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Legyen mindig szem előtt! 
Minden évben eljön az ajándékozás ideje, 
ilyenkor szokott gondot okozni a megfelelő 
reklámajándék kiválasztása, beszerzése. A 
legjobb ajándék természetesen az, amit a 
megajándékozott partner rendszeresen 
használ és ezáltal az Ön logoja mindig szem 
előtt van, és - amennyiben a termék jó - 
pozitív emlékekkel, tapasztalatokkal 
társul. 
A cégünk által forgalmazott, reklámajándék célra is alkalmas termékek - ellentétben 
oly sok egyéb reklámajándéktárggyal, amelyeket általában rögtön tovább 
ajándékoznak, vagy egyszerűen csak elraknak a fiók mélyére - nemcsak gesztus 
értékű dísztárgyak, hanem praktikus, napi használatra szánt eszközök is egyben.

Maglite elemlámpák 

A világhírű elemlámpa család - akármilyen 
hihetetlen ez a mai világban - továbbra is 
kizárólag Amerikában készül, méghozzá a 
termék megálmodója, Tony Maglica szigorú 
felügyelete alatt.
A könnyen gravírozható alumínium lámpatest, a 
jól eltalát színválaszték és a kecses forma, mind 
hozzájárult ahhoz, hogy a Maglite 
elemlámpák évről évre  a legkedveltebb 
reklámajándékok között szerepelnek.
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Leatherman multiszerszámok 

A reklámajándék katalógusok állandó szereplői a különféle "noname" bicskák és 
zsebszerszámok, amelyek természetesen gyenge imitációi az eredeti termékeknek.

Ha fontos Önnek a megajándékozott 
ügyfél, akkor válassza az eredetit, 
amely nemcsak kinézetében, de 
funkcióit tekintve is késnek illetve 
szerszámnak számít. 

A multiszerszámok területén a 
Leatherman - mint a termékkategória 
"feltalálója" - etalonnak számít. 

Reklámajándék szempontjából a 
hölgyek részére leginkább a többféle 
színben készülő miniszerszámok 
jöhetnek szóba, a férfiaknak pedig 
bármely Leatherman termék nyugodt 
szívvel ajánlható.

Karórák 
A karórák a legszemélyesebb használati tárgyak közé tartoznak, tulajdonosuk 
rendszeresen viseli és ami reklám szempontból talán még fontosabb, rendszeresen 
nézi őket. Természetesen, mint minden más területen, itt is hatalmas a választék 
árkategóriában és minőségben egyaránt.
Választékunkban majdnem a teljes spektrum megtalálható, a többszázezres 
modellektől a párezres darabokig.
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LUMINOX 
Különleges számlapvilágításáról híres svájci órák. Kvarc és automata szerkezetek.

�
ESPRIT 
Női és férfi divatórák széles választéka.

�
PIERRE CARDIN 
A híres divatmárka elegáns óraválasztéka.

�
PUMA 
Az ismert sportszer márka divat- és sportórái.

�
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Nite Ize termékek 

�
Az amerikai NiteIze cég termékskálája rendkívül széles, rengeteg terméket tartalmaz 
és ezek közül számos kitűnő reklámajándék is lehet.
Az alacsonyabb árkategóriában a legnépszerűbbek a különféle karabineres 
megoldások pl. a kulcstartók és a miniszerszámok.
A magasabb árfekvésben pedig a Steelie termékcsalád a legkedveltebb.

LogiCa Professional ruházat 

�

Az olasz LogiCa Professional cég 1978 
óta foglalkozik emblémázott, logózott, 
feliratozott  egyenruhák, formaruhák, 
védőruhák és kiegészítőik készítésével 
és forgalmazásával. Az összes ruházati 
termékünkre jellemző, hogy a 
praktikusságot ötvözi az olasz 
eleganciával!

Legyen szó egyszerű pólóról, mellényről vagy akár télikabátról, a választékunkban 
minden megtalál. 
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Flash drive és egyéb kütyűk 
Ajánlatunkban több, mint 25 féle PENDRIVE, 15 féle POWER BANK, 10  féle AUDIO 
kütyű és komplett AJÁNDÉKKÉSZLETEK találhatóak.
Rövid átfutási idő alatt az ajánlatban szereplő termékről látványtervek készítését. A 
termékeket megrendeléstől számított mennyiségtől függően átlagosan 12 
munkanapon belül átvehető.
Egyedi logózott PENDRIVE  már 25 darabtól , 2GB – 128GB méretig. 
Egyedi logózott POWER BANK már 25 darabtól, 2600mAh- 10050mAh.

PENDRIVE VÁLASZTÉK 

�
POWERBANK ÉS INDUKCIÓS TÖLTŐK 

�
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AUDIO VÁLASZTÉK 

�
FIDGET SPINNER 

�

Velamp lámpák 

Az olasz Velamp cég 
termékskálája rendkívül 
sok elemlámpát tartalmaz, 
ezek közül több 
reklámajándéknak is 
alkalmas termék található.
Az olasz minőség mellett, 
ezen termékek rendkívül 
kedvező árazásukról is híresek.
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Egyéb termékek 

A fent említett termékeken felül cégünk kínálatában számos egyéb, reklámajándék 
céljára alkalmas termék szerepel, az iránytűtől a faberakásos levélbontó késig, így 
akármilyen árfekvésben is keres ajándékot, nálunk biztos megtalálja.
Az alábbi képen látható termékek csak szerény ízelítőül szolgálnak széles 
választékunkból.

�

Kérjen ajánlatot!
Amennyiben reklámajándékot keres, forduljon 
hozzánk bizalommal. 

Elérhetőségeink:

AUDAXTRADE 2000 Kft.
1142 Bp. Ungvár u. 64-66.
Tel./fax: (1) 251 3368/ 220 9889.
E-mail: sales@audaxtrade.hu
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Christmas and Holiday
KONYHAI KIEGÉSZÍTŐK | KARÁCSONYI BÖGRÉK | KARÁCSONYI KULCSTARTÓK

 KARÁCSONYI GYERTYÁK ÉS DEKORÁCIÓK | KARÁCSONYI STRESSZLABDÁK
KARÁCSONYI TAKARÓK | PLÜSS ÁLLATOK | KARÁCSONYI ASZTALI KIEGÉSZÍTŐK

MIKULÁS SAPKÁK | KARÁCSONYI TOLLAK, CERUZÁK ÉS HEGYEZŐK
KARÁCSONYI SZÍNEZŐK | AJÁNDÉKTÁSKÁK ÉS KIEGÉSZÍTŐK



GLÖGG  800408
• 121×95×27 mm
[ P2 (1C, 30×30 mm), E1 (40×5 mm)

Boros szett pincérbicskával és dugóval, 
melynek végén karácsonyfa található. 
Fekete díszdobozban szállítjuk.

2 362 Ft

SHIBA  800405
• 300×200×10 mm
[ E2 (80×160 mm), P2 (2C, 60×20 mm)

Karácsonyfa alakú bambusz vágódeszka.

1 242 Ft

REINDEER  893000
• 192×156×44 mm
[ P2 (1C, 35×10 mm), E2 (35×10 mm)

Rénszarvas formájú, fém diótörő.

3 600 Ft

-01

-05

3christmas and holiday
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KUNAX  741103-05
• 500×620 mm
[ T0 (8C, 240×120 mm)

Mikulás sapka formájú székhuzat. 
Anyaga: poliészter.

720 Ft

RYNUS  791733
• ø43×110 mm
[ P1 (1C, 20×20 mm)

Fából készült jegyzetcsipesz 
karácsonyi figurával.

240 Ft

-05 -07

HADOCK  781586
• 120×70 mm
[ T0 (2C, 40×15 mm)

Poliészterből készült karácsonyi hűtőmágnes.

282 Ft

KAIROS  741758
• 100×200 mm
[ P1 (2C, 70×20 mm)

Hűtőmágnes mikulás figurával a tetején.  
40 lapos jegyzettömbbel és mini ceruzával.

336 Ft

-B-A
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KANDAX  741767
• 100×185×14 mm
[ VS (FC, 90×20 mm)

9 darabos szilikon pohárjelölő készlet 
karácsonyi motívumokkal.

602 Ft

STROBUS  800391-05
• ø40×150 mm
[ E1 (6×12 mm)

Szilikon és rozsdamentes acél teatojás a 
végén karácsonyfa alakú formával.

762 Ft

PRESSOX  741461
• ø80 mm
[ E1 (40×15 mm)

Rozsdamentes acélból készült cappuccino 
sablon, melynek segítségével karácsonyi 
motívumok készíthetők a hab tetejére.

842 Ft

MANDI  791300-05
• ø100×3 mm 
[ T0 (8C, 30×30 mm)

Poliészter anyagból készült, 4 db-os 
poháralátét, közepén rénszarvas figurával.

362 Ft
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It’s tea time!



COLOXY  718170
• ø80×95 mm
[ Nem emblémázható

Porcelán színezhető bögre karácsonyi 
mintával és 6 db kerámiára való filctollal. 
300 ml. Díszdobozban szállítjuk.

1 482 Ft

RENAR  803408
• ø82×125 mm
[ C1 (8C, 50×80 mm), CP (2C, 40×40 mm), 
WPC (8C, 50×80 mm)

Fehér kerámia bögre rénszarvas mintával, 
400 ml.

762 Ft

JULTOM  803407-05
• ø83×100 mm
[ C2 (8C, 50×80 mm), CP (2C, 40×40 mm)

Piros kerámia bögre fenyőfa mintával és kiskanállal, 350 ml. 
Fehér papírdobozban szállítjuk.

1 002 Ft
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PROXXY  803409
• ø85×91 mm
[ VS (FC, 70×30 mm)

Porcelán bögre, fémes hatású karácsonyi 
mintával, 350 ml. Színben megegyező, 
fémhatású díszdobozban szállítjuk.

1 882 Ft

STELLAR  862008
• ø88×104 mm
[ C2 (8C, 80×40 mm), CP (2C, 40×40 mm), 
WPC (8C, 80×40 mm)

Fehér kerámia bögre karácsonyi 
motívummal, papírdobozban szállítjuk. 
Űrtartalom: 350 ml.

640 Ft

SNOFNUGG  862005
• ø80×100 mm
[ C2 (8C, 80×70 mm), CP (2C, 40×40 mm), 
WPC (8C, 80×70 mm)

Fehér kerámia bögre hópehely mintával és 
kiskanállal, 300 ml. Papírdobozban szállítjuk.

1 002 Ft

SORBUX  781115
• ø85×100 mm
[ C2 (8C, 60×15 mm), CP (2C, 40×15 mm), WPC (8C, 60×15 mm)

Fehér kerámia bögre fehér kanállal és karácsonyi motívummal, 400 ml. 
Papírdobozban szállítjuk.

1 040 Ft

-21
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TRIDUX  741761
• 45×58×3 mm
[ P1 (1C, 20×5 mm)

PVC anyagból készült kulcstartó karácsonyi 
figurával és fém karikával a végén.

170 Ft

HANSEN  781583
• 60×73×32 mm
[ Nem emblémázható

Karácsonyi hangulatjelet ábrázoló plüss 
kulcstartó.

240 Ft

SIRKKA  845162
• 35×40 mm
[ E1 (10×20 mm), DO2 (FC, 29×30 mm)

Karácsonyfa formájú fém kulcstartó, mely 
jól emblémázható epoxy matricával.

154 Ft

-05
-C

-B-01

REINSDYR  809544
• 63×55×3 mm
[ E1 (20×10 mm), P2 (2C, 20×10 mm)

Rénszarvas formájú, alumínium kulcstartó.

138 Ft

-05

-07

PAXMAS  812419
• 75×90×6 mm
[ P1 (4C, 30×15 mm), UV (FC, 30×15 mm)

Mini, műanyag kirakós játék karácsonyi mintával.

362 Ft

-B

-A
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BETOX  741655
• 380×400 mm
[ T1 (8C, 100×150 mm)

Adventi kalendárium 24 zsebbel. Anyaga: Non-woven.

1 034 Ft

9christmas and holiday



MELBU  845157-A
• 50×59 mm
[ P1 (4C, 48×48 mm), E1 (48×48 mm)

Fából készült karácsonyfadísz arany színű 
madzaggal, 5 db/csomag. A madzagot a 
dísz mellé csomagolva szállítjuk.

144 Ft

STUCK  781108-05
• 110×170×12 mm
[ T1 (8C, 30×10 mm)

Filc anyagból készült karácsonyfadísz szett, 
3 db különböző figurával.

186 Ft

SENSI  731978-05
• 205×90×20 mm
[ VS (FC, 190×80 mm)

Poliészter anyagból készült, 3 féle 
karácsonyfadísz. A szett 9 db elemből áll, 
melyet fehér karton dobozban szállítjuk.

480 Ft

ANDOYA  809390
• 70×90×2 mm
[ P1 (2C, 50×20 mm)

Fából készült, kiszínezhető karácsonyfadísz 
különböző figurákkal és 3 db filctollal.

352 Ft

10 christmas and holiday
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FANTASY  761372
• 90×90×3 mm
[ T0 (8C, 30×10 mm)

Filc anyagból készült karácsonyfadísz.

61 Ft

TRIPINE  718172
• 94×110×3mm
[ P1 (2C, 20×30 mm), E1 (20×30 mm)

Fából készült 3 az 1-ben karácsonyfadísz 
szett arany madzaggal. A madzagot a dísz 
mellé csomagolva szállítjuk.

202 Ft

RIMOL  781986
• 80×80 mm
[ Nem emblémázható

Laminált, non-woven anyagból készült 
karácsonyfadísz szett, mely áll 2 db 
motívumból.

234 Ft

-A -B -C
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DEBY  741105-05
• ø80 mm
[ P1 (2C, ø20 mm), VS (FC, ø50 mm)

Hópehely mintás, kör alakú, 
újrafelhasználható melegítő tasak.

288 Ft

SKILA  741107-05
• 75×24×75 mm
[ VS (FC, 60×15 mm)

Csillag alakú, üveg gyertyatartó teamécsessel. 
Papírdobozban szállítjuk.

522 Ft

DUO  731614
• 100×50×28 mm
[ VS (FC, 50×50 mm)

2 darabos teamécses szett, tetejükön 
hópihét formázó mintával átlátszó 
műanyag dobozban.

362 Ft

ZAMIR  781579
• ø56×68 mm
[ VS (FC, 40×40 mm)

Karácsonyi mécses üveg gyertyatartóban. 
Átlátszó műanyag dobozban szállítjuk.

704 Ft

SNOWMAN  809506
• ø65 mm
[ Nem emblémázható

Hóember formájú stresszlabda.

464 Ft

SANTA CLAUS  809504
• ø68 mm
[ Nem emblémázható

Télapó formájú stresszlabda.

464 Ft

-21 -98
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RENTIER  805872-05
• 180×108×30 mm
[ VS (FC, 70×30 mm)

2 darabos gyertya szett, rénszarvas formájú 
illatmentes gyertyákkal. Fehér díszdobozban szállítjuk.

1 034 Ft

XAPES  718169
• 65×80×18 mm
[ FP-UV (FC, 65×80 mm)

Fenyőfa formájú gyertya, egy oldalon full colour 
emblémázással. Az ár tartalmazza az UV LED 
emblémázási költséget. Karton dobozban szállítjuk. 
Minimális rendelési mennyiség: 50 db.

1 082 Ft
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CREAX  718174
• 105×148×3mm
[ FP-DG (FC, 105×148 mm)

Egyedi gyártású, papírból és fából készült 
karácsonyi üdvözlőlap összerakható 
karácsonyfadísszel. Mindkét oldalon egyedileg 
grafikázható. C6 borítékkal szállítjuk. 

320 Ft

SASKY  791309
• ø50×65 mm 
[ P2 (1C, 25×10 mm)

Hógömb a belsejében Télapóval, 
műanyag talpon.

704 Ft

ALEPPO  845158
• 75×80 mm
[ P1 (4C, 20×40 mm), T0 (8C, 15×30 mm), E1 (20×40 mm)

Fából és filcből készült mini karácsonyfa dekoráció.  
Lapra szerelve szállítjuk.

77 Ft

DEERMAIL  718173
• 190×140×6mm
[ S1 (1C, 50×120 mm)

Kartonból készült karácsonyi 
üdvözlőlap összerakható rénszarvassal. 
C5 borítékban postázható.

176 Ft
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HUGGER  861004
• 600×950 mm
[ BR (10C, 200×150 mm)

Polár takaró gyerekeknek, melyet 
karácsonyi figurává lehet összehajtogatni. 
100% poliészter, 260 g/m².

3 002 Ft

-09 -05

UPPSALA  861003
• 1300×1600 mm
[ BR (10C, 120×100 mm)

Polár takaró karácsonyi motívumokkal és szalaggal, 160 g/m².

2 480 Ft

CAMIZ  781988-05
• 420×110 mm
[ Nem emblémázható

Poliészter karácsonyi zokni csúszásmentes 
talppal, 1 méretben (36-43).

2 154 Ft
-01
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ANDENES  800385-B
• 263×122×2 mm
[ P1 (2C, 60×20 mm)

Fából készült színezhető karácsonyi figurás 
kilincstábla 3 színes filctollal.

266 Ft

LUMIUKKO  899004
•  ø80×140 mm
[ VS (FC, 40×30 mm)

Plüss hóember, kezén emblémázható papír címkével.

576 Ft

RENDJUR  899003
• 150 mm
[ VS (FC, 40×30 mm)

Plüss rénszarvas, fülén emblémázható papír 
címkével.

