x 40 cm |
Anyag: Pamut | Emblémázás: 150 x 200 mm
S9 (6)

428 Ft / db

509 Ft / db

ÚJDONSÁG

ÚJDONSÁG

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

X PURE

CORK

56-0808088

56-0819599

X PURE vászontáska hosszú füllel, kb. 180 g /
m2 | Csomagolás: 150 db | Méret: kb. 38 x 42 cm |
Anyag: Pamut | Emblémázás: 100 x 150 mm
S9 (6)

CORK tornazsák: 2 db pánttal, válltáskaként
is használható. | Csomagolás: 100 db |
Méret: kb. 38 x 41 cm | Anyag: Pamut / Parafa |
Emblémázás: 80 x 80 mm T1 (10)

547 Ft / db

746 Ft / db

ÚJDONSÁG

kb. 180g/m2

TÁSKÁK ÉS BŐRÖNDÖK
GRETA
GRETA vászontáska hosszú füllel, 80 % újrahasznosított pamutból
és 20 % poliészterből, kb. 200 g / m2 | Csomagolás: 150 db |
Méret: kb. 38 x 42 cm | Anyag: Pamut / Poliészter |
Emblémázás: 100 x 150 mm S9 (6)

648 Ft / db

ÚJDONSÁG

56-0808102
világoskék

56-0808100
fekete

56-0808101
vörös

56-0808103
natúr

Újrahasznosított anyag
Teljes kínálatunkért keressen bennünket!

25

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

HÁZTARTÁS ÉS KÉNYELMI ESZKÖZÖK
AZ EMBER SZÍVÉHEZ VEZETŐ ÚT A GYOMRÁN
ÉS AZ OTTHONÁN KERESZTÜL VEZET
Finom, kényelmes és pihentető. Sokszínű
választékunkban mindenki talál magának
valami kedvérevalót. Az ínyencek, a
gasztronómia és a wellness rajongói is
megtalálják számításukat.

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

ÚJDONSÁG

kb. 450 ml

kb. 350 ml

kb. 250 ml

HÁZTARTÁS ÉS KÉNYELMI ESZKÖZÖK
BAMBOO ART

56-0304450

BAMBOO ART

56-0304451

BAMBOO ART

56-0304452

BAMBOO ART duplafalú üvegpohár,
bambuszból készült fedéllel: átlátszó, hőálló,
kapacitása kb. 250 ml | Csomagolás: 48 db |
Méret: Ø8,5 x 9,5 cm | Anyag: Üveg / Bambusz |
Emblémázás: Ø 80 mm L6+H4 (1)

BAMBOO ART duplafalú üvegpohár,
bambuszból készült fedéllel: átlátszó, hőálló,
kapacitása kb. 350 ml | Csomagolás: 24 db |
Méret: Ø8,5 x 11,5 cm | Anyag: Üveg / Bambusz |
Emblémázás: Ø 80 mm L6+H4 (1)

BAMBOO ART duplafalú üvegpohár,
bambuszból készült fedéllel: átlátszó, hőálló,
kapacitása kb. 450 ml | Csomagolás: 24 db |
Méret: Ø8,5 x 15,5 cm | Anyag: Üveg / Bambusz |
Emblémázás: Ø 80 mm L6+H4 (1)

1705 Ft / db

2095 Ft / db

2441 Ft / db

ÚJDONSÁG

ÚJDONSÁG

ÚJDONSÁG

Teljes kínálatunkért keressen bennünket!
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A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

ECO BREAK
ECO BREAK ételtároló doboz: megújuló
alapanyagokból + PP, gumiszalaggal a fedél
szoros tartása érdekében, a szalag a kés és a
villa tárolására is alkalmas | Csomagolás: 40 db |
Méret: 16,5 x 11 x 5,5 cm | Anyag: Bambusz / Műanyag |
Emblémázás: 25 x 65 mm K2+H4+V1 (4)

ÚJDONSÁG

1289 Ft / db

56-0306033
kék

56-0306030
bézs

56-0306031
fekete

56-0306032
szürke

56-0306034
zöld

STRONGLY

CHOPY

STRONGLY kávés bögre: megújuló forrásokból + PP, fogantyúval, kapacitása
kb. 300 ml | Csomagolás: 60 db | Méret: Ø8 x 9 cm | Anyag: Bambusz / Műanyag |
Emblémázás: 15 x 50 mm K2+H4+V1 (1)

CHOPY vágódeszka: megújuló forrásokból + PP, praktikus fogantyúval,
mely egyben akasztóként is használható | Csomagolás: 150 db |
Méret: 23,5 x 14 x 0,4 cm | Anyag: Bambusz / Műanyag |
Emblémázás: 35 x 35 mm L2+H4 (1)