1 024 Ft

VAIDES  741109-05
• 90×140×8 mm
[ P1 (4C, 60×40 mm)

Kartonpapír borítású jegyzetfüzet 85 db lappal 
és karácsonyfa alakú kivágással az elején.

362 Ft
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GOSLAK  781577
• 70×100 mm
[ P0 (2C, 50×10 mm)

Papírból készült ajándékkártya 
karácsonyi motívummal.

144 Ft

NARVIK  845160
• 39×38 mm
[ E1 (10×20 mm), DO2 (FC, 29×30 mm)

Karácsonyfa formájú fém könyvjelző, mely 
jól emblémázható epoxy matricával.

176 Ft

HANTALA  845165
• 48×43 mm
[ P1 (2C, 20×10 mm)

Fából készült, karácsonyi mintájú 
csipesz üdvözlőkártyákhoz.

35 Ft

-05
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WISTICK  781111
• 205×220 mm
[ T1 (8C, 150×30 mm), WP (8C, 150×30 mm)

Non-woven anyagból készült, színezhető 
bevásárlótáska gyerekeknek, 5 db zsírkrétával. 
Anyaga: 80 g/m².

227 Ft

PLICOM  781112
• 190×295 mm
[ T1 (8C, 80×40 mm), WP (8C, 80×40 mm)

Non-woven anyagból készült, színezhető 
karácsonyi zokni, 5 db zsírkrétával.  
Anyaga: 80 g/m².

256 Ft

KERTRAN  781989
• 250×300 mm
[ T1 (8C, 150×40 mm), WP (8C, 150×30 mm)

Non-woven anyagból készült színezhető 
hátizsák karácsonyi mintával és 4 db 
zsírkrétával. Anyaga: 80 g/m².

320 Ft

-C -D
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SASPI  791306-05
• 200×320 mm 
[ T1 (8C, 50×30 mm), WP (8C, 70×40 mm)

Poliészter anyagból készült, csizma alakú 
karácsonyi ajándéktasak.

227 Ft

XAGI  809432
• 340×440 mm
[ T0 (8C, 180×100 mm)

Non-woven anyagból készült 
karácsonyi bevásárlótáska, 80 g/m².

154 Ft

XUGI  809431
• 340×440 mm
[ T0 (8C, 180×100 mm)

Non-woven anyagból készült karácsonyi 
bevásárlótáska, 80 g/m².

154 Ft
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TAMMELA L  808757
• 260×330×120 mm
[ S1 (1C, 200×40 mm), 
DG1 (FC, 100×50 mm)

Matt, laminált papírtáska karácsonyi 
dekorációval és üdvözlő cédulával.

288 Ft

TAMMELA S  808758
• 170×230×90 mm
[ S1 (1C, 200×40 mm), 
DG1 (FC, 100×50 mm)

Matt, laminált papírtáska karácsonyi 
dekorációval és üdvözlő cédulával.

202 Ft

TAMMELA W  808759
• 100×350×80 mm
[ P2 (1C, 80×50 mm), DG1 (FC, 100×50 mm)

Matt, laminált papírtáska borhoz, karácsonyi 
dekorációval és üdvözlő cédulával.

202 Ft

20 christmas and holiday
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LUNKAA L  808754
• 260×330×120 mm
[ DG1 (FC, 100×50 mm)

Matt, laminált papírtáska karácsonyi 
dekorációval és üdvözlő cédulával.

288 Ft

PILPALA M  808753
• 230×300×80 mm
[ S1 (1C, 200×50 mm), VS (FC, 50×50 mm)

Papír ajándékzacskó karácsonyi dekorációval 
és üdvözlő cédulával, közepes méret.

272 Ft

LUNKAA S  808755
• 170×230×90 mm
[ DG1 (FC, 100×50 mm)

Matt, laminált papírtáska karácsonyi 
dekorációval és üdvözlő cédulával.

202 Ft

PILPALA L  808750
• 260×330×120 mm
[ S1 (1C, 200×50 mm), VS (FC, 50×50 mm)

Papír ajándékzacskó karácsonyi dekorációval 
és üdvözlő cédulával, nagy méret.

288 Ft

LUNKAA W  808756
• 100×350×80 mm
[ DG1 (FC, 100×50 mm)

Matt, laminált papírtáska borhoz, karácsonyi 
dekorációval és üdvözlő cédulával.

202 Ft

KARKKILA L  808746
• 260×330×120 mm
[ VS (FC, 50×50 mm)

Papír ajándékzacskó karácsonyi dekorációval 
és üdvözlő cédulával, nagy méret.

288 Ft
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PAPA NOEL  761655
• 300×430 mm
[ T1 (8C, 70×20 mm), WP (8C, 70×20 mm)

Klasszikus Mikulás sapka fehér pom-pommal. 
Poliészter anyagból készült.

144 Ft

RUPLER  781588-05
• 270×405 mm
[ T1 (8C, 70×20 mm), WP (8C, 70×20 mm)

Színezhető Mikulás sapka 4 db zsírkrétával. 
Anyaga: poliészter/non-woven.

416 Ft

CESTILOX  781987-01
• 295×420 mm
[ T1 (8C, 150×70 mm), 
WP (8C, 150×70 mm)

Klasszikus Mikulás sapka fehér 
pom-pommal. Poliészter anyagból 
készült.

554 Ft
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ZILEA  781582
• 203×153 mm
[ VS (FC, 70×40 mm)

Karácsonyi selfie szett, mely 4 különböző fotókelléket és 
képeslapot tartalmaz. Karácsonyi borítékban és egyedi 
tasakban szállítjuk.

330 Ft

RUDOLPH  741760
• 250×260 mm
[ Nem emblémázható

Rénszarvas agancs fejdísz, filc anyagból.

259 Ft

HUNTIX  741757
[ P2 (2C, 30×20 mm)

Műanyag napszemüveg mikulás sapka 
motívummal. A szemüveg UV 400 
fényvédelemmel van ellátva.

554 Ft
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DUMBO  761866
• 76×177×14 mm
[ P1 (4C, 60×20 mm)

Színező szett melynek tartalma: 10 db színes 
ceruza, 1 db hegyező, 1 db vonalzó és 1db 
színezőkönyv.

282 Ft

PRINCOX  781587
• 100×105 mm
[ T1 (8C, 60×40 mm)

Mini karácsonyi színező készlet 4 db kifestővel 
és 3 db zsírkrétával. Filcből készült mikulás 
csizma tasakban szállítjuk.

326 Ft

FLOP  781113
• 100×105×7 mm
[ VS (FC, 60×60 mm)

4 db-os radír szett, karácsonyi 
motívummal, PVC tartóban.

227 Ft

LODINEX  781990-05
• 205 mm
[ Nem emblémázható

Műanyag golyóstoll flitteres poliészter 
csillaggal a tetején. Kék tollbetéttel szállítjuk.

362 Ft

TIDIL  781581
• 6×180 mm
[ Nem emblémázható

Műanyag golyóstoll tetején karácsonyi 
figurával. Kék tollbetéttel szállítjuk.

166 Ft

-A -B -C
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ARBYL  791288
• 43×195×70 mm 
[ P1 (2C, 50×6 mm)

Műanyag, egyszínű golyóstoll, 
melynek végén karácsonyfa található. 
Kék tollbetéttel szállítjuk.

102 Ft

-05 -06 -07

NAMSOS  808512
• ø7×200 mm
[ P1 (2C, 60×5 mm)

Fa grafitceruza, végén karácsonyi figurás radírral. 
Kihegyezve szállítjuk, HB-s.

70 Ft

GÖTE  809348
• 150 mm
[ P1 (2C, 60×8 mm)

Fából készült golyóstoll, tetején karácsonyi 
figurával. Kék tollbetéttel szállítjuk.

237 Ft

MILTOK  781584
• 170 mm
[ Nem emblémázható

Poliészter borítású golyóstoll, tetején karácsonyi 
hangulatjellel. Kék tollbetéttel szállítjuk.

275 Ft

-A -B -C -D
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"Viblance" quinoás 
pekándiós granola 
(250 g)

"Viblance" zöldalmás 
granola (250 g)

689849-06689849-05 689849-07

CRUNCHY  689849-05
• 210×215×116 mm
[ DG2 (FC, 165×125 mm)
Granola ajéndékcsomag tartalma:
"Bertók" erdei méz (75 g)
"Viblance" mézeskalácsos vörösáfonyás granola (250 g)
"Bircher" joghurtos pohár kanállal
"Fantasy" filc karácsonyfadísz

6 794 Ft

GRUYERE  689850
• 304×310×128 mm
[ DG2 (FC, 165×125 mm)
Ínyenc ajándékcsomag tartalma:
"Shiba" bambusz vágódeszka
"Capri" só- és borsőrlő
"Boursin" bambusz sajtkés szett
"Fantasy" filc karácsonyfadísz
"Fűszerész" egész feketebors (20 g)
"Fűszerész" egész rózsabors (10 g)
"Fűszerész" egész zöldbors (15 g)
"Bertók" szarvasgombás mézes mustár (60 g)
"Chabo Chili RED" chili szósz (90 ml)

14 282 Ft

Minden ajándékszettet piros szalaggal díszített karton ajándékdobozban szállítunk.
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ARCTIC  689852-05
• 304×310×128 mm
[ DG2 (FC, 165×125 mm)
Utazós ajándékcsomag tartalma:
"Uppsala" polár takaró
"Bertók" erdei méz (160 g)
"Luis" fűszeres narancsos tea (30 g)
"Luis" vörösáfonyás étcsokoládé (70 g)
"Dritox" thermo bögre
"Insert" teafű tartó

10 800 Ft

FORMOSA  689845
• 210×215×116 mm
[ DG2 (FC, 165×125 mm)
Teás ajándékcsomag tartalma:
"Jultom" karácsonyi bögre
"Fantasy" filc karácsonyfadísz
"Strobus" teatojás
"Bertók" erdei méz (75 g)
"Luis" fűszeres narancsos tea (30 g)

6 122 Ft

A szettekhez digitálisan nyomtatott papírkártya is kérhető.
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CHOCOLATEFITTY  689853
• 304×310×128 mm
[ DG2 (FC, 165×125 mm)
Fitness ajándékcsomag tartalma:
"Doltin" sportkulacs
"Wesly" okosóra
"Kelan" karpántos mobiltartó
"Biotech USA" Iso Whey Zero protein italpor (25 g)
"Biotech USA" Zero Bar protein szelet (50 g)
"Biotech USA" IsoTonic italpor (40 g)

14 240 Ft

BORDEAUX  689851
• 304×310×128 mm
[ DG2 (FC, 165×125 mm)
Borkóstoló ajándékcsomag tartalma:
"Quantium" boros szett
"Cheers" pohárjelölő szett
"Kaldeneker" füstös szilvalekvár (312 ml)
"Demeter" étcsokoládé liofilizált erdei gyümölcsökkel  (50 g)

13 440 Ft

Minden ajándékszettet piros szalaggal díszített karton ajándékdobozban szállítunk.
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CHOCOLATE

CRIOLLO  689846
• 210×215×116 mm
[ DG2 (FC, 165×125 mm)
Forrócsokoládés ajándékcsomag tartalma:
"Pressox" cappuccino sablon
"Meltik" befőttesüveg ivópohár
3 db "Sweetic" forrócsokoládé (tej, ét, fehér csokoládé)
"Bertók" erdei méz (75 g)
"Fűszerész" őrölt fahéj (20 g)

10 000 Ft

ADVENTURER  689848
• 210×215×116 mm
[ DG2 (FC, 165×125 mm)
Csokoládés, flaskás ajándékcsomag tartalma:
"Forester" flaska (170 ml)
"Nautilus" összecsukható pohár
"Demeter" belga tejcsokoládé narancs ízű pasztillával és mandulával (50 g)
"Luis" tejcsokoládés fahéjas mandula (80 g)

7 882 Ft

PROVENCE  689847
• 210×215×116 mm
[ DG2 (FC, 165×125 mm)
Levendula aromaterápiás ajándékcsomag tartalma:
"Olivia" fürdőcsokoládé (130 g)
"Olivia" levendulás fürdősó (250 ml)
"Aromax" levendula illóolaj (10 ml)
"Humby" párologtató

13 360 Ft

A szettekhez digitálisan nyomtatott papírkártya is kérhető.
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Technology and Mobile
USB POWER BANKOK | MOBILTELEFON ÉS USB TÖLTŐK

MOBILTELEFON TARTÓK ÉS TOKOK | ÉRINTŐKÉPERNYŐS KESZTYŰK
VIRTAUL REALITY SZEMÜVEGEK | FÉNYKÉP ÉS VIDEÓ KIEGÉSZÍTŐK
HANGSZÓRÓK ÉS FÜLHALLGATÓK | USB MEMÓRIÁK ÉS ELOSZTÓK

SZÁMÍTÓGÉP KIEGÉSZÍTŐK | KARÓRÁK ÉS OKOS ÓRÁK | ASZTALI ÉS FALI ÓRÁK



PRIVEK  721038
• 59×90×38 mm
[ P2 (4C, 40×30 mm)

Műanyag, bankkártya alakú USB power bank 
tapadókorongokkal, 2000 mAh kapacitással és mobiltartó 
funkcióval. Töltőkábel nélkül szállítjuk.

2 640 Ft

VENTOX  781310
• 59×90×10 mm
[ P2 (4C, 40×60 mm), UV (FC, 54×88 mm)

Műanyag, kártya formájú USB power 
bank tapadó koronggal, 2000 mAh 
akkumulátorral Micro USB kábellel 
szállítjuk.

2 640 Ft

-01 -05 -06 -10
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ELECTRIZE  897077
• 90×25×25 mm
[ P2 (4C, 60×12 mm), DG1 (FC, 89×79 mm)

Műanyag borítású USB power bank  
2200 mAh akkumulátorral. A termék micro 
USB töltőkábelt tartalmaz. Egyedi grafika 
helyezhető a termék borítása alá.

2 122 Ft
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THAZER  741469
• 22×94×22 mm
[ P2 (4C, 50×10 mm), E1 (50×10 mm)

Alumínium borítású USB power bank 2200 mAh 
akkumulátorral. A termék micro USB töltőkábelt 
tartalmaz.

2 000 Ft

TILMIX  721044-21
• 115×75×40 mm
[ P2 (4C, 50×10 mm), E1 (50×10 mm)

Alumínium töltő szett cipzáras tokban, tartalma: 
autós USB töltő (max kimenet 2100 mA) autós 
vészkalapáccsal, hálózati USB töltő (max kimenet 
1000 mA) és power bankkal (2200 mAh). USB 
töltőkábellel, micro USB, Type-C és Lightning 
csatlakozóval szállítjuk.

7 920 Ft

-01 -07-02 -10-03 -21-05 -25-06
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OSNEL  741471-01
• 116×65×10 mm
[ P2 (4C, 40×40 mm), E1 (50×50 mm)

Rozsdamentes acél és műanyag borítású, USB power bank 
4000 mAh akkumulátorral. A termék micro USB töltőkábelt 
tartalmaz.

5 200 Ft

ROBLEX  741926-09
• 24×102×24 mm
[ P2 (4C, 60×12 mm), E1 (60×18 mm)

Fa borítású USB power bank 2200 mAh 
akkumulátorral. A termék micro USB 
töltőkábelt tartalmaz.

3 600 Ft

CUFTON  741935
• 41×95×23 mm
[ E1 (50×15 mm)

Alumínium borítású USB power bank 
4000 mAh akkumulátorral és 1 LED-
es világítással. A termék micro USB 
töltőkábelt tartalmaz.

4 400 Ft

NACORAP  741931-01
• 115×40×75 mm
[ P2 (2C, 60×12 mm)

USB töltő szett cipzáras kemény tokban. 
Szett tartalma: autós USB töltő (max 
kimenet: 2100 mA), és USB power bank 
2600 mAh akkumulátorral. A termék 
micro USB töltőkábelt tartalmaz.

4 400 Ft
-05

-06
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KENFAC  741939-01
• 63×97×25 mm
[ P2 (4C, 50×30 mm), UV (FC, 60×30 mm)

Műanyag borítású USB power bank 6000 mAh akkumulátorral, 
2 kimenettel. A termék micro USB töltőkábelt tartalmaz.

6 202 Ft
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WILKES  741937
• 65×120×11 mm
[ P2 (4C, 50×30 mm), E1 (70×30 mm)

Alumínium és műanyag borítású USB power bank 5000 mAh 
akkumulátorral. A termék micro USB töltőkábelt tartalmaz.

4 960 Ft

QUIZET  781882-01
• 72×145×19 mm
[ P2 (4C, 50×30 mm), UV (FC, 50×30 mm)

Műanyag power bank 6000 mAh akkumulátorral és 
beépített vezeték nélküli töltővel. USB és USB Type-C 
csatlakozókkal.  A power bank USB Type-C csatlakozáson 
keresztül is tölthető. Töltőkábel nélkül szállítjuk.

10 000 Ft

ATAZZI  741942-01
• 170×50×85 mm
[ P2 (4C, 60×60 mm), UV (FC, 60×60 mm)

USB töltő szett cipzáras kemény tokban. Szett tartalma: autós USB 
töltő (max kimenet: 2100 mA), AC USB hálózati töltő (max kimenet: 
1000 mA) és USB power bank 8000 mAh akkumulátorral, 2 kimenettel. 
A termék micro USB töltőkábelt tartalmaz.

10 320 Ft

CROOFT  781881-01
• 97×74×26 mm
[ P2 (4C, ø40 mm), UV (FC, ø53 mm), VS( FC, ø53 mm)

Műanyag power bank 8000 mAh akkumulátorral, beépített vezeték 
nélküli töltővel és mobiltelefon tartóval. Az elem tölthető micro USB és 
USB Type-C porton keresztül. Töltőkábel nélkül szállítjuk. 

8 144 Ft

-21
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1000 mA
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MANDUX  721033-01
• ø95×38 mm
[ P2 (2C, 30×10 mm), UV (FC, ø30 mm), VS (FC, ø30 mm)

Vezeték nélküli mobiltelefon töltő műanyag házban, 3 USB 
csatlakozóval. Max. kimenet 3100 mA. Micro USB kábellel 
szállítjuk.

9 200 Ft

3100 mA

LERSEN  781869-01
• 105×104×90 mm
[ P2 (2C, ø50 mm)

Vezeték nélküli mobiltelefon töltő, 
mobiltartóval. 

5 616 Ft

1000 mA

DONSON  781863-01
• 90×90×7 mm
[ P2 (4C, 50×50 mm), UV (FC, 90×90 mm)

Műanyag vezeték nélküli töltő 2 USB 
csatlakozóval. Max kimenet: 2100 mA.

2 800 Ft

NEBLIN  781862
• ø98×11 mm
[ P2 (4C, ø40 mm), UV (FC, ø50 mm)

Műanyag borítású vezeték nélküli 
mobiltöltő.

2 202 Ft

-05 -06 -10 -77
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LACOUST  781604
• ø21×97 mm
[ P2 (2C, 30×10 mm)

Alumínium autós szivargyújtó USB töltő 
két csatlakozóval, max kimenet: 2100 mA. 
Beépített bluetooth kihangosítóval.

11 802 Ft

BIPOWER  806975-10
• ø38×68 mm
[ P1 (2C, 20×20 mm), DO2 (FC, ø30 mm)

Autós szivargyújtó USB töltő 2 USB kimenettel. 
Max. kimenet 1000 mA (1. csatlakozó), 2100 mA (2. 
csatlakozó). Ideális epoxy matricás emblémázáshoz.

1 360 Ft

LERFAL  721062-01
• 37×75×17 mm
[ E1 (15×6 mm), P1 (4C, 20×15 mm)

Műanyag autós szivargyújtó töltő USB 2 kimenettel. Max. kimenet 2100 mA. A 
logózható lemez mögött LED-es világítással, mely megvilágítja a gravírozott emblémát.

1 482 Ft

HIKAL  741172
• ø23×55 mm
[ P1 (4C, 20×10 mm)

Autós szivargyújtó USB töltő. 
Max. kimenet: 1000 mA.

346 Ft
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DORIP  721039-01
• 85×85×13 mm
[ DO1 (FC, ø22 mm), P1 (2C, 20×12 mm)

Műanyag fidget spinner USB töltőkábellel, 
micro USB, Type-C és Lightning 
csatlakozókkal.

1 162 Ft

STASH  810422
• 40×30×20 mm
[ UV (FC, 40×20 mm), P1 (4C, 40×20 mm)

USB töltőkábel Micro USB-vel és 
Lightning csatlakozóval, műanyag tokban. 
Hossza: 25 cm.

480 Ft

HOLNIER  781847
• 13×52×13 mm
[ P1 (2C, 17×8 mm)

USB töltős kulcstartó dupla micro USB 
csatlakozóval. 

666 Ft

BETH  781138
• 220×12×8 mm
[ E1 (30×5 mm)

Gumis karkötő micro USB kábellel és 
alumínium résszel.

442 Ft
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IONOS  800414-01
• 40×210×10 mm
[ E1 (20×15 mm)

USB töltőkábel műanyag karabinerrel és 1 LED-es 
zseblámpával. Micro USB, USB Type-C és Lightning 
csatlakozóval. A logózható lemez mögött LED-es 
világítással, mely megvilágítja a gravírozott emblémát. 
Gombelemmel szállítjuk.

1 280 Ft

Light up 
your logo!

MIRLOX  781902-01
• 135×30×7 mm
[ P1 (4C, 25×20 mm), UV (FC, 25×25 mm)

USB töltőkábel USB Type-C, micro USB és 
Lightning csatlakozóval, állítható karabinerrel. 

1 005 Ft
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SUBTIUM  810385-01
[ FP-SU (FC, 60×70 mm)

Érintőképernyős, műszálas kesztyűk felnőtt 
méretben, 3 ujján speciális borítással, egyik 
oldalán egyedi grafikával emblémázva. Egy 
méretben kapható. Az ár tartalmazza a 
szublimációs költséget. Minimális rendelési 
mennyiség: 50 db.

602 Ft

EPOCLEAN  718066
• ø30 mm
[ FP-DO (FC, ø30 mm)

Kör alakú képernyőtisztító epoxy 
matricával és fém lánccal. Minimum 
rendelési mennyiség: 100 db.

131 Ft

EPOPHONE  718067
• ø30 mm
[ FP-DO (FC, ø30 mm)

Kör alakú képernyőtisztító epoxy 
matricával és 3,5 mm-es Jack dugóval. 
Minimum rendelési mennyiség: 100 db.

125 Ft

Touch
3 finger

ACTIUM  791747
[ T1 (8C, 40×50 mm)

Érintőképernyős műszálas kesztyű 
3 ujján speciális borítással.

570 Ft
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Touch
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EKAIN  741395
• 90×180 mm
[ T0 (8C, 70×70 mm), 
SU1 (FC, 90×150 mm)

Zsinórral a végén összehúzható 
mobiltelefon tok szublimációs 
eljáráshoz. Anyaga: elasztikus poliészter.

208 Ft

VERIUM  781316-10
• 130×210×28 mm
[ S2 (1C, 100×50 mm)

Műbőr borítású mobiltelefon tartó 
beépített 4000 mAh akkumulátorral. 
A termék micro USB töltő kábelt  
tartalmaz.

12 400 Ft

KELAN  781619
• 110×170 mm
[ P2 (2C, 50×20 mm)

Felkarra rögzíthető műbőr mobiltelefon tartó, 
érintőképernyős ablakkal és fényvisszaverő részekkel. 
Max. 6 colos kijelző méretű telefonokhoz.

880 Ft

MOIDEN  781173
• ø33×7 mm
[ P1 (4C, ø20 mm), UV (FC, ø25 mm)

Kör alakú, műanyag borítású mobiltelefon 
tartó öntapadós résszel.

202 Ft

ARNOLD  781602
• 35×40×6 mm
[ P1 (2C, 20×10 mm)

Négyzet alakú műanyag borítású 
mobiltelefon tartó, öntapadós résszel.

160 Ft

-21-01 -10 -02 -05 -06 -07 -10 -25-98
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LAXO  791962
• 80×28×80 mm
[ P1 (4C, 40×20 mm)

Műanyag, összecsukható mobiltelefon- és 
táblagép tartó.

192 Ft

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

KROSLY  781133
• 31×52×10 mm
[ P2 (1C, 15×5 mm), DO1 (FC, ø16 mm)

Kulcskereső eszköz bluetooth kapcsolattal, 
kamera exponáló funkcióval, műanyag 
borításban. Gombelemmel szállítjuk. Ingyenes 
iOS/ Android applikációval működik.

1 722 Ft

Anti-lost APP Bluetooth Camera
shutter

Parking site
researching

Voice
recording

JACKSON  721042
• 29×60×10 mm
[ P2 (4C, 15×15 mm), UV (FC, 15×15 mm)

Kulcskereső eszköz bluetooth kapcsolattal, kamera 
exponáló funkcióval, lakat formájú műanyag borításban. 
Gombelemmel szállítjuk. Ingyenes iOS/ Android 
applikációval működik.

4 000 Ft

-01 -02 -03 -05

-06 -07 -10 -25

-01 -05

-06 -77

anti lost key finder
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KOMIR  781118
• 60×42×30 mm
[ P2 (1C, 20×10 mm)

Műanyag sportkamera 720p HD felvétellel, 2" LCD kijelzővel és 
újratölthető akkumulátorral. USB töltőkábelt és 14 kiegészítőt 
tartalmaz.

12 400 Ft

TARLEY  781331-10
• 190×145×125 mm
[ P2 (1C, 60×30 mm), VS (FC, 60×30 mm)

Műanyag borítású virtual reality headset beépített bluetooth 
fülhallgatóval, állítható lencsékkel, elasztikus pánttal és univerzális 
mobiltartóval. Támogatott okostelefon kijelző méret: 4.5-6.5.

7 920 Ft

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

Bluetooth

Micro SD
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PAICOM  741958
• ø26×600 mm
[ E1 (30×8 mm)

Rozsdamentes acélból készült teleszkópos 
selfie bot, vezetékes kamera kioldó gombbal 
(3,5 mm Jack csatlakozóval). EVA markolattal 
és univerzális mobiltartóval.

762 Ft

SLATHAM  781131
• ø22×690 mm
[ P2 (2C, 60×10 mm), E1 (60×10 mm)

Alumínium selfie bot kamera kioldó gombbal (3,5 mm Jack 
csatlakozóval) és univerzális telefontartóval. A markolatban levehető 
2200 mAh power bank akkumulátor található. USB töltőkábellel 
szállítjuk.

3 984 Ft

BAGLY  781745
• 110×145×30 mm
[ P2 (1C, 20×20 mm)

Univerzális okostelefon objektív 3 
elforgatható lencsével. 4 funkcióval: halszem, 
makró, nagy látószög és polár szűrő.

1 722 Ft

OPTIX  741751
• 95×137×25 mm
[ T2 (8C, 50×50 mm)

Okostelefon objektív készlet, 3 db optikával 
(halszem, makro- és nagylátószögű 
optikával) és univerzális klipsszel, 
hordtáskában szállítjuk.

1 482 Ft
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CORT  791192
• 70×20×70 mm
[ P2 (2C, 40×40 mm), UV (FC, 65×65 mm)

Fülhallgató, 3,5 mm Jack dugóval és 
különböző méretű füldugókkal.

336 Ft

STEPEK  781326
• 50×70×30 mm
[ P1 (2C, 20×30 mm), VS (FC, 50×50 mm)

Bluetooth headset beépített újratölthető 
akkumulátorral. Átlátszó tokban és USB 
töltőkábellel szállítjuk.

4 400 Ft

KELTY  781686
• ø27×110 mm
[ P1 (2C, 60×12 mm)

Füllhallgató 3,5 mm audió Jack 
csatlakozóval, műanyag tokban, 
karabinerrel és azonos színű kupakkal.

541 Ft
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DARSY  741953
• 190×80×175 mm
[ VS (FC, ø62 mm), P2 (2C, ø40 mm)

Összehajtható, műanyag fejhallgató 
bluetooth kapcsolattal, beépített, újratölthető 
akkumulátorral, telefon kihangosító és micro SD-s 
MP3 visszajátszó funkcióval ellátva. 3,5 mm-es 
audio Jack dugóval és USB töltőkábellel szállítjuk.

7 882 Ft

RODULX  721065-01
• 68×68×33 mm
[ UV (FC, 55×55 mm), 
P2 (4C, 40×40 mm)

Bluetooth headset beépített 
újratölthető akkumulátorral, 
műanyag dobozban. A termék 
USB töltőkábelt tartalmaz.

3 402 Ft

QUELLOX  721029-01
• 81×56×23 mm
[ E1 (45×30 mm)

Alumínium power bank 1500 mAh 
akkumulátorral és bluetooth headset-el. 
A termék USB töltőkábelt és micro USB 
adaptert tartalmaz.

19 920 Ft

EARSTAND  806970-01
• 90×75×20 mm
[ P1 (4C, 40×40 mm), UV (FC, 70×50 mm)

Fülhallgató 3,5 mm Jack dugóval és 3 pár 
cserélhető gumival. Mobiltartós műanyag 
dobozban.

762 Ft

-10-01

Hands-free
calls

Bluetooth

Bluetooth

Bluetooth
Hands-free

calls

Hands-free
calls

Micro SD
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LIORNEL  781127
• ø44×100 mm
[ E2 (10×25 mm)

Bluetooth hangszóró műanyag 
házban, beépített 4200 mAh 
power bankkal. Telefon kihangosító 
funkcióval és USB töltőkábellel.

10 800 Ft

RHYTHM  806978
• 40×40×40 mm
[ P2 (4C, 25×25 mm)

Bluetooth hangszóró, kamera 
exponáló funkcióval, műanyag házban 
és újratölthető akkumulátorral. USB 
töltőkábelt tartalmaz.

3 962 Ft

VISERON  781597
• ø35×152 mm
[ VS (FC, 50×15 mm)

Műanyag borítású bluetooth hangszóró 
beépített 2200 mAh kapacitású power 
bankkal 1 LED lámpával. Telefon kihangosító 
funkcióval. USB töltőkábellel szállítjuk.

7 962 Ft

RARIAX  741915
• ø85×55 mm
[ Nem emblémázható

Cseppálló (IPX4 védelemmel) bluetooth 
hangszóró, gumiborítású házzal és 
nagyméretű tapadókoronggal. Telefon 
kihangosító funkcióval és beépített 
újratölthető akkumulátorral ellátva. 
USB töltőkábelt tartalmaz.

3 600 Ft

-01

-10

-01

-01

-06

-02

-10

-05

-25

-10

Bluetooth

Bluetooth

Bluetooth

Hands-free
calls

Camera
shutter

Hands-free
calls

Micro SD
card reader

Bluetooth

Hands-free
calls

46 technology and mobile



MARTINS  741951
• ø59×50 mm
[ E2 (20×20 mm)

Bluetooth hangszóró fém házban. Telefon 
kihangosító, rádió és MP3 lejátszó funkcióval és 
beépített újratölthető akkumulátorral ellátva. USB 
töltő és aux-in kábelt tartalmaz.

3 600 Ft

BOLFING  781865-10
• 111×83×41 mm
[ P2 (1C, 20×20 mm)

Bluetooth hangszóró telefon kihangosító 
funkcióval, micro SD kártyaolvasóval és FM 
rádióval. Műanyag házban, újratölthető elemmel. 
USB töltőkábellel szállítjuk.

4 202 Ft

CLARMUNT  781866-10
• 130×117×67 mm
[ VS (FC, 60×30 mm)

Bluetooth hangszóró telefon kihangosító funkcióval, micro 
SD kártyaolvasóval és FM rádióval. Műanyag házban, 
újratölthető elemmel és USB töltőkábellel szállítjuk.

5 987 Ft
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LILIAM  781134
• 20×68×10 mm
[ P2 (2C, 20×10 mm), E1 (20×10 mm)

Fém/műanyag borítású USB memória, melyet 
papírdobozban szállítunk. Memória méret: 8GB.

Egyedi ár

TOGU  731610
• 55×10×20 mm
[ P2 (2C, 20×10 mm), E1 (20×10 mm)

Fém/műanyag borítású USB memória. 
Díszdobozban szállítjuk. Memória 
méret: 4GB.

Egyedi ár

REDAX  833011
• 85×54 mm
[ P1 (2C, 35×40 mm), UV (FC, 85×54 mm)

Műanyag borítású USB memória. 
Memória mérete: 2/4/8 GB.

Egyedi ár
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Minden USB azonnali raktárkészletről 
elérhető a megjelölt memória kapacitással.

Kérjük, keresd Kapcsolattartódat a 
különböző kapacitású (2/4/8/16/32 
GB) USB-k raktárkészletéért.
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WRENCH  897054-21
• 49×15×5 mm
[ P2 (2C, 23×8 mm), E1 (23×8 mm)

Karabineres fém pendrive 4/8 GB memóriával.

Egyedi ár

SIVART  741731
• ø14×140 mm
[ P1 (2C, 30×6 mm)

Fém golyóstoll megegyező színű 
érintőképernyős véggel, 8 GB beépített 
USB memóriával. Kék tollbetéttel, papír 
díszdobozban szállítjuk.

Egyedi ár

HAIDAM  781516
• 18×64×12 mm
[ E1 (35×10 mm), P2 (2C, 35×10 mm)

Bambusz USB 8 GB beépített memóriával. 
Díszdobozban szállítjuk.

Egyedi ár

HIKIKI  897068-21
• 66×23×7 mm
[ P2 (2C, 25×10 mm), E1 (25×10 mm)

Összecsukható fém pendrive 
kulcskarikával és 4/8 GB memóriával.

Egyedi ár

-01 -02 -03 -05 -06 -07 -10 -25
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SUBOMAT  812410
• 230×190 mm
[ FP-SU (FC, 230×190 mm)

Egérpad szublimációs nyomtatáshoz. 
Anyaga: gumi és poliészter. Az ár 
tartalmazza a szublimációs nyomtatást. 
Minimális rendelési mennyiség: 50 db.

682 Ft

SUBOROND  718175
• ø200 mm
[ FP-SU (FC, ø200 mm)

Kör alakú, poliészter egérpad csúszásmentes aljjal és 
szublimációs emblémázással. Az ár tartalmazza a szublimáció 
költségét. Minimális rendelési mennyiség: 50 db.

634 Ft

PRIVACY  809417
• 32×20×25 mm
[ DO1 (FC, 27×15 mm)

Műanyag, webkamera lefedő, 
képernyőtisztító résszel, jól epoxy 
matricázható felülettel.

106 Ft

-01 -02 -05 -06 -07 -10
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DROPOL  721026-10
• 300×210 mm
[ S1 (1C, 180×180 mm), 
T1 (8C, 130×110 mm)

Műbőr borítású egérpad beépített vezeték 
nélküli mobiltöltővel és tartóval.

4 640 Ft

GONG  731357
• 183×225×11 mm
[ S1 (1C, 130×110 mm), 
T1 (3C, 130×110 mm)

Műbőr, csuklótámaszos egérpad.