295 Ft / db

283 Ft / db

56-0304260
natúr

56-0304265
natúr

56-0304261
kék

56-0304262
zöld

56-0304266
kék

56-0304267
zöld

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

ECO TASTE

STRONG BREAK

56-0306026

ECO TASTE ételtároló doboz: rozsdamentes acél doboz bambusz fedéllel,
gumiszalaggal, mely szorosan tartja a fedelet, a szalagot a kés és villa
(bambuszból készült) tárolására tervezték, kapacitása: kb. 600 ml |
Csomagolás: 30 db | Méret: 16,5 x 11,5 x 5,5 cm | Anyag: Rozsdamentes acél /
Bambusz / Szilikon / Poliészter | Emblémázás: 30 x 30 mm K2+H2+V1 (4)

3365 Ft / db

56-0306039

STRONG BREAK rozsdamentes acél ételtároló doboz: reteszelő kapcsokkal,
tömítéssel a biztonságos szállítás érdekében, kapacitás: kb. 1100 ml |
Csomagolás: 20 db | Méret: 15 x 10 x 6,5 cm | Anyag: Rozsdamentes acél / Szilikon |
Emblémázás: 30 x 30 mm K2+H2+V1 (4)

3667 Ft / db

ÚJDONSÁG

ÚJDONSÁG

1100 ml

HÁZTARTÁS ÉS KÉNYELMI ESZKÖZÖK
ROSILI

ROSILI

56-0306027

56-0306028

ROSILI ételtároló doboz, bambusz fedéllel: kapacitása kb. 350 ml, az üvegtál
sütőben és mikrohullámú sütőben használható | Csomagolás: 40 db |
Méret: 14,8 x 10,7 x 5,8 cm | Anyag: Üveg / Bambusz | Emblémázás: 120 x 70 mm
L6+H4 (1)

ROSILI ételtároló doboz, bambusz fedéllel: kapacitása kb. 1060 ml, az üvegtál
sütőben és mikrohullámú sütőben használható | Csomagolás: 20 db |
Méret: 19,7 x 14,5 x 6 cm | Anyag: Üveg / Bambusz | Emblémázás: 150 x 120 mm
L6+H4 (1)

1705 Ft / db

3013 Ft / db

ÚJDONSÁG

kb. 350 ml

ÚJDONSÁG

kb. 1.060 ml

Teljes kínálatunkért keressen bennünket!
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A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

NATURAL TRIP

56-0304415

NATURAL TRIP bambusz konyhai evőeszköz készlet,
környezetbarát pamuttasakban: kés, villa és kanál |
Csomagolás: 100/300 db | Méret: 22 x 6,5 cm |
Anyag: Bambusz / Pamut / Poliészter |
Emblémázás: 140 x 35 mm T2+H4 (10)

514 Ft / db

WOODEN EDGE

56-0308300

WOODEN EDGE vágódeszka: natúr fából - európai
gyártmány | Csomagolás: 60 db | Méret: 20 x 13 x 1 cm |
Anyag: Fa | Emblémázás: 50 x 20 mm L5+H2 (1)

549 Ft / db

WOODEN RINDY

56-0308303

WOODEN RINDY vágódeszka: természetes fából
készült, Made in Europe | Csomagolás: 40 db |
Méret: 32 x 15 x 0,8 cm | Anyag: Fa |
Emblémázás: 50 x 20 mm L6+H2 (1)

1843 Ft / db

ÚJDONSÁG

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

ROASTY

BEST BBQ

56-0301154

ROASTY rozsdamentes acél hússzeletelő kés szett,
4 részes: szeletelő kés, húsvilla, húsvágó olló és
pincérbicska, fekete nejlon tasakban, akasztóval |
Csomagolás: 30 db | Méret: 36 x 9 x 2,7 cm |
Anyag: Rozsdamentes acél / Karbon acél / Műanyag
/ Nejlon | Emblémázás: 50 x 210 mm T2+H6 (10)

3195 Ft / db

56-0301152

BEST BBQ szeletelő kés szett, 5 részes: tartalmaz
rozsdamentes acél élezőt, szeletelő
kést, húsvillát, és steak kést, valamennyi
fa nyéllel, fa vágódeszkával, a szélén
praktikus folyadékelvezető csatornával |
Csomagolás: 10 db | Méret: 35,2 x 23,3 x 4,2 cm |
Anyag: Rozsdamentes acél / Fa / Nejlon |
Emblémázás: 120 x 20 mm L6+H4 (1)