1 200 Ft

LACOL  781900
• 41×16×2 mm
[ P1 (2C, 20×8 mm)

Műanyag, kémkedést gátló webkamera 
lefedő, csúsztatható takaró résszel és 
öntapadós rögzítéssel.

128 Ft
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ANKER  741764
• 18×168×10 mm
[ P1 (2C, 35×7 mm)

USB-s LED lámpa flexibilis PVC borítással.

362 Ft
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KULER  721040-01
• 70×70×13 mm
[ DO1 (FC, ø22 mm), P1 (2C, 20×12 mm)

Műanyag fidget spinner USB elosztóval, 
3 db USB 2.0 és egy micro USB 
csatlakozóval.

2 000 Ft

LIGHTPORT  800413-01
• 77×60×34 mm
[ E2 (60×10 mm)

Műanyag USB elosztó 3 kimenettel, mobiltartó funkcióval és USB 
2.0 csatlakozóval. A logózható lemez mögött LED-es világítással, 
mely megvilágítja a gravírozott emblémát.

1 674 Ft

Light up 
your logo!
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SOLDAT  807151-01
• 105×70×60 mm
[ E1 (50×20 mm)

Elegáns, fém férfi karóra szilikon szíjjal, 
fém díszdobozban. André Philippe 
márkatermék.

4 202 Ft

CLEMENCE  807153
• 99×99×61 mm
[ Nem emblémázható

Elegáns, női karóra műbőr szíjjal. Műbőr 
díszdobozban, gombelemmel szállítjuk. 
André Philippe márkatermék.

3 402 Ft

MARQUANT  807150-10
• 105×70×60 mm
[ E1 (50×20 mm)

Elegáns, fém férfi karóra szilikon szíjjal, fém 
díszdobozban. André Philippe márkatermék.

4 400 Ft
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DARIL  781123
• 110×52×81 mm
[ E2 (25×25 mm)

Többnyelvű, bluetooth okosóra szilikon 
szíjjal és 1,44" LCD kijelzővel. USB 
töltőkábelt tartalmaz.

6 800 Ft

WESLY  781320
• 250×11×20 mm
[ E1 (15×10 MM)

Többnyelvű, bluetooth okosóra szilikon 
szíjjal és 0,49" LCD kijelzővel. USB 
töltőkábelt tartalmaz.

6 282 Ft

BOGARD  781887
• 260×46×14 mm
[ E2 (ø30 mm)

Többnyelvű, bluetooth okosóra, 1,22 
hüvelykes LCD képernyővel és szilikon 
pánttal.

11 802 Ft
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HARLING  781124
• 290×39×10 mm
[ Nem emblémázható

Többnyelvű, okosóra bluetooth kapcsolattal, 
rozsdamentes acél házban, szilikon pánttal. 
A termék USB töltőkábelt tartalmaz.

8 400 Ft

KIRNON  781954-10
• 260×42×14 mm
[ VS (FC, 30×80 mm)

Többnyelvű, bluetooth okosóra, 1,22" LCD képernyővel, 
rozsdamentes acél tokban és TPU szíjjal. USB 
töltőkábellel szállítjuk. 

15 472 Ft

CHELDER  721090
• 250×42×12 mm
[ VS (FC, 40×40 mm)

Többnyelvű, bluetooth okosóra 
poliészter szíjjal és 1,54" LCD kijelzővel. 
USB töltőkábelt tartalmaz.

12 762 Ft
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BETIME D  718055
• ø220 mm
[ FP-UV (FC, ø220 mm)

Kör alakú, HDF falemezből készült 
falióra egyedi grafikával. 1 db AA 
elemmel működik, elem nélkül 
szállítjuk. Minimum rendelési 
mennyiség: 50 db.

1 760 Ft

BETIME B  718053
• 220×220 mm
[ FP-UV (FC, 220×220 mm)

Négyzet alakú, HDF falemezből 
készült falióra egyedi grafikával. 
1 db AA elemmel működik, elem 
nélkül szállítjuk. Minimum rendelési 
mennyiség: 50 db.

1 760 Ft

BETIME 12  718178
• 220×220 mm
[ FP-UV (FC, 220×220 mm)

Egyedi gyártású, habosított PVC-ből 
készült falióra formára vágott számlappal. 
1 db AA elemmel működik, elem nélkül 
szállítjuk. Minimális rendelési mennyiség: 
50 db. 

1 914 Ft
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TUCANA  806815-10
• ø305×38 mm
[ P2 (1C, 60×25 mm), E2 (90×25 mm)

Alumínium falióra fekete számlappal, 
fehér számokkal. 1db AA elemmel 
működik, elem nélkül szállítjuk.

4 202 Ft

SUBOTIME  812417
• ø200×4 mm
[ FP-SU (FC, ø200 mm)

Szublimációs eljárással készült, egyedi 
grafikával ellátott kerek edzett üveg 
falióra, 1 db AA elemmel működik. 
Elem nélkül szállítjuk. Az ár tartalmazza 
a szublimációs költséget. Minimális 
rendelési mennyiség: 50 db.

2 800 Ft

CRONOS  791277
• ø298×40 mm 
[ VS (FC, 50×50 mm)

Műanyag falióra, 1 db AA/R06 elemmel működik. 
Elem nélkül szállítjuk.

3 040 Ft

CALIFORNIA  804835
• 141×80×39 mm
[ P2 (4C, 60×40 mm), UV (FC, 60×60 mm)

Digitális óra és időjárás jelző, színes háttér világítással. 
Funkciók: óra, hőmérséklet jelző, 12 óra hőmérséklet 
alakulását jelzi, páratartalom jelző. Elem nélkül 
szállítjuk. 2 db AAA elemmel működik.

2 640 Ft
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Writing
MŰANYAG GOLYÓSTOLLAK | TÖBBSZÍNŰ TOLLAK | SZÖVEGKIEMELŐK | CERUZÁK

TOLLTARTÓK | FÉM ÉS ALUMÍNIUM GOLYÓSTOLLAK | TOLL SZETTEK
MÁRKÁS SZETTEK



TRAMPOLINO  845174
• ø10×140 mm
[ DO1 (FC, 44×9 mm), P1 (2C, 60×6 mm)

Műanyag golyóstoll, speciális klipsz 
mechanizmussal. Kék tollbetéttel szállítjuk.

80 Ft

KARSOL  781993
• ø14×140 mm
[ P1 (2C, 60×6 mm), DO1 (FC, ø15 mm)

Műanyag golyóstoll fidget spinner 
klipsszel. Kék tollbetéttel szállítjuk.

234 Ft

TRISTY  845171
• ø12×140 mm
[ P1 (2C, 40×6 mm)

Műanyag golyóstoll fekete részekkel és matt, 
fémes véggel. Kék tollbetéttel szállítjuk.

96 Ft
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CREACLIP  809518-01
• ø10×145 mm
[ FP-UV (FC, 25×35 mm), P1 (2C, 50×5 mm)

Műanyag golyóstoll egyediesíthető klipsszel, kék tollbetéttel 
szállítjuk. A klipsz maximális mérete: 25×35 mm. Az ár 
tartalmazza 1 oldalon az UV nyomás költségét. Minimális 
rendelési mennyiség: 100 db.

202 Ft

Maximális klipsz méret: 25×35 mm.

Európában állították össze

Európai raktárból

100 darabtól

TERVEZD MEG SAJÁT 
KLIPSZED ÉS ALAKÍTSD KI 
EGYEDI GOLYÓSTOLLAD!
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SWANDY  845175
• ø12×145 mm
[ P1 (2C, 40×6 mm), UV (FC, 40×6 mm)

Műanyag tekerős golyóstoll króm 
nyomógombbal. Kék tollbetéttel szállítjuk.

109 Ft

SILTER  809448
• ø10×142 mm
[ P1 (4C, 60×6 mm), UV (FC, 60×6 mm)

Műanyag, színes golyóstoll ezüst klipsszel és 
króm véggel. Kék tollbetéttel szállítjuk.

131 Ft

KLINCH  791578
• ø11×150 mm 
[ P0 (4C, 60×6 mm), UV (FC, 80×5 mm)

Fehér testű, műanyag golyóstoll, ezüst 
hatású tollvéggel. A klipsz alatt színes betét 
található. Kék tollbetéttel szállítjuk.

96 Ft

WAVER  808760
• ø13×145 mm
[ P1 (4C, 35×6 mm), UV (FC, 35×6 mm)

Divatos, műanyag golyóstoll polírozott 
színes testtel és ezüst véggel. Kék 
tollbetéttel szállítjuk.

96 Ft

VADE  806650
• ø10×138 mm
[ P0 (4C, 50×5 mm)

Műanyag golyóstoll színes dekorációval és 
króm véggel. Kék tollbetéttel szállítjuk.

93 Ft
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VOGU  805957
• ø10×135 mm
[ P1 (4C, 60×6 mm), UV (FC, 50×6 mm)

Műanyag golyóstoll, fém hatású testtel, klipsszel és 
tollvéggel. Kék tollbetéttel szállítjuk.

138 Ft

OLIMPIA  791368
• ø10×138 mm
[ P1 (4C, 55×6 mm), UV (FC, 55×6 mm)

Műanyag golyóstoll, fém klipsszel. Kék tollbetéttel 
szállítjuk.

131 Ft

STILOS  805890
• ø10×133 mm
[ P0 (4C, 55×5 mm), UV (FC, 55×5 mm)

Műanyag, érintőképernyős toll 
gumimarkolattal és fém hatású 
kiegészítőkkel. Kék tollbetéttel szállítjuk.

109 Ft

MOTUL  741880
• ø9×140 mm
[ P1 (4C, 60×5 mm)

Műanyag golyóstoll érintőképernyős funkcióval, gumi markolattal. 
Fekete tollbetéttel szállítjuk.

141 Ft
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CLEXTON  741012
• ø13×140 mm
[ P0 (4C, 50×7 mm), 
UV (FC, 60×7 mm)

Műanyag golyóstoll fém színű 
végekkel. Kék tollbetéttel szállítjuk.

67 Ft

WUMPY  809360
• ø13×140 mm
[ P0 (4C, 50×7 mm), 
UV (FC, 60×7 mm)

Műanyag golyóstoll fehér testtel, 
színes gumi markolattal, fényes 
króm részekkel. Kék tollbetéttel 
szállítjuk.

67 Ft

BAMPY  809429
• ø14×134 mm
[ P0 (4C, 50×7 mm), 
UV (FC, 60×7 mm)

Műanyag golyóstoll 
érintőképernyős funkcióval, színes 
testtel illetve markolattal, és fekete 
részekkel. Kék tollbetéttel szállítjuk.

109 Ft

TUMPY  809366
• ø13×135 mm
[ P0 (4C, 50×7 mm), 
UV (FC, 60×7 mm)

Műanyag, ezüst színű golyóstoll 
érintőképernyős funkcióval, színes, 
gumírozott markolattal. Kék 
tollbetéttel szállítjuk.

109 Ft
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REBLOK  781992-10
• ø13×140 mm
[ E0 (40×7 mm)

Műanyag érintőképernyős golyóstoll fekete 
tolltesttel, gumi markolattal, színváltós LED-es 
fénnyel, mely gravírozást követően világít. A 
világítás a tolltesten lévő gombbal kapcsolható be. 
Gombelemmel és kék tollbetéttel szállítjuk.

307 Ft

LIGHTY  845172
• ø13×140 mm
[ E0 (40×7 mm)

Műanyag érintőképernyős golyóstoll gumi 
markolattal, színes érintőgombbal és 
színben megegyező LED-es fénnyel, mely 
gravírozást követően világít. A világítás a 
tolltesten lévő gombbal kapcsolható be. 
Gombelemmel és kék tollbetéttel szállítjuk.

237 Ft

SZÍNVÁLTÓS LED EGYSZÍNŰ LED

-01 -03 -05 -06 -07

Light up your logo!
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BESK  781971
• ø14×135 mm
[ E0 (40×7 mm)

Műanyag, fémhatású golyóstoll 
érintőképernyős funkcióval 
és 1 LED-es fénnyel, mely a 
gravírozás után az emblémát 
megvilágítja. Gombelemmel és 
kék tollbetéttel szállítjuk.

250 Ft

HEBAN  781906
• ø10×135 mm
[ E0 (40×6 mm)

Műanyag golyóstoll 
érintőképernyős funkcióval, 
gumi markolattal és 1 LED 
fénnyel, ami megvilágítja 
a gravírozott emblémát. 
Gombelemmel és kék 
tollbetéttel szállítjuk.

275 Ft

GLOWY  809602
• ø12×156 mm
[ E0 (40×6 mm)

Műanyag golyóstoll fém klipsszel, 
érintőképernyős funkcióval és 1 
LED-es fénnyel, mely gravírozást 
követően világít. Gombelemmel 
és kék tollbetéttel szállítjuk.

362 Ft
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TRICKET  809372
• ø13×142 mm
[ P1 (4C, 50×6 mm)

Műanyag golyós és érintőképernyős toll 
gumi markolattal és matt fém végekkel. 
Három színű tollbetéttel szállítjuk 
(fekete, kék és piros).

208 Ft

TRIPPEL  809603
• ø8×145 mm
[ P1 (4C, 50×6 mm)

Műanyag golyóstoll érintőképernyős 
funkcióval, gumi markolattal, króm heggyel és 
fémes felülettel. Három tollbetéttel szállítjuk: 
fekete, kék és piros.

176 Ft
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BOLINGS  781752
• 70×53×65 mm
[ P2 (4C, 50×25 mm)

Jelölőcsík szett áttetsző tartóban, 3 színű 
szövegkiemelővel, öntapadós jegyzetlappal 
(100 db 12 x 38 mm) és mobiltelefon tartóval. 

867 Ft

TRICO  731732
• 93×93×13 mm
[ P1 (4C, 30×30 mm), UV (FC, 38×38 mm)

Háromszög alakú szövegkiemelő, három 
különböző színnel, áttetsző kupakokkal.

202 Ft

NADOL  741152-01
• 44×75×16 mm
[ P1 (4C, 30×30 mm), UV (FC, 44×53 mm)

Villanykörte formájú műanyag szövegkiemelő.

240 Ft
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BASHANIA  809361
• ø11×135 mm
[ P1 (4C, 70×6 mm), E1 (70×6 mm)

Bambusz golyóstoll fém klipsszel. 
Kék tollbetéttel szállítjuk.

173 Ft

TASHANIA  809380
• ø11×138 mm
[ P1 (4C, 70×6 mm), E1 (70×6 mm)

Bambuszból készült érintőképernyős 
golyóstoll fém klipsszel és véggel. Kék 
tollbetéttel szállítjuk.

234 Ft

HELEON  781185
• 172×22×52 mm
[ P1 (4C, 60×30 mm), E1 (70×6 mm)

Bambusz toll szett golyóstollal 
érintőképernyős véggel és töltőceruzával. 
Díszdobozban, kék tollbetéttel 0,7 mm-es 
töltőceruza betéttel szállítjuk.

682 Ft

68 writing



GLINDERY  781718
• ø13×140 mm
[ P1 (4C, 50×6 mm), E1 (50×6 mm)

Bambuszból készült golyóstoll fém klipsszel. 
Kék tollbetéttel szállítjuk

502 Ft

TORI  791082
• ø9×137 mm
[ P0 (4C, 70×6 mm)

Újrahasznosított papírból készült golyóstoll, 
színes műanyag tollvéggel és klipsszel. Kék 
tollbetéttel szállítjuk.

67 Ft

CLERICUS  809606
• ø9×161 mm
[ P0 (4C, 70×5 mm)

Újrahasznosított papírból készült, ceruza formájú 
golyóstoll, színes műanyag heggyel és nyomógombbal. 
Kék tollbetéttel szállítjuk.

93 Ft

SUBBER  809605
• ø9×138 mm
[ P0 (2C, 35×5 mm)

Parafa bevonatú, újrahasznosított papírból készült golyóstoll, 
műanyag részekkel. Kék tollbetéttel szállítjuk.

90 Ft
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MELART  781755
• ø7×186 mm
[ P0 (4C, 70×5 mm), UV (FC, 150×5 mm)

Fa grafitceruza azonos színű radírral. 
Kihegyezve szállítjuk.

32 Ft

CELES  791798
• ø65×225 mm
[ T1 (8C, 120×30 mm)

Cipzáras henger alakú tolltartó, hordfüllel. 
Anyaga: 600 D poliészter.

394 Ft
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TRUBE  805986
• ø223×148 mm
[ E1 (50×10 mm), DO1 (FC, ø20mm)

Alumínium tolltok gumírozott felülettel.

394 Ft

KYRA  845150
• 180×40×20 mm
[ P1 (1C, 60×20 mm)

Fekete karton tolldoboz, egy toll 
tárolásához.

144 Ft

DYRA  809508
• 178×58×21 mm
[ P1 (1C, 60×20 mm)

Fekete karton tolldoboz, két toll tárolásához.

224 Ft
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MINOX  791581
• ø9×125 mm
[ P1 (4C, 60×5 mm), E0 (60×5 mm), 
UV (FC, 60×5 mm)

Alumínium golyóstoll érintőképernyős 
funkcióval. Kék tollbetéttel szállítjuk.

198 Ft
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VESTA  805960
• ø7×138 mm
[ P1 (4C, 60×5 mm), E0 (60×6 mm)

Alumínium golyóstoll, fém klipsszel és króm 
nyomógombbal. Kék tollbetéttel szállítjuk.

192 Ft

RAMPANT  809447
• ø11×145 mm
[ P1 (4C, 50×6 mm)

Alumínium golyóstoll matt, metál színű 
borítással. A toll ki-be kapcsolása egyedi 
módon történik. Kék tollbetéttel szállítjuk.

346 Ft

ANDY  852014
• ø9×144 mm
[ P1 (4C, 40×6 mm), E1 (60×5mm)

Alumínium érintőképernyős golyóstoll 
anodizált testtel. Kék tollbetéttel szállítjuk.

256 Ft

HEVEA  845168
• ø7×142 mm
[ E0 (60×6 mm)

Gumírozott alumínium golyóstoll 
érintőképernyős funkcióval és kék 
tollbetéttel.

266 Ft

CHANNEL  809488
• ø11×138 mm
[ E0 (50×6 mm)

Alumínium golyóstoll, kék tollbetéttel 
szállítjuk.

176 Ft

LEDGER  809487
• ø10×144 mm
[ P1 (4C, 50×6 mm), E0 (50×6 mm)

Szálcsiszolt alumínium golyóstoll, 
érintőképernyős funkcióval. Kék 
tollbetéttel szállítjuk.

282 Ft
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RUNNEL  805989
• ø10×138 mm
[ E1 (70×5 mm)

Alumínium golyóstoll gumírozott 
felülettel. Kék tollbetéttel szállítjuk. 
Speciális bevonattal rendelkezik, 
amely különlegesen fényessé teszi a 
gravírozott emblémát.

240 Ft

KOYAK  805988
• ø10,5×134 mm
[ E1 (35×6 mm)

Fém, tekerős golyóstoll gumírozott 
felülettel. Kék tollbetéttel szállítjuk. 
Speciális bevonattal rendelkezik, 
amely különlegesen fényessé teszi a 
gravírozott emblémát.

480 Ft

WOBBY  805987
• ø11,5×134 mm
[ E1 (35×6 mm)

Fém, tekerős golyóstoll gumírozott 
felülettel. Kék tollbetéttel szállítjuk. Speciális 
bevonattal rendelkezik, amely különlegesen 
fényessé teszi a gravírozott emblémát.

602 Ft
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PEARLY  845170
• ø8×142 mm
[ E1 (60×5 mm)

Alumínium golyóstoll érintőképernyős 
funkcióval, gumírozott felülettel. Különleges 
bevonattal, melynek gravírozása után 
az embléma az érintőképernyős véggel 
harmonizáló színben jelenik meg. Kék 
tollbetéttel szállítjuk.

304 Ft

CONNEL  809514
• ø8×140 mm
[ E1 (50×5 mm)

Alumínium golyóstoll érintőképernyős 
funkcióval, és speciális bevonattal 
színes gravírozott emblémázáshoz. 
Kék tollbetéttel szállítjuk.

282 Ft

CHROMY  845173
• ø9×140 mm
[ E1 (60×5 mm)

Alumínium golyóstoll gumírozott 
felülettel. Kék tollbetéttel szállítjuk. 
Speciális bevonattal rendelkezik, 
amely különlegesen fényessé teszi a 
gravírozott emblémát.

282 Ft
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LINTAL  781991
• ø10×129 mm
[ P1 (2C, 60×5 mm), E0 (60×5 mm)

Alumínium érintőképernyős golyóstoll. 
Kék tollbetéttel szállítjuk.

304 Ft

CALIBER  805971
• ø10×137 mm
[ E1 (40×5 mm)

Alumínium golyóstoll fényes felülettel és 
króm gyűrűkkel. Kék tollbetéttel.

474 Ft

NURBURG  805976
• ø12×140 mm
[ E1 (40×5 mm)

Fém golyóstoll karbon mintás testtel. 
Kék tollbetéttel szállítjuk.

842 Ft

EDELS  805995-21
• ø11×138 mm
[ E1 (40×6 mm)

Rozsdamentes acél golyóstoll. 
Kék tollbetéttel szállítjuk.

762 Ft
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CAMPBELL  805994-10
• 178×53×23 mm [ E1 (45×6 mm), P2 (1C, 70×30 mm)

Fém érintőképernyős golyóstoll, gumírozott felülettel. Kék tollbetéttel 
és fekete díszdobozban szállítjuk. Speciális bevonattal rendelkezik, 
amely különlegesen fényessé teszi a gravírozott emblémát.

1 274 Ft

PREZI  809480-21
• 178×37×18 mm
[ E1 (60×20 mm)

Lézermutatós toll, érintőképernyős véggel és LED lámpával, fém 
díszdobozban. Gombelemmel és kék tollbetéttel szállítjuk.

1 402 Ft

CROVY  809511
• ø17×157 mm
[ E1 (40×6 mm), DO1 (FC, ø20 mm)

Alumínium érintőképernyős golyóstoll színes 
gumi markolattal és érintőképernyős véggel. 
Különleges bevonattal, melynek gravírozása után 
az embléma a markolattal harmonizáló színben 
jelenik meg. Kék tollbetéttel, műanyag dobozban 
szállítjuk.

576 Ft
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INDIANA  805983
• 38×155 mm
[ P2 (4C, 40×5 mm), E1 (40×5 mm)

Alumínium golyóstoll érintőképernyős funcióval. 
Kék tollbetéttel, fekete papírtokban szállítjuk.

522 Ft

CENTER  852010
• 164×42×22 mm
[ P2 (4C, 70×20 mm), E1 (35×5 mm)

Fém golyóstoll fekete díszítéssel, 
króm kiegészítőkkel, fekete karton 
díszdobozban. Kék tollbetéttel szállítjuk.

1 360 Ft

KASPAROV  805981
• ø25×150 mm
[ E1 (40×6 mm)

Fém golyóstoll alumínium tokban, 
kék tollbetéttel szállítjuk.

1 104 Ft
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ARSENAL  805984
• 166×64×37 mm
[ S1 (1C, 80×40 mm), E1 (35×7 mm)

Elegáns, fém golyós és rollertoll gumírozott 
testtel. Kék tollbetéttel, fekete díszdobozban 
szállítjuk.

4 282 Ft

TRIPPY  805993
• 58×168 mm
[ P2 (4C, 70×20 mm), E1 (40×5 mm), 
UV (FC, 100×30 mm),

Alumínium golyóstollból és töltőceruzából 
álló szett, színben harmonizáló műanyag 
tokban. Kék tollbetéttel és 0,7 mm 
grafithegyekkel szállítjuk.

1 242 Ft

GRACE  6554
• 170×55×30 mm
[ P2 (2C, 70×20 mm), E1 (35×6 mm)

2 darabos toll szett fekete, mágneszáras 
karton dobozban. A szett egy-egy fémből 
készült, gumírozott roller és golyóstollat 
tartalmaz. Fekete tollbetéttel szállítjuk.

2 880 Ft

LUMIX  741112
• ø11×140 mm
[ P2 (2C, 35×6 mm), E1 (35×6 mm)

Toll szett alumínium golyóstollal és roller 
tollal. Kék tollbetéttel és díszdobozban 
szállítjuk.

1 402 Ft
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MARMANDE  805991
• 183×68×39 mm
[ P2 (1C, 40×6 mm), E1 (40×6 mm)

Elegáns, matt fém golyóstoll és rollertoll szett. 
Műbőr díszdobozban, kék tollbetéttel szállítjuk. 
André Philippe márkatermék.

3 040 Ft

CHINIAN  805980
• 180×80×30 mm
[ P2 (1C, 30×6 mm), E1 (30×6 mm)

Elegáns fém golyóstoll és rollertoll szett, fénylő króm részekkel 
és mintás testtel. Műbőr díszdobozban, kék tollbetéttel 
szállítjuk. André Philippe márkatermék.

4 720 Ft

VERLAINE  852012
• 183×68×39 mm
[ P2 (1C, 40×5 mm), E1 (40×5 mm)

Elegáns, fém golyóstoll és rollertoll szett fényes, króm részekkel. 
Bőrhatású díszdobozban, kék tollbetéttel szállítjuk. André Philippe 
márkatermék.

6 282 Ft

SISMIQUE  805970
• 180×30×65 mm 
[ P2 (1C, 30×6 mm), E1 (30×6 mm)

Elegáns, alumínium toll szett, mely rollertollat és golyóstollat 
tartalmaz. Fényes testtel és króm gyűrűkkel. Fekete díszdobozban, 
kék tollbetéttel szállítjuk. André Philippe márkatermék.

2 122 Ft
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QUILLAN  805978
• 180×80×30 mm
[ P2 (1C, 30×6 mm), E1 (30×6 mm)

Elegáns fém golyóstoll és rollertoll szett, fénylő 
króm részekkel. Műbőr díszdobozban, kék 
tollbetéttel szállítjuk. André Philippe márkatermék.

4 682 Ft

RIMBAUD  805990
• 175×51×23 mm
[ P2 (1C, 40×7 mm), S1 (1C, 80×30 mm)

Elegáns, fém golyóstoll és rollertoll szett karbon testtel. 
Fekete díszdobozban, kék tollbetéttel szállítjuk.  
André Philippe márkatermék.

4 842 Ft

BAYONNE  805992
• 193×93×42 mm
[ P2 (1C, 40×7 mm), E1 (50×7 mm)

Elegáns, fém golyóstoll és rollertoll szett rózsafa testtel. 
Fekete díszdobozban, kék tollbetéttel szállítjuk.  
André Philippe márkatermék.

4 602 Ft

LANNION  805966
• ø12×134 mm
[ P2 (1C, 35×5 mm), E1 (35×5 mm)

Elegáns fém golyóstoll, műbőr borítással, króm klipsszel 
és nyomógombbal, műbőr borítású díszdobozban.  
André Philippe márkatermék. Kék tollbetéttel szállítjuk.

1 962 Ft
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TUNEL  791049
• 165×210×10 mm 
[ P2 (4C, 60×30 mm), S1 (1C, 60×100 mm)

Újrahasznosított papírból készült spirálozott 
jegyzetfüzet 60 sima lappal, papír 
golyóstollal.

554 Ft

RAIMOK  781196
• 147×210×15 mm
[ P1 (4C, 70×30 mm), 
S1 (2C, 100×150 mm), 
UV (FC, 100×150 mm)

Karton borítású jegyzetfüzet 100 
sima lappal, megegyező színű 
könyvjelzővel és gumipánttal zárható.

784 Ft

GANOK  781781
• 145×210×18 mm
[ S1 (2C, 100×150 mm), P1 (4C, 70×30 mm)

Újrahasznosított papírból készült 50 lapos 
jegyzetfüzet, újrahasznosított papírból 
készült golyóstollal. Tartalmaz 2 különböző 
méretű öntapadós jegyzettömböt is (30 db 
73×75 mm és 75 darab 15 x 50 mm).

861 Ft
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SAMISH  781715
• 126×177×23 mm
[ P1 (4C, 70×30 mm)

Műbőr borítású jegyzetfüzet 80 vonalas 
lappal, kék golyóstollal, könyvjelzővel, 
gumipánttal zárható.

1 501 Ft
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GABBRO A5  844039
• 140×210×15 mm
[ S1 (2C, 120×60 mm)

Műbőr borítású textil hatású 
jegyzetfüzet 80 vonalas lappal, 
gumipánttal zárható. A5 méretű.

762 Ft

GABBRO A6  844038
• 90×140×15 mm
[ S1 (2C, 100×50 mm)

Műbőr borítású textil hatású 
jegyzetfüzet 80 vonalas lappal, 
gumipánttal zárható. A6 méretű.

442 Ft

BODLEY  721022
• 147×210×15 mm
[ S1 (2C, 100×150 mm), 
P1 (4C, 70×30 mm)

Fémes hatású műbőr borítású 
jegyzetfüzet 80 sima lappal, 
gumipánttal zárható. A5 méretű.

1 120 Ft
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KINE  731965
• 95×145×16 mm 
[ P1 (4C, 70×30 mm), S1 (2C, 50×100 mm), 
UV (FC, 50×100 mm)

Műbőr borítású jegyzetfüzet 100 sima lappal, 
könyvjelzővel, gumipánttal zárható.

419 Ft

CILUX  791753
• 147×210×15 mm
[ P1 (4C, 70×30 mm), S1 (2C, 100×150 mm), 
UV (FC, 100×150 mm)

Műbőr borítású jegyzetfüzet 100 sima lappal, 
könyvjelzővel, gumipánttal zárható.

848 Ft

YAKIS  741148
• 90×140×13 mm
[ P1 (4C, 70×30 mm), S1 (2C, 50×100 mm), 
UV (FC, 50×100 mm)

Fehér kartonpapír borítású jegyzetfüzet 80 
sima lappal, színes gumipánttal zárható.

387 Ft
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HARTIL  721052
• 140×210×15 mm
[ S1 (1C, 100×150 mm), 
P1 (1C, 70×30 mm)

Természetes parafa borítású 
jegyzetfüzet 80 sima lappal, 
gumipánttal zárható. A5 méretű.

1 242 Ft
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MAKRON  741149
• 210×200×10 mm
[ P2 (4C, 70×30 mm), S1 (2C, 100×150 mm)

Újrahasznosított kartonból készült spirálozott jegyzetfüzet 
70 sima lappal, kék tollbetétes golyóstollal és jegyzetjelölő 
csíkokkal (125 db nagy és 25 db kicsi).

960 Ft

SEEKY  844033
• 135×177×8 mm
[ P1 (4C, 50×50 mm), S1 (2C, 50×100 mm)

Újrahasznosított papírból készült jegyzetfüzet 
60 sima lappal, az elején 5×25 db színes 
öntapadós jegyzetjelölő csíkkal.

544 Ft
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RONDY  808721
• 68×216 mm
[ P1 (4C, ø45 mm), VS (FC, ø45 mm)

Papír könyvjelző öntapadós 
jegyzetlapokkal, oldalán vonalzóval.

122 Ft

ZINKO  731612
• 82×60×3 mm
[ P1 (4C, 60×30 mm)

100 db (5 különböző színű) öntapadós 
lapot tartalmazó jegyzettömb.

80 Ft

HIGHSCHOOL  809320
• 130×105×25 mm
[ P2 (4C, 70×30 mm), S1 (1C, 90×70 mm)

Fekete, műbőr borítású jegyzettömb, 2 különböző 
méretű öntapadós címkével és 10 féle színű 
jelölőcsíkkal. A fedelén naptárral.

1 082 Ft

SIZES  809337
• 80×105×9 mm
[ P1 (4C, 50×30 mm)

Különböző méretű öntapadós 
jegyzetlapok, újrahasznosított 
papír tokban.

282 Ft
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CHARBON  809513
• 322×254×21 mm
[ T1 (8C, 100×100 mm)

A4-es méretű, műbőr és poliészter, 
összecipzározható iratmappa 20 lapos 
jegyzetfüzettel, toll-, névjegykártya- 
és tablettartóval. André Philippe 
márkatermék.

6 000 Ft

BONZA  809454
• 320×245×20 mm
[ S1 (2C, 150×60 mm), E2 (40×10 mm)

A4-es, műbőr iratmappa iPad® tartóval, 
20 lapos jegyzetfüzettel és tolltartó 
résszel. A mappa fémlemezzel díszített, 
gumiszalaggal zárható.

4 880 Ft

HOOPEL  781530-10
• 175×225×25 mm
[ P2 (1C, 60×60 mm)

Műbőr iratmappa 3000 mAh 
külső akkumulátorral, 65 lapos 
jegyzetfüzettel és mobil tartó résszel. 
USB csatlakozóval szállítjuk.

11 472 Ft

COOK  809458
• 272×230×30 mm
[ E1 (10×40 mm)

Műbőr iratmappa univerzális 
iPad® tartóval, 5000 mAh külső 
akkumulátorral és 20 lapos 
jegyzetfüzettel. USB és mini USB 
csatlakozóval szállítjuk.

12 720 Ft

B5
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JAIDEN  781129-10
• 260×340×40 mm
[ S1 (2C, 150×60 mm), P2 (1C, 60×60 mm)

Műbőr iratmappa 5000 mAh külső 
akkumulátorral, 20 lapos jegyzetfüzettel 
és mobil-, és tablettartó résszel. USB 
csatlakozóval szállítjuk.

14 131 Ft

BOOZEL  721077-10
• 235×310×30 mm
[ E1 (45×25 mm)

600D poliészterből készült iratmappa 
4000 mAh kapacitású power bankkal, 
bankkártya-, tablet- és tolltartóval 
valamint 20 lapos vonalas jegyzettömbbel. 
USB töltőkábellel szállítjuk.

13 514 Ft

MALVET  721078-10
• 175×222×30 mm
[ E1 (45×25 mm)

600D poliészterből készült iratmappa 
4000 mAh kapacitású power bankkal,  
16 GB-os flash drive-val, beépített vezeték 
nélküli töltővel, tablet- és tolltartóval 
valamint 20 lapos vonalas jegyzettömbbel. 
USB töltőkábellel szállítjuk.

19 994 Ft

B5
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YORK  752090
• 270×350×45 mm
[ E1 (35×10 mm), O1 (50×50 mm)

Fekete, varrott bőr összecipzározható iratmappa cserélhető 
jegyzettömbbel, névjegy-, és tolltartó résszel, borítón díszítéssel.

6 560 Ft

DURHAM  752408-10
• 307×255×17 mm
[ E1 (45×10 mm), O1 (50×30 mm)

Fekete, varrott bőr cipzáras iratmappa cserélhető jegyzettömbbel, 
névjegy-, és tolltartó résszel, borítón fém betéttel.

5 402 Ft

SMOKEY ZIP  809462
• 335×250×40 mm; [ T2 (8C, 130×80 mm), E1 (35×9 mm)

Vászon és műbőr borítású A4-es cipzáras iratmappa hordfüllel, 
20 lapos jegyzettömbbel, napelemes számológéppel. Borítón jól 
emblémázható fém lemez található.