5474 Ft / db

ÚJDONSÁG

HÁZTARTÁS ÉS KÉNYELMI ESZKÖZÖK
BUNCH

56-0301153

BUNCH Fűszernövény-aprító szett: tartalmaz egy
dupla pengéjű félköríves kést (mezzaluna) és
egy mélyedéssel ellátott bambusz vágódeszkát |
Csomagolás: 20 db | Méret: 18 x 18 x 1,5 cm |
Anyag: Rozsdamentes acél / Műanyag /
Bambusz | Emblémázás: 25 x 25 mm L5+H4 (1)

3959 Ft / db

Teljes kínálatunkért keressen bennünket!
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A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

EAT VEGGIE
EAT VEGGIE hámozó: rozsdamentes
acél pengével | Csomagolás: 100 db |
Méret: 13 x 7,5 x 2 cm | Anyag: Műanyag /
Rozsdamentes acél | Emblémázás: 15 x 15 mm
K1+H2 (4)

168 Ft / db

USEFUL

W

USEFUL pizza vágó: rozsdamentes acél
vágókorong, erős műanyag fogantyú kiváló
hirdetési felülettel, ajándékdobozban |
Csomagolás: 25/100 db | Méret: 11,2 x 10,5 x 1,8 cm |
Anyag: Rozsdamentes acél / Műanyag |
Emblémázás: 30 x 20 mm L2+H4 (1)

746 Ft / db

új szín
56-0304413
almazöld
56-0307038
kék

56-0304410
fehér

56-0304411
kék

MULTI CUT

56-0304412
vörös

56-0307051

MULTI CUT pizza szeletelő: rozsdamentes
acél vágókerék, rozsdamentes acél tálaló kés,
erős műanyag nyél, kiváló hirdetési felülettel |
Csomagolás: 40/80 db | Méret: 28,7 x 11 x 1 cm |
Anyag: Rozsdamentes acél / Műanyag |
Emblémázás: 50 x 10 mm K1+H4 (4)

977 Ft / db

56-0307010
fekete

56-0307011
vörös

56-0307012
zöld

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

DRINK TOGETHER

56-0304417

DRINK TOGETHER üveg szívószál szett
(2 darabos): 2 db átlátszó újra használható
szívószál, egyenes kivitel, ajándékdobozban |
Csomagolás: 100/200 db | Méret: Ø0,8 x 21 cm |
Anyag: Üveg | Emblémázás: 100 x 5 mm L4+H4 (1)

296 Ft / db

DRINK SMART

56-0304416

DRINK SMART üveg szívószál: átlátszó újra
használható szívószál, egyenes kivitel, kefével
a könnyű tisztítás érdekében, környezetbarát
vászontasakban | Csomagolás: 100/400 db |
Méret: Ø0,8 x 20 cm | Anyag: Üveg / Pamut / Vas |
Emblémázás: 150 x 20 mm T2+H4 (10)

421 Ft / db

ÚJDONSÁG

ÚJDONSÁG

HÁZTARTÁS ÉS KÉNYELMI ESZKÖZÖK
DRINK HAPPY

56-0304447

DRINK HAPPY rozsdamentes acél szívószál
készlet: 4 db hajlított szívószállal és kefével a
könnyű tisztítás érdekében, környezetbarát
pamut tasakban | Csomagolás: 50/200 szettek |
Méret: Ø0,6 x 21,5 cm | Anyag: Rozsdamentes acél /
Pamut | Emblémázás: 80 x 40 mm T1+H4 (10)

977 Ft / szett

Teljes kínálatunkért keressen bennünket!
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A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

SIT DOWN
SIT DOWN filc ülőpárna: kényelmes, kör alakú |
Csomagolás: 40 db | Méret: Ø35 cm | Anyag: Poliészter |
Emblémázás: 150 x 150 mm T2+H2 (10)

561 Ft / db

56-1000060
fekete
56-1000066
lila

56-1000061
szürke

56-1000062
kék

56-1000063
vörös

56-1000064
világoszöld

GLOW

56-0403169

56-1000065
narancssárga

_

GLOW LED lámpa füzér: 10 db fehér LED-el, kb. 102 cm hossz (dugóval együtt), kiváló
üveg palackok belső megvilágítására, 3 db LR44-es gombelemmel működik, a termék
tartalmazza | Csomagolás: 100/500 db | Méret: Ø2,2 x 102 cm | Anyag: Műanyag / Réz |
Emblémázás: 25 x 10 mm K1+H2 (4)

335 Ft / db

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

SPHERE
SPHERE gyertya üvegben | Csomagolás: 100 db |
Méret: Ø5,5 x 6,6 cm | Anyag: Üveg / Wax |
Emblémázás: 15 x 30 mm L4+H4 (1)