5 962 Ft

SMOKEY A4  809461
• 315×255×20 mm
[ T2 (8C, 130×80 mm), E1 (35×9 mm)

Vászon és műbőr borítású A4-es iratmappa, 20 lapos 
jegyzettömbbel. Borítón jól emblémázható fém lemez található.

3 082 Ft

DURHAM
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YORK

SMOKEY A4

90 o ce and business



CLIPSY A4  718040
• 220×315 mm
[ FP-DG (FC, 220×315 mm)

Egyedi A4-es méretű felírótábla, mindkét 
oldalán egyedi grafikával. Minimális rendelési 
mennyiség: 300 db.

1 562 Ft

MAGNOTE  809540
• 30×35×23 mm
[ DO1 (FC, ø24 mm)

Fém jegyzetcsipesz egyik oldalán 
mágnessel, másikon epoxy matricázható 
felülettel.

160 Ft

DIOPTRY  800348
• 130×180 mm
[ FP-SU (FC, 180×130 mm)

Egyedi grafikával rendelhető mikroszálas (180 g/m²) 
poliészter anyagú szemüvegtörlő kendő.  
Minimális rendelési mennyiség: 100 db.

400 Ft

-01 -21

MAGNOTE

CL
IP

SY
 A

4

DIOPTRY

91o ce and business

Made

in EU



CHORUM  809515
• 90×55 mm
[ FP-DO (FC, 92×55 mm), E1 (70×30 mm)

Fém névjegykártya tartó fényes, jól epoxy 
matricázható felülettel. Az ár tartalmazza az 
emblémázás költségét. Minimális rendelési 
mennyiség: 100 db.

1 280 Ft

LINER  801709
• 92×60×5 mm
[ E1 (60×25 mm)

Matt fedeles névjegytartó, a fedél két 
szélén fényes sávval.

1 200 Ft

ELEMENTO  810383-10
• 92×63×15 mm
[ P2 (1C, 60×10 mm), E1 (80×10 mm)

Műbőr borítású szálcsiszolt fém 
névjegytartó.

816 Ft

VALENCE  800685-10
• 96×62×15 mm
[ P2 (2C, 40×10 mm), E1 (40×10 mm)

Elegáns, fém névjegykártya tartó. Az oldalt nyitható 
fedél ívesen hajlított, varrott műbőr borítású. 
Márkajelzéssel ellátott, fekete kartondobozban 
szállítjuk. André Philippe márkatermék.

960 Ft
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NOUART  873027
• 170×160 mm
[ E2 (35×6 mm)

Egyedi bőrmintával díszített irodai szett, mely 
tartalmaz golyóstollat, névjegykártya tartót és 
kulcstartót. Fekete díszdobozban szállítjuk. 
André Philippe márkatermék.

3 882 Ft

SESTO  810384
• 140×150×29 mm
[ P2 (1C, 50×20 mm), S1 (1C, 60×40 mm), 
E2 (50×30 mm)

Műbőr borítású szálcsiszolt fém 
névjegytartó és kulcstartó szett, fekete 
díszdobozban szállítjuk.

1 434 Ft
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SUBYARD USB  
718179
• 20×550 mm
[ FP-SU (FC, 20×1100 mm)

Egyedi gyártású poliészter nyakpánt 
lecsatolható fém karabinerrel. Beépített 
8 GB-os USB memóriával a műanyag 
csatban. Mindkét oldalán szublimációs 
technológiával emblémázva. Minimális 
rendelési mennyiség: 100 db.

Egyedi ár

SUBYARD A
  718034
• 20×550 mm
[ FP-SU (FC, 20×1100 mm)

Egyedi grafikával ellátott 
poliészter nyakpánt fém 
karabinerrel. Mindkét oldalán 
szublimációs technológiával 
emblémázva. Minimum 
rendelési mennyiség: 100 db.

Egyedi ár

SUBYARD C  
718036
• 20×550 mm
[ FP-SU (FC, 20×1100 mm)

Egyedi grafikával ellátott 
poliészter nyakpánt levehető fém 
karabinerrel. Mindkét oldalán 
szublimációs technológiával 
emblémázva. Minimum rendelési 
mennyiség: 100 db.

Egyedi ár

SUBYARD ZERO  
718127
• 20×550 mm
[ FP-SU (FC, 20×1100 mm)

Egyedi gyártású, poliészter 
nyakpánt fém karabinerrel. Egy 
oldalon szublimációs technikával 
emblémázva. Minimum rendelési 
mennyiség: 100 db.

Egyedi ár
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NECK  761112
• 20×500 mm
[ T1 (8C, 200×15 mm)

Poliészter nyakpánt fém karabinerrel a végén.

138 Ft

SLOPE  809307
• ø30×15 mm
[ P1 (2C, ø15 mm), DO1 (FC, ø19 mm)

Ruhára helyezhető patentos, műanyag 
síbérlettartó.

138 Ft

HOOKY  844034-10
• 50×35×1 mm
[ P1 (2C, ø15 mm), DO1 (FC, ø20 mm)

Műanyag fekete síbérlettartó, fém/
műanyag, teleszkópos karabinerrel.

416 Ft

VENKAL  781679-21
• 70×25×7 mm
[ DG1 (FC, 70×22 mm)

Alumínium névtábla, cserélhető 
papírral a belsejében. 

179 Ft
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WARGER  897007
• 95×95×70 mm
[ P2 (4C, 50×40 mm) 

Műanyag, 3 USB kimenetes asztali tolltartó, USB 2.0.

1 440 Ft

CRYSTALLINE  813012
• 100×120×53 mm
[ P2 (4C, 45×20 mm), UV (FC, 45×20 mm)

Átlátszó, műanyag tolltartó, digitális kijelzővel, 
(a kijelző rész levehető) mely mutatja az időt, 
hőmérsékletet, dátumot. Ébresztő funkciója is van. 
Elemmel szállítjuk.

1 584 Ft
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HOLTY  718176
• ø95×130 mm
[ FP-DG (FC, 95×130 mm)

Egyedi gyártású hatszög alapú papír 
tolltartó. Az ár a full colour nyomtatás 
költségét tartalmazza. Minimális rendelési 
mennyiség: 100 db.

362 Ft

TOBI  809353
• ø80×105 mm
[ DG2 (FC, 240×80 mm)

4 USB (2.0) kimeneteles asztali tolltartó, kék 
fénnyel világít. A tolltartó 2 fala közé egyedi 
nyomtatott grafika helyezhető. Anyaga: ABS.

3 402 Ft

HOLTY

TOBI
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ALURY 30  800411
• 311×30×3 mm
[ E1 (100×20 mm)

30 cm-es alumínium vonalzó.

240 Ft

CINEMAX  721053
• 150×107×41 mm
[ P2 (2C, 70×25 mm)

Világító üzenőtábla 82 betűvel, számmal és 
szimbólummal. 4 LED lámpával világít. 3 db AAA 
elemmel működik, elemek nélkül szállítjuk.

1 680 Ft

BOMLER  718058
• 125×35×1 mm
[ P0 (4C, 60×20 mm), E1 (60×20 mm)

Fából készült könyvjelző 11 cm hosszú vonalzóval.

61 Ft

SIMLER  718057
• 170×40×1 mm
[ P0 (4C, 70×15 mm), E1 (140×15 mm)

15 cm hosszú, fa vonalzó (cm és inch skálával).

74 Ft

ALURY 20  800410
• 210×31×3 mm
[ E1 (100×20 mm)

20 cm-es alumínium vonalzó.

202 Ft
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Kitchen and Home
KONYHAI ESZKÖZÖK | TEAFŰ TARTÓK | HŰTŐMÁGNESEK | BÖGRÉK | POHÁRALÁTÉTEK

BOROS SZETTEK ÉS ÜVEGNYITÓK | GYERTYÁK ÉS FÜSTÖLŐ SZETTEK



BOURSIN  800389
• 185×30×160 mm
[ E2 (10×10 mm), S1 (1C, 60×60 mm)

4 féle bambusz sajtkés, fekete André Philippe 
márkajelzéssel ellátott díszdobozban szállítjuk. 
André Philippe márkatermék.

2 602 Ft

KOET  731983
• 190×160×23 mm 
[ E2 (20×30 mm)

4 féle rozsdamentes acél sajtkés fa fogóval, 
fekete díszdobozban szállítjuk.

2 800 Ft

BORINDA  800390
• 240×50 mm
[ E1 (30×45 mm), P1 (1C, 60×10 mm)

Bambusz fakanál.

256 Ft

BAMBUSA  800388
• 330×230×10 mm
[ E2 (120×80 mm)

Bambusz vágódeszka.

1 562 Ft
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CAPRI  810354
• 190×50 mm
[ E1 (18×30 mm)

Rozsdamentes acélból készült, kézi só- és borsőrlő, 
fekete, logózott díszdobozban szállítjuk. André 
Philippe márkatermék.

3 002 Ft

SILAX  781270
• 165×280 mm
[ SU2 (FC, 165×280)

Poliészter anyagból készült 1 db edényfogó 
színes széllel. Ideális szublimációs 
eljáráshoz.

634 Ft

TINY  890000
• ø80×90 mm
[ C2 (8C, 60×40 mm), CP (2C, 45×40 mm), 
WPC (8C, 60×40 mm)

Kerámia mini fondü, mécsestartó állvánnyal 
és 1 db műanyag nyelű, rozsdamentes acél 
villával.

634 Ft

JASMIN  800392
• ø35×150 mm
[ E1 (6×12 mm)

Szilikon és rozsdamentes acélból készült 
teatojás, a tetején díszítéssel.

784 Ft

MALDIN  810379-10
• ø50×216 mm
[ P2 (2C, ø45 mm), E2 (ø45 mm)

Automata só- és borsőrlő gumírozott 
műanyag borítással, rozsdamentes acél 
kupakkal és kerámia őrlőszerkezettel. 
Automatikusan működésbe lép. 6 db AA 
elemmel működik. Elem nélkül szállítjuk.

2 800 Ft
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EPOFRIDGY  718001
• Max. 25 cm²
[ FP-DO (FC, Max 25 cm²)

Egyedi gyártású, tetszőleges formájú, digitálisan 
nyomtatott hűtőmágnes epoxy gyanta borítással. 
Minimális rendelési mennyiség: 100 db.

362 Ft

FRIDGY  718004
• Max. 25 cm²
[ FP-DG (FC, Max 25 cm²)

Egyedi gyártású, tetszőleges formájú, 
digitálisan nyomtatott hűtőmágnes. 
Minimális rendelési mennyiség: 100 db.

202 Ft

CREATEA ONE  718183
• 65×115 mm
[ FP-DG (FC, 65×145 mm)

Teafilter digitálisan nyomott papír borítással. 1 tasak 
2,5 gr Earl Grey teát tartalmaz. Minimum rendelési 
mennyiség: 100 db.

400 Ft
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BAFY

REVERY

ALLOY  809476-98
• ø80×95 mm
[ FP-SU (FC, 190×95 mm)

Fém hatású 300 ml-es kerámia bögre, 
mely szublimációs technológiával 
emblémázható. A termék ára tartalmazza 
az emblémázás költségét. Minimum 
rendelési mennyiség: 100 db.

1 200 Ft

REVERY  862009
• ø81×95 mm
[ E2 (50×50 mm)

Fehér kerámia bögre színes belsővel, 350 ml. A gravírozott logó a bögre 
belsejével megegyező színű. Díszdobozban szállítjuk.

1 104 Ft

BAFY  781260
• ø82×96 mm
[ E2 (50×50 mm)

Fekete kerámia bögre, színes belső résszel, 350 ml. A 
gravírozott logó a bögre belsejével megegyező színű. 
Dobozban szállítjuk.

1 242 Ft

HARNET  791325
• ø82×100 mm 
[ SU1 (FC, 190×95 mm)

Szublimációs technológiával 
emblémázható, fehér kerámia bögre 
kartondobozban. A bögre belseje és füle 
megegyező színű, 350 ml.

1 162 Ft

DOLTEN  781257-01
• ø74×84 mm
[ SU1 (FC, 180×60 mm)

Kerámia szublimációs bögre, 
díszdobozban szállítjuk.

762 Ft
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400 ml

812400

812404

MULTICOLOUR  812400
• ø80×95 mm
[ FP-SU (FC, 190×95 mm)

300 ml-es fehér, mosogatógép-álló kerámia bögre, 
szublimációs technológiával emblémázható. A termék 
ára az emblémázás költségét tartalmazza. Minimális 
rendelési mennyiség: 100 db.

1 104 Ft

SUBOVINT  812403
• ø87×80 mm
[ FP-SU (FC, 190×60 mm)

Retró hatású zománcozott fém bögre 
szublimációs emblémázáshoz. 400 ml. 
Ajándékdobozban szállítjuk. Az ár tartalmazza 
az emblémázás költségét. Minimális rendelési 
mennyiség: 100 db.

1 882 Ft

MATTY  812404
• ø80×95 mm
[ FP-SU (FC, 190×95 mm)

Mosogatógépben mosható fehér kerámia bögre matt felülettel, 
ideális szublimációs emblémázáshoz, 300 ml. Ajándékdobozban 
szállítjuk. Az ár taralmazza az emblémázás költségét. Minimális 
rendelési mennyiség: 100 db.

1 162 Ft
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SPOON  862000
• ø80×100 mm
[ C2 (8C, 70×35 mm), CP (2C, 40×40 mm), 
WPC (8C, 70×35 mm)

Kívül fehér, belül színes kerámia bögre, a bögre 
belsejével megegyező színű kanállal, 300 ml. 
Díszdobozban szállítjuk.

720 Ft

HONAN  803402-01
• ø80×95 mm
[ C1 (8C, 210×80 mm), 
CP (1C, 40×40 mm), 
WPC (8C, 110×75 mm)

300 ml-es fehér porcelán bögre.

554 Ft

FORSA  853004-01
• ø80×95 mm
[ C1 (8C, 85×85 mm), 
CP (2C, 35×45 mm)

Homokfúvott üvegbögre, 
300 ml.

384 Ft

RENKO  61826
• ø80×130 mm
[ C1 (8C, 70×35 mm), 
CP (2C, 40×40 mm), 
WPC (8C, 70×35 mm)

Fehér kerámia bögre, 400 ml.

576 Ft

THREE  809474-01
• 115×110×100 mm
[ S1 (2C, 90×90 mm), 
VS (FC, 90×90 mm)

Fehér papírdoboz 300 ml-es 
bögréhez.

122 Ft
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320 ml

BERGEN  803403
• 120×80×95 mm
[ C1 (8C, 210×80 mm), 
CP (2C, 40×40 mm)

Színes kerámia bögre fehér belsővel, 
300 ml.

WOODSTOCK  803410
• ø90×81 mm
[ C1 (8C, 220×60 mm), CP (2C, 40×40 mm)

Színes kerámia bögre fehér belsővel és 
vintage stílussal, 320 ml. Díszdobozban 
szállítjuk.

794 Ft

MANDY  718171
• ø80×95 mm
[ Nem emblémázható

Porcelán színezhető bögre mandala 
mintával és 6 db kerámiára való filctollal. 
300 ml. Díszdobozban szállítjuk.

1 482 Ft

MANDY

BERGEN

WOODSTOCK

698 Ft 576 Ft 576 Ft
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COMIC  812006
• ø80×95 mm
[ C2 (8C, 110×80 mm), CP (2C, 40×40 mm), 
WPC (8C, 110×80 mm)

Kerámia bögre rajzolható felülettel, 2 db fehér 
krétával szállítjuk, 300 ml. Díszdobozban szállítjuk.

736 Ft

MARGOT  731649
• ø90×105 mm
[ C1 (8C, 180×80 mm), CP (2C, 40×40 mm)

Színes, kerámia bögre, 350 ml. Díszdobozban szállítjuk.

704 Ft

SALO  812002
• ø90×105 mm
[ C1 (8C, 130×70 mm), CP (2C, 40×40 mm), 
WPC (8C, 130×70 mm)

Fehér kerámia bögre színes belsővel, 350 ml.

TYPICA  862011
• 155×158×109 mm
[ C2 (8C, 50×25 mm), WPC (8C, 50×25 mm), 
CP (2C, 20×20 mm)

Kerámia cappuccino szett két csészével és 
alátéttel, 150 ml. Fehér papírdobozban szállítjuk.

1 562 Ft

MARGOT

SALO
576 Ft 576 Ft 714 Ft 576 Ft
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SAMMIN  811114
• ø24×63 mm
[ E1 (ø15)

Szilikon és rozsdamentes acélból 
készült borzáró dugó.

464 Ft

PUGLIA  804010
• ø40×55 mm
[ E1 (ø25 mm)

Pezsgős üvegre rögzíthető fém dugó.

602 Ft

DORADILLO  809433
• 130×400×100 mm
[ T0 (8C, 100×200 mm)

Non-woven anyagból készült 
ajándéktasak 1 üveg borhoz, oldalán 
bézs színnel.

202 Ft

VARIEN  741772
• 160×400×65 mm
[ T0 (8C, 100×200 mm)

Non-woven anyagból készült ajándéktáska 
boros üveghez, 80 g/m².

112 Ft

VARIEN

DORADILLO
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ROUND  812101
• ø160×40 mm
[ P2 (4C, 50×50 mm), E1 (ø100 mm)

4 részes fém boros szett furnér borítású műanyag 
dobozban. Tartalma: fabetétes bornyitó, cseppőr, 
dugó és kiöntő.

3 936 Ft

KAI  807202
• 115×25×6 mm
[ P2 (1C, 25×5 mm), E1 (25×5 mm)

Fém pincérbicska dugóhúzóval és 
üvegnyitóval.

522 Ft

VINOSTICK  718180
• 76×116 mm
[ FP-DG (FC, 76×116 mm)

10 darabos öntapadós boros címke 
szett egyedi grafikával. Minimális 
rendelési mennyiség: 10 szett.

282 Ft

Made

in EU
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MORISTEL  804907
• 223×80×30 mm
[ E2 (25×8 mm), VS (FC, 60×60 mm)

4 részes boros szett, mely dugóhúzót, 
cseppőrt, dugót és kiöntőt tartalmaz. 
Fekete díszdobozban szállítjuk.

2 000 Ft

MALBEC  804905
• 205×157×36 mm
[ S1 (1C, 100×60 mm), E2 (10×8 mm)

6 részes faberakású boros szett, 
fekete díszdobozban.

3 482 Ft

SOUSKY  781939-10
• ø64×240 mm
[ DG2 (FC, 55×80 mm), 
VS (FC, 55×80 mm)

Borosüveg formájú, 3 részes boros 
szett. A szett tartalma: bornyitó, 
cseppőr és kiöntő.

2 701 Ft

GODELLO  804906
• 147×168×49 mm
[ P2 (4C, 50×40 mm), E2 (120×100 mm)

4 részes faberakású boros szett bambusz 
dobozban, mely bornyitót, cseppőrt, 
kiöntőt és borhőmérőt tartalmaz.

4 282 Ft
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SWIPE  809391-01
• 85×54×4 mm
[ P1 (4C, 40×40 mm), UV (FC, 54×85 mm)

Műanyag négyszögletes sörnyitó.

160 Ft

BRUNEX  721068
• ø100×3 mm 
[ S1 (1C, ø90 mm), P1 (1C, ø50 mm)

Köralakú természetes parafa poháralátét.

96 Ft

CUSTER  812422
• 100×100×5 mm
[ FP-UV (FC, 100×100)

4 db üveg poháralátét egyedi 
grafikával. Az ár tartalmazza az UV 
LED nyomtatás költségét. Minimális 
rendelési mennyiség: 25 db.

1 642 Ft
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GADUX  781079
• 38×3×85 mm
[ E0 (45×10mm), P1 (4C, 30×10 mm)

Alumínium üvegnyitó.

202 Ft

BIERBAUM  874007
• 144×25×19 mm
[ P1 (4C, 70×10 mm), E1 (90×10 mm)

Sörnyitó fa nyéllel.

576 Ft

BIERBASS  809546
• ø69×10 mm
[ P1 (4C, ø50 mm), E1 (ø60 mm)

Kör alakú, fa üvegnyitó.

474 Ft

FLIX  800415-01
• 83×83×13 mm
[ E1 (60×10 mm)

Műanyag poháralátét üvegnyitó funkcióval. A logózható lemez 
mögött LED-es világítással, mely megvilágítja a gravírozott 
emblémát. Gombelemmel szállítjuk.

634 Ft
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CANDIX  718182
• 80×80×50  mm
[ UV (FC, 40×50 mm), P1 (4C, 30×25 mm)

Teamécsestartó rétegelt nyírfából és átlátszó 
akrilból. Lapraszerelten szállítjuk, mécses nékül.

282 Ft

BAMBOU  805871
• ø65×100 mm
[ E1 (ø55 mm), P2 (2C, ø50 mm)

Illatgyertya üvegpohárban, bambusz 
tetővel. Díszdobozban szállítjuk.

1 514 Ft

Made

in EU
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ROUPES  718168
• 115×110×20 mm
[ FP-UV (FC, 115×110 mm)

Gyertya, egy oldalon full colour emblémázással. Az ár 
tartalmazza az UV LED emblémázási költséget. Karton 
dobozban szállítjuk. Minimális rendelési mennyiség: 50 db.

1 274 Ft

HUMBY  882004
• ø69×130 mm
[ P2 (1C, 30×30 mm)

Műanyag asztali párologtató kék LED világítással 
és automatikus kikapcsolás funkcióval. A termék 
USB tápkábelt tartalmaz. Űrtartalom: 300 ml. 
Díszdobozban szállítjuk.

3 802 Ft

GLOBUS  805878-01
• ø80×80 mm
[ VS (FC, 40×40 mm)

Illatmentes gömb gyertya. 
Díszdobozban szállítjuk.

842 Ft

NAILEX  741830-01
• 157×89×41 mm
[ P1 (1C, 70×10 mm)

Aroma szett, mely tartalmaz 1 db kis 
méretű kerámia vázát, 5 db pálcát, 2 db 
dísz gömböt és jázmin illatú illóolajat. 
Fehér papírdobozban szállítjuk.

1 184 Ft

Made

in EU
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Kids and Toys
PÖRGETTYŰK | LÉGGÖMBÖK | JÁTÉKOK ÉS KIRAKÓSOK | MATRICÁK

TOLLAK ÉS VONALZÓK GYEREKEKNEK | GYEREK TÁSKÁK
CERUZÁK, ZSÍRKRÉTÁK ÉS HEGYEZŐK



FREDD  781904
• 75×75×15 mm
[ P1 (2C, ø15 mm)

Műanyag háromágú pörgettyű, színes 
relaxációs gombokkal. 

579 Ft

TEDDY  731411
• 65×75×40 mm
[ T2 (8C, 30×15 mm)

Plüss, kulcstartós maci emblémázható 
pólóval. Anyaga: poliészter.

640 Ft

MILUX  741365
• ø50×15 mm
[ P1 (4C, ø40 mm), UV (FC, ø45 mm)

Műanyag, lapos jojó.

122 Ft

ZAIREM  781576
• 75×12×75 mm
[ P1 (2C, ø18 mm)

Műanyag és fém, háromágú pörgettyű acél 
golyóscsapágyakkal. Ajándékdobozban szállítjuk.

496 Ft
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CREABALLOON  718093
• ø280 mm

Egyedi gyártású léggömb, egy vagy két oldalon CMYK vagy max. 8 direktszínnel 
emblémázható. Minimális rendelési mennyiség 1000 db.

Egyedi ár
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ÁLLÍTSD ÖSSZE EGYEDI 
LUFIDAT!
VÁLASSZ OPCIONÁLISAN 21 SZÍN KÖZÜL ÉS 
DEKORÁLD CMYK SZÍNEKKEL VAGY DIREKT 
SZÍNES NYOMÁSSAL MAX 8. SZÍNIG.

1 000 darabtól
10 munkanaptól
Európában gyártották
Egyedi gyártású léggömb

Kristály

Pasztell718093

718094

Custom
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CUBOBANK  800398
• 85×85×85 mm
[ P1 (4C, 50×50 mm), UV (FC, 85×85 mm)

Műanyag kocka alakú persely, lapra 
csomagolva szállítjuk.

314 Ft

DONAX  741698
• 100×75×80 mm
[ P2 (1C, 25×15 mm)

Műanyag malacpersely, 
melyből az aprópénzt az orr 
elforgatásával lehet kivenni.

506 Ft

FACON  721007
• 80×115 mm
[ T1 (8C, 60×60 mm)

Fém ördöglakat készlet tárolótasakban.

762 Ft

GENIUS  800345
• 210×78×70 mm
[ E1 (150×30 mm)

3 részes fa ügyességi játék, 
fa dobozban szállítjuk.

2 720 Ft

LEON  800369
• 38×38×38 mm
[ T1 (8C, 60×60 mm), E2 (30×10 mm)

Fa kirakó játék, mely kockát alkot, natúr 
színű pamut tasakban szállítjuk. Zacskó 
mérete: 100×170 mm.

464 Ft

DOKYM  781824
• 125×170 mm
[ T1 (8C, 80×80 mm)

33 részes színes, fa ügyességi játék 
dobókockával. Szövet tasakban szállítjuk. 

867 Ft

-01 -02 -03 -05 -07 -25
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MELANIE  761886
• 75×90×6 mm
[ P1 (4C, 50×50 mm), UV (FC, 55×55 mm)

Mini, műanyag kirakós játék jól 
emblémázható felülettel.

176 Ft

SPINALIS  718157
• 90×105 mm
[ FP-DG (FC, 90×105 mm)

Egyedi gyártású papír puzzle 3 elforgatható 
réteggel. Forgasd úgy a rétegeket, hogy 
összeálljon a kép! Az ár tartalmazza a digitális 
nyomtatás költségét. Minimális rendelési 
mennyiség: 100 db.

141 Ft

FAUN  800399
• ø65×6 mm
[ FP-DG (FC, ø58 mm)

Műanyag, köralakú labirintus játék három 
fém golyóval, egyedi grafikával. A termék ára 
tartalmazza a kétoldalas digitális nyomtatást. 
Minimális rendelési mennyiség: 100 db.

266 Ft

MIKADO  781825
• 193×25×41 mm
[ P1 (4C, 25×50 mm), E1 (180×15 mm)

Fa marokkó játék fa dobozban, 41 
pálcával.

461 Ft
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IMMERMOR  718152
• 40×40 mm
[ FP S (1C, 35×35 mm)

Rétegelt nyírfából készült memóriajáték állatfigurákkal. 
24 lapka (40×40 mm). Az ár tartalmazza az emblémázás 
költségét, 1 színnel nyomva az összes lapka hátoldalán. 
Minimális rendelési mennyiség: 50 db.

880 Ft

SUZZLE  812411
• 240×190 mm
[ FP-SU (FC, 240×190 mm)

80 darabos puzzle szublimációs nyomtatáshoz. 
Az ár tartalmazza a szublimációs nyomtatást. 
Minimális rendelési mennyiség: 50 db.

864 Ft

MIZZLE  812413
• 200×145 mm
[ FP-SU (FC, 200×145 mm)

80 darabos puzzle szublimációs nyomtatáshoz. 
Az ár tartalmazza a szublimációs nyomtatást. 
Minimális rendelési mennyiség: 50 db.

522 Ft

SU
ZZ

LE

MIZZLE
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LOONEY  718092
Fából készült figurás vonalzó.

99 Ft

EPOSTICK  718089
[ FP-DO (FC)

Epoxy matrica egyedi méretben 
és formában szállítjuk. Minimális 
rendelhető mennyiség: 250 db.

Egyedi ár

VINYSTICK  718090
[ FP-VS (FC)

Vinyl matrica egyedi formában és 
méretben. Ívenként szállítjuk. Minimális 
rendelési mennyiség: 250 db.

Egyedi ár

FLEXOR  731474
• 305×30×3 mm
[ P2 (4C, 70×10 mm)

Flexibilis műanyag 30 cm-es vonalzó.

192 Ft

-02

-B-A -E

-C -F

-D -G

• 169×42 mm
[ P1 (2C, 25×15 mm), E1 (28×20 mm)

• 192×35 mm
[ P1 (2C, 60×15 mm), 
E1 (120×20 mm)

• 160×45 mm
[ E1 (100×10 mm), P1 (2C, 50×10 mm)

• 153×29 mm
[ P1 (2C, 50×8 mm), E1 (80×8 mm)

• 170×38 mm
[ E1 (70×10 mm), P1 (2C, 70×10 mm)

• 148×43 mm
[ E1 (100×10 mm), P1 (2C, 60×10 mm)

• 147×32 mm
[ E1 (50×8 mm), P1 (2C, 50×8 mm)

-03

-05

-06
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ZOOM  809344
• 110 mm
[ P1 (4C, 40×8 mm)

Vidám golyóstoll festett testtel és 
állatfigurával. Kék tollbetéttel szállítjuk.

250 Ft

TIZY  741877
• 430×430 mm
[ T1 (8C, 150×80 mm)

Non-woven anyagból készült színezhető 
gyerek kötény, 5 db színes filctollal.

480 Ft

BACKYS  741878
• 250×300 mm
[ T1 (8C, 150×80 mm)

Non-woven anyagból készült színezhető 
hátizsák gyerekeknek, 5 db színes filctollal.

416 Ft

KISSA  741785
• 265×325 mm
[ T1 (8C, 150×100 mm)

Összehajtogatható gyerek hátizsák, figurás tokban, 
műanyag karabinerrel. Anyaga: 190T poliészter.

576 Ft
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LEA  808503
• 90×90×9 mm
[ P0 (4C, 70×30 mm), VS (FC, 80×45 mm)

12 db-os színes ceruza készlet, barna, ablakos 
papírdobozban.

160 Ft

KITTY  808502
• 45×90×9 mm
[ P0 (4C, 30×60 mm), VS (FC, 30×45 mm)

6 db-os színes ceruza készlet, barna, 
ablakos papírdobozban.

80 Ft

LEA

KITTY

122 kids and toys



ALADIN  761186
• 78×185×12 mm
[ P1 (4C, 60×15 mm)

Ceruza (10 db) és zsírkréta (9 db) készlet, 
ablakos papírdobozban.

346 Ft

FLEXI  731504
• ø6×320 mm
[ P1 (2C, 50×4 mm)

Flexibilis ceruza radírral, speciális rugalmas 
anyagból. Nem kihegyezve szállítjuk.

80 Ft

LIDDY  808504
• 50×90×9 mm
[ P0 (4C, 30×60 mm), VS (FC, 30×45 mm)

6 db-os fekete testű színes zsírkréta készlet, 
barna, ablakos papírdobozban.

80 Ft

FARM  809345
• ø8×210 mm
[ P1 (4C, 70×5 mm)

Vidám grafitceruza festett testtel 
és állatfigurával a végén. Nem 
kihegyezve szállítjuk.

176 Ft

LOLA  808505
• 100×90×9 mm
[ P0 (4C, 70×30 mm), VS (FC, 80×45 mm)

12 db-os fekete testű színes zsírkréta készlet, 
barna, ablakos papírdobozban.

154 Ft

BOLTEX  781757
• 90×90×10 mm
[ P1 (2C, 60×30 mm)

Mandala színező szett 12 színes 
ceruzával és 12 ív mandala dizájnnal.

349 Ft
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HOMEY  718177
• 120×150×12 mm
[ P2 (2C, 40×20 mm), E1 (40×20 mm)

Házalakú fali kulcstartó, melyből kiemelhető 
egy férfi és egy női alak. Rétegelt nyírfából 
készült.

554 Ft

TELSOX  721073
• ø23×44 mm
[ P1 (1C, 30×7 mm), E1 (30×5 mm)

Természetes parafa kulcstartó fém 
kulcskarikával.

250 Ft

ORBIS  810726
• ø40×7 mm
[ P1 (4C, ø35 mm), E1 (ø35 mm)

Fából készült, kör alakú kulcstartó fém 
karikával.

368 Ft

SQERBIS  810732
• 58×30 mm
[ P1 (4C, 20×25 mm), E1 (20×25 mm)

Téglalap alakú fa kulcstartó fém 
kulcskarikával a végén.

368 Ft
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WOODY A   
718153
• 45×71 mm
[ FP-UV (FC, ø45 mm)

Kör alakú, rétegelt nyírfából 
készült kulcstartó, full 
colour emblémázással. Az 
ár tartalmazza az UV LED 
emblémázás költségét egy 
oldalon. Minimális rendelési 
mennyiség: 200 db.

90 Ft

WOODY C   
718161
• 45×72 mm
[ FP-UV (FC, 45×45 mm)

Négyzet formájú, rétegelt 
nyírfából készült kulcstartó, 
full colour emblémázással. 
Az ár tartalmazza az UV LED 
emblémázás költségét egy 
oldalon. Minimális rendelési 
mennyiség: 200 db.

90 Ft

WOODY B   
718160
• 35×80 mm
[ FP-UV (FC, 52×35 mm)

Ovális formájú, rétegelt 
nyírfából készült kulcstartó, 
full colour emblémázással. 
Az ár tartalmazza az UV LED 
emblémázás költségét egy 
oldalon. Minimális rendelési 
mennyiség: 200 db.

90 Ft

WOODY D   
718162
• 35×80 mm
[ FP-UV (FC, 52×35 mm)

Téglalap alakú, rétegelt 
nyírfából készült kulcstartó, 
full colour emblémázással. 
Az ár tartalmazza az UV LED 
emblémázás költségét egy 
oldalon. Minimális rendelési 
mennyiség: 200 db.

90 Ft
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SAMY  809543
• 71×24×3 mm
[ E1 (30×4 mm), 
P2 (2C, 30×4 mm)

Alumíniumból készült, autó 
formájú kulcstartó üvegnyitó 
funkcióval.

141 Ft

SURVIVOR  809545
• ø10×69 mm
[ E1 (20×3 mm), P2 (2C, 20×3 mm)

Alumíniumból készült síp, 
kulcskarikával.

176 Ft

RUSSEL  809507
• 55×9×14 mm
[ P2 (2C, 35×6 mm), E1 (35×6 mm)

Alumíniumból készült üvegnyitó, 
kulcskarikával.

83 Ft
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BALL  800657
• 29×39×4 mm
[ E1 (ø15 mm), DO1 (FC, ø23 mm)

Fém kulcstartó, fekete 
kartondobozban szállítjuk.

384 Ft

DWELL  873016
• 36×49×4 mm
[ P2 (4C, 35×15 mm), E1 (35×15 mm), 
DO2 (FC, 38×19 mm)

Ház alakú, fém kulcstartó, fekete 
kartondobozban szállítjuk.

416 Ft

RECTANGLE  800655
• 25×43×4 mm
[ E1 (15×25 mm), 
DO2 (FC, 20×29 mm)

Fém kulcstartó, fekete 
kartondobozban szállítjuk.