516 Ft / db

ÚJDONSÁG

56-0902190
fekete

56-0902191
fehér

56-0902192
vörös

HÁZTARTÁS ÉS KÉNYELMI ESZKÖZÖK
CLAM
CLAM gyertya kis fémvödörben | Csomagolás: 100 db |
Méret: Ø5,5 x 6 cm | Anyag: Vas / Wax |
Emblémázás: 30 x 10 mm L1+H4 (1)

554 Ft / db

56-0902196
kék

56-0902197
vörös

56-0902198
sárga

ÚJDONSÁG

56-0902195
fehér

Teljes kínálatunkért keressen bennünket!
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DRY OFF

SHORT WAVE

DRY OFF vendég törölköző szett, 5 darabos: 4 db
kiváló nedvszívó és gyorsan száradó, puha és
bolyhos kéztörlő, hozzá illő, eltávolítható füles
tartóban | Csomagolás: 36 db | Méret: Ø11 x 10,5 /
31 x 28 cm | Anyag: Pamut / Poliészter |
Emblémázás: 60 x 50 mm T1+H3 (10)

SHORT WAVE wellnes készlet: hámlasztó
szivaccsal, hajkefével és hámlasztó
mosókesztyűvel, díszdobozban |
Csomagolás: 48 db | Méret: 21 x 15 x 5 cm |
Anyag: Fa / Poliészter | Emblémázás: 40 x 5 mm
K2+H2+V1 (4)

1879 Ft / db

2365 Ft / db

ÚJDONSÁG

56-0901020
szürke

56-0901021
bézs

56-0901022
világoskék

HOME HELPER
HOME HELPER vendég törölköző szett, 5 darabos: 4 db
kiváló nedvszívó és gyorsan száradó, puha és bolyhos
kéztörlő, fából készült dobozban | Csomagolás: 24 db |
Méret: 14 x 11 x 9,5 / 31 x 28 cm | Anyag: Fa / Pamut /
Poliészter | Emblémázás: 25 x 20 mm L4+H4 (1)

2225 Ft / db

56-0901027
világoskék

56-0901025
szürke

56-0901026
bézs

56-0320019

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

SANITIZER

MASK PROTECT

56-1804007

56-0405272

SANITIZER automata szappan adagoló: infravörös érzékelővel, kapacitása
kb. 350 ml, piros LED fény használat közben, a talpán ki/be kapcsoló
gombbal, 4 db AAA elemmel működik (nem tartozék) | Csomagolás: 20 db |
Méret: 12,5 x 8 x 19,5 cm | Anyag: Műanyag | Elem: AAA/LR03/AM4 |
Emblémázás: 50 x 10 mm K2+H4 (1)

MASK PROTECT védő és tároló doboz: maximum
6 db eldobható maszk számára |
Csomagolás: 100/200 db | Méret: 18,8 x 11 x 1,5 cm |
Anyag: Műanyag | Emblémázás: 50 x 20 mm
K1+H2+V1 (1)

3353 Ft / db

277 Ft / db

ÚJDONSÁG

ÚJDONSÁG

maximum 6 db
eldobható maszk
számára

HÁZTARTÁS ÉS KÉNYELMI ESZKÖZÖK
ECO CLEAN
ECO CLEAN bambusz fogkefe: kényelmesen
puha nejlon sörték | Csomagolás: 200/600 db |
Méret: 19 x 1,5 x 0,5 cm | Anyag: Bambusz / Nejlon |
Emblémázás: 50 x 8 mm K1+H2 (4)

208 Ft / db

ÚJDONSÁG
56-0320031
barna / szürke

56-0320030
barna

Teljes kínálatunkért keressen bennünket!
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A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

OUTDOOR, SPORT, ÉS SZABADIDŐ
AKCIÓ, SZÓRAKOZÁS ÉS KALAND
Minden, ami szórakozást és teljes
elégedettséget hoz. A fitnesz és a szabadtéri
cikkek új élményt nyújtanak. A sport, a piknik,
a grillezés és a kézműveskedés rajongói mind
megtalálják kedvenc eszközeiket szabadidejük
eltöltéséhez.

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

VIEW OVER

NATURE STYLE

56-0603516

VIEW OVER 7 x 50 látcső, távcső, autofókusz
funkcióval: gumi bevonattal és nyakpánttal a
nagyobb kényelem érdekében, 7x nagyítás,
állítható pupillák közötti távolság, tokkal és
tisztítókendővel | Csomagolás: 12 db | Méret: 19,3 x 18 /
20 x 20 x 6 cm | Anyag: Műanyag / Alumínium / Gumi |
Emblémázás: 100 x 70 T2+H4 (10)

NATURE STYLE napszemüveg: a termék nagy része
megújuló nyersanyagokon alapul, sötét színezett
üveggel, UV 400 tanúsítvánnyal. A széles szár
tökéletes hely hirdetésének. | Csomagolás: 12/300 db |
Méret: egy méret | Anyag: Bambusz / Műanyag / Akril |
Emblémázás: 40 x 8 mm K1+H2+V1 (1)

283 Ft / db

11329 Ft / db

56-0603078
kék

minősített UV 400
bevonat
7 x 50
autofókusz funkcióval

56-0603076
bézs

56-0603077
fekete

56-0603079
vörös

OUTDOOR, SPORT, ÉS SZABADIDŐ
NEW STYLE
NEW STYLE napszemüveg, tasakkal: sötét színezett
üveggel, UV 400 tanúsítvánnyal. A szemüveg tartó tasak
tökéletes hely hirdetésének. | Csomagolás: 10/250 db |
Méret: egy méret | Anyag: Poliészter / Réz / Akril |
Emblémázás: 80 x 60 mm T1+H4 (10)

786 Ft / db

minősített UV 400
bevonat

56-0603082
zöld

56-0603080
ezüst

56-0603081
kék

56-0603083
narancssárga

Teljes kínálatunkért keressen bennünket!
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SUMMER TRIP
SUMMER TRIP strandtörölköző: kiváló nedvszívással, puha szövet, elegáns szélek a törölköző
mindkét oldalán, OEKO-TEX® tanúsítvánnyal, emblémázható címkével, papír borítóval,
360 g/m2 | Csomagolás: 25 db | Méret: kb. 70 x 140 cm | Anyag: 100 % Pamut 360 g/m2 |
Emblémázás: 25 x 20 mm T1+H5 (10)
fehér: 2832 Ft / db

szürke/almazöld: 3092 Ft / db
vörös/kék/narancssárga: 3439 Ft / db

Minősített OEKO-TEX®

56-0605110
fehér

56-0605112
kék

56-0605111
szürke

56-0605113
vörös

56-0605114
almazöld

56-0605115
narancssárga

SUNNY BEACH
SUNNY BEACH összecsukható strand és napozó szőnyeg: strandszőnyeg állítható háttámlával
és cipzáras zsebbel | Csomagolás: 10 db | Méret: 150 x 48 x 50 / 50 x 50 cm | Anyag: Poliészter /
Fém | Emblémázás: 50 x 60 mm T1+H6 (10)

6384 Ft / db

ÚJDONSÁG
Összehajtható

56-0602152
sárga

56-0602150
kék

56-0602151
vörös

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

OUTDOOR BREAK

SUMMER EVENING

56-0604119

OUTDOOR BREAK piknik takaró, pléd: lágy tapintású,
az alján lévő bevonat megakadályozza a nedvesség
átjutását, összehajtva, tépőzárral | Csomagolás: 20 db |
Méret: 150 x 125 cm | Anyag: Poliészter / Polietilén |
Emblémázás: 80 x 60 mm T1+H2 (10)

56-0604072

SUMMER EVENING összecsukható
barbecue: 2 sütőrács, 2 beépített fogantyú, oldalsó
légáramlási lyukak, összecsukható, díszdobozban |
Csomagolás: 6 db | Méret: 45 x 3 x 45 cm | Anyag: Vas
/ Rozsdamentes acél | Emblémázás: 30 x 40 mm
E1+H2 (10)

3017 Ft / db

8548 Ft / db

bevont alj

ÚJDONSÁG
Összehajtható

OUTDOOR, SPORT, ÉS SZABADIDŐ
CHILL OUT
CHILL OUT hordozható szék
gumikötelekkel: kényelmes ülés a rugalmas
gumiköteleknek köszönhetően, erős acél kerettel,
könnyen felállítható és laposra összecsukható |
Csomagolás: 6 db | Méret: 83,5 x 70 x 80 cm |
Anyag: Fém / 600D Poliészter |
Emblémázás: 100 x 100 mm T2+H10 (10)

15034 Ft / db

56-0603518
fekete / kék

kb. 100 kg-ig
56-0603519
fekete / vörös

Teljes kínálatunkért keressen bennünket!
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ELASTICAL

56-0605034

STRECH OUT

56-0605035

ELASTICAL fitneszszalag az izmok megerősítésére
és tonizálására rugalmas edzőszalag habszivacs
fogantyúval, nejlonzacskó összehúzó zsinórral
és műanyag záróval | Csomagolás: 100 db |
Méret: kb. 41 x 13,5 cm | Anyag: TPE / NBR |
Emblémázás: 30 x 40 mm E1+H2 (10)

STRETCH OUT lábbújtatós fitnesz szalag az izmok
megerősítésére és tonizálására rugalmas edzőszalag
habszivacs fogantyúval és lábbújtatóval, nejlonzacskó
összehúzó zsinórral és műanyag záróval |
Csomagolás: 50 db | Méret: kb. 50 x 26 cm | Anyag: TPR
/ Szilikon | Emblémázás: 30 x 40 mm E1+H2 (10)

774 Ft / db

1717 Ft / db

ÚJDONSÁG
ÚJDONSÁG

FIT

56-0605042

FIT fitneszlabda, felfújható, kb. 75 cm Ø , nagy teherbírású PVC,
pumpával | Csomagolás: 20 db | Méret: Ø75 cm | Anyag: PVC |
Emblémázás: 30 x 40 mm E1+H2 (10)

5095 Ft / db

ÚJDONSÁG

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

CLEANER

FORCY

CLEANER mikro szálas törlőkendő: erősen nedvszívó
és gyorsan száradó, puha felületi szerkezet,
összehúzható hálós tasakban | Csomagolás: 50/100 db |
Méret: 31,5 x 31 / Ø13,5 x 16,5 cm | Anyag: Poliészter /
Nejlon | Emblémázás: 80 x 35 mm T1+H4 (10)

FORCY sport kulacs: átlátszó kulacs hozzáillő műanyag
fedéllel, a fedélhez csatlakoztatott leszerelhető szívószál,
fogantyúval, kinyitható ivónyílás, kapacitás: kb. 650 ml |
Csomagolás: 50 db | Méret: Ø7 x 23,5 cm |
Anyag: Műanyag / Rozsdamentes acél / Szilikon |
Emblémázás: 30 x 15 mm L1+H2 (1)

607 Ft / db

1127 Ft / db

új szín

56-0304272
kék

kb. 650 ml
56-0304270
szürke

56-0304271
fekete

56-0304273
vörös

56-0304274
almazöld

56-0604999
szürke

56-0605002
kék

Kiváló
nedvszívás és
gyors száradás

56-0605003
narancssárga

56-0304275
narancssárga

OUTDOOR, SPORT, ÉS SZABADIDŐ
CONDY
CONDY sport kulacs: színes, csavaros műanyag fedél, színben
illeszkedő szilikon gyűrűvel, a fedélhez rögzített szívószállal,
fogantyúval, behajtható ivónyílással, kapacitás: kb. 750 ml |
Csomagolás: 50 db | Méret: Ø7 x 23,5 cm | Anyag: Műanyag /
Szilikon | Emblémázás: 20 x 10 mm K1+H2+V1 (1)

1127 Ft / db

56-0304463
átlátszó /
vörös

kb. 750 ml
56-0304460
56-0304461
átlátszó / fekete átlátszó / fehér

56-0304462
átlátszó / kék

56-0304465
56-0304464
átlátszó / almazöld átlátszó / narancssárga

Teljes kínálatunkért keressen bennünket!
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A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

COLOURED
COLOURED alumínium kulacs: színes
csavaros műanyag kupakkal, szilikon pánttal,
kapacitása: kb. 650 ml | Csomagolás: 50 db |
Méret: Ø6,5 x 23 cm | Anyag: Alumínium / Műanyag /
Szilikon | Emblémázás: 30 x 90 mm L3+H4 (1)

kb. 650 ml

1017 Ft / db

56-0304428
almazöld

56-0304425
szürke

56-0304426
kék

56-0304427
vörös

56-0304429
narancssárga

ECO TRANSIT
ECO TRANSIT alumínium palack: egyfalú, bambusz fedél biztonságos
csavaros kupakkal és hordozó fogantyúval, kapacitás: kb. 550 ml |
Csomagolás: 48 db | Méret: Ø7,3 x 19 cm | Anyag: Alumínium / Rozsdamentes
acél / Bambusz | Emblémázás: 25 x 80 mm L3+H4 (1)

1503 Ft / db

ÚJDONSÁG
kb. 550 ml

56-0603154
vörös

56-0603150
fekete

56-0603151
fehér

56-0603152
ezüst

56-0603153
kék

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

GOLDEN TASTE
GOLDEN TASTE duplafalú vákuumpalack: kívül
és belül rozsdamentes acélból, biztonságos
ezüst csavaros fedél, kapacitás: kb. 500 ml |
Csomagolás: 24 db | Méret: Ø7 x 26 cm |
Anyag: Rozsdamentes acél |
Emblémázás: 25 x 80 mm L3+H4 (1)

ÚJDONSÁG

2428 Ft / db

kb. 500 ml

56-0304431
ezüst / fekete

56-0304430
ezüst

56-0304432
ezüst / fehér

56-0304433
ezüst / kék

OUTDOOR, SPORT, ÉS SZABADIDŐ
FANCY
FANCY alumínium kulacs: egyfalú, biztonságos ezüst
csavaros fedél, kapacitás: kb. 500 ml | Csomagolás: 50 db |
Méret: Ø6,5 x 22 cm | Anyag: Alumínium / Rozsdamentes acél
/ Szilikon | Emblémázás: 20 x 10 mm L1+H4 (1)

1017 Ft / db

kb. 500 ml

56-0304282
ezüst / kék

56-0304280
ezüst / fekete

56-0304281
ezüst / fehér

56-0304283
ezüst / vörös

56-0304284
ezüst / almazöld

56-0304285
ezüst / narancssárga

Teljes kínálatunkért keressen bennünket!
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A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

CREMA

W

CREMA duplafalú termobögre kívül és belül rozsdamentes
acélból, letekerhető műanyag tetővel és beépített,
kihajtható nyílással, színes gumigyűrűvel az oldalán és a
nyílásán, kb. 400 ml kapacitással | Csomagolás: 28 db |
Méret: Ø7 x 19,5 cm | Anyag: Rozsdamentes acél / Műanyag |
Emblémázás: 35 x 30 mm K2+H4+V2 (4)

1954 Ft / db

kb. 400 ml

56-0304113
kék

56-0304139
vörös

56-0304115
fekete

56-0304116
zöld

56-0304117
világoskék

56-0304118
narancssárga

56-0304119
lila

EXQUISITE
EXQUISITE duplafalú vákuum kulacs: a palack kívül és belül
rozsdamentes acélból, csavaros fedél beépített digitális hőmérővel,
kivehető teaadagolóval, kapacitás: kb. 500 ml | Csomagolás: 50 db |
Méret: Ø6 x 23,5 cm | Anyag: Rozsdamentes acél / PP / Szilikon |
Emblémázás: 30 x 100 mm L2+H4 (1)

3233 Ft / db

ÚJDONSÁG
56-0304439
fehér

kb. 500 ml

56-0304438
fekete

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

EARLY MORNING
EARLY MORNING duplafalú termoszbögre: kívül és belül rozsdamentes
acélból, műanyag fedél csavaros biztonsági menettel, nyomógombos
nyitás/zárás, beépített ivónyílás, gumi alj, kb. 380 ml-es kapacitás,
hordozó csuklópánttal | Csomagolás: 28 db | Méret: Ø7 x 19,5 cm | Anyag: |
Emblémázás: 30 x 40 mm L2+H4 (1)

kb. 380 ml

1994 Ft / db

56-0304255
fekete

56-0304256
fehér

56-0304257
antracit

56-0304258
réz

OUTDOOR, SPORT, ÉS SZABADIDŐ
CLASSICO
CLASSICO duplafalú termo bögre: kívül és belül rozsdamentes acélból,
műanyag fedél, biztonságos csavaros menettel, nyomógombos Nyitó/
Záró gombbal a tetején, gumiborítású talppal a kiváló tapadás érdekében,
kapacitása kb. 380 ml | Csomagolás: 28 db | Méret: Ø6,7 x 18,5 cm |
Anyag: Rozsdamentes acél / Műanyag | Emblémázás: 28 x 28 mm
L2+H4 (1)

kb. 380 ml

2283 Ft / db

új szín

56-0304150
fekete

56-0304152
kék

56-0304153
vörös

56-0304151
antracit

Teljes kínálatunkért keressen bennünket!
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A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

DEEPLY

SUMMER DRINK

56-0304500

DEEPLY üvegpalack: bambusz csavaros kupakkal,
kapacitása kb. 500 ml | Csomagolás: 60 db |
Méret: Ø6,2 x 23 cm | Anyag: Üveg / Bambusz |
Emblémázás: 20 x 70 mm K2+H4+V1 (4)

SUMMER DRINK retró üveg szívószálas
bögre: fogantyúval, fedéllel és szívószállal,
kapacitás: kb. 400 ml | Csomagolás: 48 db |
Méret: Ø6 x 20 cm | Anyag: Üveg / Fém / PP |
Emblémázás: 25 x 60 mm K2+H4+V1 (1)

1120 Ft / db

730 Ft / db

ÚJDONSÁG

kb. 400 ml

ÚJDONSÁG

56-0304457
átlátszó / sárga

56-0304455
átlátszó / kék

ELEGANT DRINK

ECO DRINK

ELEGANT DRINK üveg palack: műanyag bevonattal
és csavaros fedéllel, kapacitás: kb. 450 ml |
Csomagolás: 40 db | Méret: Ø6,5 x 40 cm |
Anyag: Üveg / PP | Emblémázás: 25 x 60 mm
K2+H4+V1 (1)

ECO DRINK üveg palack, külső bevonattal: csavaros
fedél hordozószíjjal, megújuló forrásokból,
üvegből és műanyagból, kapacitás: kb. 300 ml |
Csomagolás: 40 db | Méret: Ø6 x 20 cm | Anyag: Üveg /
PP | Emblémázás: 25 x 60 mm K2+H4+V1 (1)

774 Ft / db

774 Ft / db

ÚJDONSÁG
56-0304487
világoskék

kb. 450 ml

ÚJDONSÁG
56-0304476
bézs

56-0304488
világoszöld

56-0304489
magenta

56-0304456
átlátszó / zöld

kb. 300 ml

56-0304477
kék

56-0304478
vörös

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

PICK UP
PICK UP üveg pohár: levehető színes szilikon tetővel, ivónyílással,
szilikon pánt az optimális tapadás érdekében, kapacitása kb. 350 ml |
Csomagolás: 30 db | Méret: Ø8,5 x 11 cm | Anyag: Üveg / Szilikon |
Emblémázás: 20 x 25 mm K2+H4+V1 (4)

1157 Ft / db

ÚJDONSÁG
kb. 350 ml

56-0304470
átlátszó / fekete

56-0304471
átlátszó / fehér

56-0304475
átlátszó /
narancssárga
56-0304472
átlátszó / kék

56-0304473
átlátszó / vörös

56-0304474
átlátszó / zöld

OUTDOOR, SPORT, ÉS SZABADIDŐ
CHAI

56-0304419

CHAI duplafalú üveg teás palack: kívül és belül üvegből,
ezüst fedél biztonságos csavaros kupakkal, levehető
szűrővel, kapacitás: kb. 280 ml | Csomagolás: 24 db |
Méret: Ø6,5 x 18,3 cm | Anyag: Üveg / Rozsdamentes acél /
Szilikon | Emblémázás: 25 x 60 mm K2+H4+V1 (1)

1705 Ft / db

ÚJDONSÁG
kb. 280 ml

Teljes kínálatunkért keressen bennünket!
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A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

MAGIC TRAIN

56-0503112

Q

MAGIC TRAIN elektromos vonat játék, dobozban: tartalmaz
1 db elektromos mozdonyt, 3 db különböző kocsit, 6 db
egyenes sínt, 6 db ívelt sínt, 1 db tárolódobozt, használati
utasítást, 1 db AA elemmel működik (nem tartozék),
be / ki kapcsoló, mindegyik kocsi használható külön
is | Csomagolás: 24/48 db | Méret: 15,5 x 3,5 x 12,5 cm |
Anyag: Műanyag | Elem: AA/LR6/AM3 |
Emblémázás: 50 x 20 mm K1+H2+V1 (1)

1659 Ft / db

TUBY

56-0504115

TUBY színező szett:, hengerben: 4 db különböző
színű ceruza kihegyezve, 5 db különböző grafikájú
kiszínezhető lap | Csomagolás: 200/400 db |
Méret: Ø2,8 x 15 cm | Anyag: Műanyag / Fa / Papír /
Alumínium | Emblémázás: 60 x 10 mm K1+H2 (1)

260 Ft / db

PAINTING BAG

56-0504116

PAINTING BAG színező szett: 6 db különböző
színű kifaragott natúr fa ceruza, radír, hegyező,
kartonpapír tokban, fogóval, 30 db színezhető lap,
különböző grafikákkal | Csomagolás: 100/200 db |
Méret: 14,5 x 14,5 x 1,8 cm | Anyag: Papír / Műanyag |
Emblémázás: 40 x 40 mm K1+H2 (1)

486 Ft / db

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

ANTHONY

56-0502254

BECCI

56-0502256

ANTHONY plüss panda: puha bundával és
emblémázható papír szívvel | Csomagolás: 100 db |
Méret: kb. 14 x 20 cm | Anyag: Poliészter |
Emblémázás: 35 x 15 mm K1 (1)

BECCI plüss nyúl: puha bundával és
emblémázható papír szívvel | Csomagolás: 100 db |
Méret: kb. 12,5 x 19 cm | Anyag: Poliészter |
Emblémázás: 35 x 15 mm K1 (1)

1127 Ft / db

977 Ft / db

OUTDOOR, SPORT, ÉS SZABADIDŐ
ALBERT

56-0502255

ALBERT plüss teknősbéka: puha
bundával és emblémázható papír szívvel |
Csomagolás: 100 db | Méret: kb. 22 x 20 x 6 cm |
Anyag: Poliészter | Emblémázás: 35 x 15 mm
K1 (1)

1243 Ft / db

Teljes kínálatunkért keressen bennünket!
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