400 Ft

SMITH  873020
• 51×30×4 mm 
[ E1 (30×20 mm), DO3 (FC, 27×40 mm)

Fém, téglalap alakú kulcstartó, mindkét 
oldalon fényes felületű fém betéttel. 
Fekete díszdobozban szállítjuk.

419 Ft

DICE  800656
• 29×43×4 mm
[ P2 (4C, 15×20 mm), E1 (15×20 mm), 
DO2 (FC, 22×28 mm)

Fém kulcstartó, fekete kartondobozban 
szállítjuk.

400 Ft

STEYR  873022
• 45×37×4 mm
[ E1 (ø25 mm), DO2 (FC, ø34 mm)

Fém, kerek kulcstartó, mindkét oldalon 
fényes felületű fém betéttel. Fekete 
díszdobozban szállítjuk.

419 Ft
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BASSET  810731
• 55×27×3 mm
[ E1 (30×13 mm), DO2 (FC, 35×17 mm)

Teherautó formájú, fém kulcstartó. 
Fekete kartondobozban szállítjuk.

442 Ft

CAROUSAL  806320
• 35×95 mm
[ E1 (ø23 mm), DO1 (FC, ø25 mm)

Fém, forgó belsejű kulcstartó. 
Fekete kartondobozban.

560 Ft
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ETERNITY  809516
• 80×45 mm
[ E1 (ø40 mm)

Fém kulcstartó kerek, forgatható 
öröknaptárral 2060-ig. Fekete 
kartondobozban szállítjuk.

704 Ft

LUCKY  873029
• 95×35×3 mm
[ E1 (20×15 mm)

Négylevelű lóhere alakú fém kulcstartó. 
Fekete ajándékdobozban szállítjuk.

381 Ft
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SUBOFOB  718135
• 185×20 mm
[ FP-SU (FC, 320×20 mm)

Egyedi gyártású, poliészter kulcstartó 
fém karabinerrel. Mindkét oldalán 
szublimációs technológiával emblémázva. 
Minimális rendelési mennyiség: 100 db.

202 Ft

NELLY  800375
• 44×33×5 mm
[ P1 (4C, ø14 mm), UV (FC, ø24 mm)

Műanyag bevásárlókocsi érme, fém 
kulcskarikával. Érme mérete: ø24×2 mm.

77 Ft

EUROMARKET  731809
• ø23 mm
[ P1 (2C, ø13 mm)

Fém bevásárlókocsi érme karabinerrel és 
kulcskarikával, melynek egyik oldala színes, másik 
oldalán pedig bevásárlókocsi logó található. 
Érme mérete: ø23×1,7 mm.

176 Ft

ATECA  873028
• 85×35×5 mm
[ E1 (ø20 mm)

Fém kulcstartó üvegnyitóval és 
bevásárlókocsi érmével. Fekete 
ajándékdobozban szállítjuk.

544 Ft

KADILAR  721057
• 50×28×14 mm
[ P1 (4C, 45×10 mm)

Világító üzenőtábla kulcstartó 75 
karakterrel. 10 LED lámpával világít. 
Gombelemekkel együtt szállítjuk.

634 Ft
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KINLEY  721059
• ø13×55 mm
[ E1 (30×5 mm), 
P2 (2C, 30×5 mm)

Alumínium mini elemlámpa, 1 
LED lámpával és hordpánttal. 
Gombelemmel szállítjuk.

762 Ft

TAIPEI  809368
• ø11×75 mm
[ P1 (4C, 30×6 mm)

Műanyag, mini elemlámpa fehér 
LED fénnyel, fém véggel és 
kulcskarikával. Gombelemmel 
szállítjuk.

176 Ft

BIMOX  781933
• ø14×85 mm
[ E1 25×5 mm)

Műanyag elemlámpa 1 LED fénnyel, 
kulcskarikával. A gravírozott 
embléma világít. Gombelemmel 
szállítjuk.

362 Ft

INDUSTRIAL  844022
• 60×25×5 mm
[ P1 (4C, 40×10 mm), 
UV (FC, 45×12 mm)

Műanyag kulcstartó beépített LED 
lámpával, fém kulcskarikával. 3 db 
gombelemmel szállítjuk.

170 Ft
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SPOTLIGHT  810332
• ø26×90 mm
[ P2 (2C, 20×10 mm), E1 (20×10 mm)

Fehér fénnyel világító, 9 LED-es fém 
zseblámpa, végén akasztóval. 3 db AAA 
elemmel szállítjuk.

720 Ft

PICO  810360
• 50×17 mm
[ E1 (15×4 mm)

Mini, alumínium, 3 LED-es elemlámpa, 
végén karabinerrel. Elemmel szállítjuk.

480 Ft

EVERWOOD  810358-10
• 200×37×110 mm
[ P2 (2C, 30×8 mm), E1 (30×8 mm), 
DO1 (FC, 35×11 mm)

14 LED-es, alumínium elemlámpa, fekete 
díszdobozban. 3 db AAA elemmel szállítjuk.

1 760 Ft
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COVE  810321
• 162×112×45 mm
[ P2 (2C, 15×10 mm), E1 (15×10 mm)

12 LED-es fehérfényű elemlámpa, poliészter, 
tépőzáras tokkal, 3 elemmel, kartondobozban 
szállítjuk.

1 962 Ft

TALOS  791280
• ø45×140 mm 
[ E1 (50×15 mm)

Multifunkciós zseblámpa, melynek végében 13 
részes szerszámkészlet található. 3 db AAA/R06 
elemmel működik. Elem nélkül szállítjuk.

2 080 Ft

REFLECTOR  892001
• 110×74×40 mm
[ P2 (2C, 60×30mm), E1 (50×50 mm)

Alumíniumból készült elemlámpa, 9 db magas 
fényerejű LED-el és 3 db AAA elemmel, fém 
dobozban.

1 802 Ft

PITSTOP  800394
• 220×160×27 mm
[ S2 (1C, 100×100 mm)

22 darabos fém dugókulcs készlet műanyag 
tokban. A szett tartalmaz 2 db imbuszkulcsot, 
1 db kombinált fogót, 1 db átalakító fogót, 5 db 
dugócsavart, 10 db fúrócsavart.

3 360 Ft
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WYOMING  810701
• 90×25×15 mm
[ P2 (2C, 15×8 mm), E1 (15×8 mm)

11 funkciós, fém bicska műanyag berakással.

922 Ft

WOON  761956
• 91×24×14 mm
[ E1 (25×10 mm)

Fa bevonatú rozsdamentes acél bicska.

1 722 Ft

GRADE 3M  731567
• 60×60×30 mm
[ DO3 (FC, ø37 mm)

Műanyag mérőszalag fékező funkcióval, fém 
klipsszel és kulcskarikával, 3 m.

554 Ft

GRADE 5M  741721
• 70×70×35 mm
[ DO3 (FC, ø40 mm)

Műanyag mérőszalag fékező funkcióval, fém 
klipsszel és kulcskarikával, 5 m.

762 Ft
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CREASCENT  718099
[ FP-DG (FC, 70×100 mm)

Egyedi gyártású autóillatosító különböző formában és illatban 
(zöld alma, trópusi, mentol, citrom, tenger, új autó, eper, barack, 
vanília). Nyomtatás oldalanként maximum 4 színig.  
Minimális rendelési mennyiség: 300 db.

Egyedi ár
ALKOSS EGYEDI MEGJELENÉST!

300 darabtól
12 munkanaptól

Igény szerint egyedi formában

zöld alma, trópusi, mentol, citrom, tenger, új 
autó, eper, barack, vanília

VÁLASSZ ILLATOT!

TERVEZD MEG EGYEDI 
AUTÓILLATOSÍTÓDAT!

VÁLASSZ SAJÁT FORMÁT!

4+4 színig (CMYK)

Kérjük, további információért és árakért keresd fel kapcsolattartódat.
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DASHA  791301
• 170×250×15 mm 
[ T1 (8C, 80×30 mm)

Műanyag jégkaparó, 210T poliészter 
anyagú kesztyűvel.

554 Ft

CREAPARK  718181
• 95×145 mm
[ FP-DG (FC, 95×145 mm)

Egyedi gyártású, laminált papírból készült parkolóóra. 
Az ár tartalmazza a full colour nyomtatás költségét. 
Minimális rendelési mennyiség: 100 db.

234 Ft

TRI SCRAP  800342
• 115×115×109 mm
[ P1 (4C, 30×30 mm), UV (FC, 90×90 mm)

Háromszög alakú, műanyag jégkaparó.

77 Ft

HATCH  810331
• 155×100×15 mm
[ P1 (4C, 70×15 mm)

Műanyag jégkaparó gumis páralehúzóval.

99 Ft
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SEINOX  781897-21
• 112×95×55 mm
[ DO4 (FC, ø47 mm), P2 (2C, ø40 mm)

Alumínium autós mobiltartó, 
szellőzőre rögzíthető. Emblémázható 
kör alakú előlappal. 

1 594 Ft

RIDEKAL  721045-10
• 94×84×36 mm
[ P2 (4C, 25×10 mm)

Autós mobil készlet, melynek tartalma egy USB 
autós töltő 2 csatlakozó (max. kimenet 2100 mA) 
és egy mágneses, szellőzőre rögzíthető mobiltartó, 
2 öntapadós fémlappal.

2 714 Ft

RIDENETIC  864003
• 65×45×40 mm
[ Nem emblémázható

Mágneses műanyag autós 
mobiltartó, szellőzőre rögzíthető. 
Öntapadó fémlemezzel együtt 
szállítjuk.

784 Ft
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VISIBO  826000-02
• M, XL
[ T1 (8C, 150×60 mm), S1 (4C, 250×150 mm)

Poliészter jólláthatósági mellény cipzáras 
tokban. Megfelel az ISO EN 20471 Class 2 
normának.

1 184 Ft

CARRYLIGHT  842003-02
• 300×400 mm
[ S1 (4C, 240×100 mm)

Jólláthatósági hátizsák zsinór vállpánttal, az 
elején fényvisszaverő csíkkal és tépőzárral.

560 Ft

PIT LANE  811401
• 45×60 mm
[ P1 (4C, 20×20 mm)

Mini, fényvisszaverő mellény 
formájú kulcstartó karabinerrel.

112 Ft

CANDID  874010
• ø70×105 mm
[ P1 (2C,  ø50 mm)

Kör alakú fényvisszaverő 
kulcstartó.

99 Ft

LUMEN  809306-02
• 320×30 mm
[ S0 (2C, 200×20 mm)

Érintésre összepöndörödő 
fényvisszaverő karpánt.

115 Ft

REFLEX  826002
• 250×500 mm
[ T1 (8C, 90×120 mm)

Poliészter multifunkciós sál 
fényvisszaverő csíkokkal.

842 Ft
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Bags and Travel
LAPTOP ÉS IRATTÁSKÁK | HÁTIZSÁKOK, SPORT ÉS VÁLLTÁSKÁK

KIEGÉSZÍTŐK UTAZÁSHOZ | TÁSKA AKASZTÓK | PAPÍRTÁSKÁK | BEVÁSÁRLÓTÁSKÁK
PÉNZTÁRCÁK | BANKKÁRTYA TARTÓK | ESERNYŐK



BALDONY  781713-10
• 380×295×85 mm
[ T2 (8C, 150×80 mm)

Irattáska bélelt laptop és tablettartó résszel, 
fülhallgató kimenettel, beépített USB 
csatlakozóval power bankhoz és állítható 
vállpánttal. Anyaga: 600D poliészter. 

3 610 Ft

DEAL  751346
• 450×300×100 mm
[ T2 (8C, 150×60 mm)

Cipzáras laptoptáska állítható, karabineres vállpánttal, 
elülső tépőzáras zsebbel és mobiltokkal az oldalán. 
Anyaga: 600D poliészter.

1 802 Ft

AMAZON  791026
• 370×290×90 mm 
[ T2 (8C, 150×80 mm)

Cipzáras, 600D poliészter irattáska állítható vállpánttal.

2 000 Ft

KULTOR  781774-00
• 370×290×40 mm
[ T2 (8C, 150×80 mm), 
WP (8C, 150×80 mm)

Cipzáras irattáska cipzáras első 
zsebbel. Anyaga: 100% pamut. 

1 562 Ft

-05

-06

-07

-00

-05

-06

-07

-10

143bags and travel



LORIENT D  819017
• 420×75×320 mm
[ T2 (8C, 100×40 mm)

Irattáska párnázott laptoptartó rekesszel, 
cipzáras zsebbel és állítható vállpántokkal. 
Anyaga: kétrétegű 420D poliészter.  
André Philippe márkatermék.

12 400 Ft

QUIMPER S  819015
• 500×285×270 mm
[ T2 (8C, 70×70 mm)

600D poliészter, tarpaulin anyagú sporttáska, 
cipzáras első zsebbel és állítható vállpánttal. 
André Philippe termék.

4 000 Ft

LORIENT B  819016
• 300×165×450 mm
[ T2 (8C, 120×40 mm)

Hátizsák több cipzáras zsebbel, párnázott 
vállpánttal, hátsó- illetve laptoptartó résszel. 
Anyaga: kétrétegű 420D poliészter.  
André Philippe márkatermék.

13 200 Ft

QUIMPER D  819014
• 360×70×280 mm
[ T2 (8C, 150×70 mm)

600D poliészter, tarpaulin anyagú 
dokumentum táska, cipzáras első zsebbel és 
állítható vállpánttal. André Philippe termék.

2 842 Ft

LORIENT N  819018
• 335×20×275 mm
[ T2 (8C, 120×60 mm)

Párnázott laptoptáska cipzáras rekesszel. 
Kompatibilis 14,1" méretű laptop méretig. 
Anyaga: kétrétegű 420D poliészter.  
André Philippe márkatermék.

5 200 Ft

QUIMPER B  819013
• 310×160×470 mm
[ T2 (8C, 110×120 mm)

600D poliészter, tarpaulin anyagú hátizsák, 
cipzáras első zsebbel. André Philippe termék.

3 882 Ft
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REIMS B  819011
• 300×190×400 mm
[ BR (10C, ø90 Mm), T2 (8C, 70×70 mm)

Hátizsák több cipzáras zsebbel, párnázott 
vállpánttal, hátsó- illetve laptoptartó résszel. 
Anyaga: kétrétegű 600D poliészter. André 
Philippe márkatermék.

7 600 Ft

REIMS D  819012
• 385×100×295 mm
[ T2 (8C, 140×100 mm), BR (10C, ø90 mm)

Dokumentum táska, párnázott laptop 
rekesszel, cipzáras zsebbel és állítható 
vállpánttal. Anyaga: kétrétegű 600D 
poliészter. André Philippe termék.

7 120 Ft
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BILTRIX  721027-77
• 300×440×160 mm 
[ T2 (8C, 120×70 mm)

Vízálló, lopásgátlós hátizsák több cipzáras zsebbel, bélelt 
laptop és tablet rekeszekkel, párnázott hátrésszel és 
vállpántokkal. Beépített USB csatlakozóval power bankhoz. 
1200D nylon.

18 602 Ft

BRIDEN  721048-77
• 300×460×180 mm 
[ T2 (8C, 120×70 mm)

Vízálló hátizsák több cipzáras zsebbel, bélelt laptop és tablet 
rekeszekkel, párnázott hátrésszel és vállpántokkal. Beépített 
8000 mAh kapacitású power bankkal, melyhez micro USB és 
Type-C csatlakozó is tartozik. 600D poliészter.

31 920 Ft
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DONOVAN  781201
• 320×440×180 mm
[ T2 (8C, 120×80 mm)

Hátizsák többféle cipzáras rekesszel, 
párnázott laptop rekesszel és állítható 
vállpántokkal. 600D poliészter.

4 640 Ft

ZIRCAN  781385
• 300×470×200 mm 
[ T2 (8C, 120×70 mm)

Vízálló, műbőr hatású hátizsák több 
cipzáras rekesszel, párnázott laptop 
résszel és vállpántokkal. Beépített USB 
csatlakozóval, a power bank-nak.

14 800 Ft

BROOKLYN  819022
• 315×95×400 mm
[ T2 (8C, 120×50 mm)

Hátizsák cipzáras rekeszekkel, bélelt laptop 
zsebbel, műbőr fülekkel és állítható pántokkal. 

3 840 Ft

PILXU  791589-10
• 360×460×140 mm
[ T2 (8C, 120×70 mm)

1680D poliészter és bőr hátizsák cipzáras 
zsebbel, párnázott laptoptartó rekesszel, 
állítható vállpánttal. Antonio Miro 
márkatermék.

16 800 Ft

ARCANO  741494
• 325×440×250 mm
[ T2 (8C, 100×40 mm)

Hátizsák többrészes cipzáras rekeszekkel. 
Párnázott laptop rekesszel, vállpánttal és 
hátsórésszel. Anyaga: 600D nylon.

6 800 Ft

VIRTUX  741423
• 350×530×280 mm
[ T2 (8C, 80×80 mm)

Hátizsák cipzáras és hálós zsebbel, 
mobiltelefon tartóval és párnázott, állítható 
vállpánttal. Anyaga: 420D poliészter. 
Orizons márkatermék.

9 600 Ft
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DISCOVERY  761069
• 280×380×120 mm
[ T2 (8C, 120×50 mm),  
BR (10C, 60×60 mm), *: WP (8C, 120×50 mm)

Cipzáras hátizsák, elülső cipzáras zsebbel, 
merevített háttal. Anyaga: 600D poliészter.

1 562 Ft

XEDE  741229
• 280×380×60 mm
[ T2 (8C, 120×100 mm)

Hátizsák cipzáras zsebekkel és bélelt 
laptoptartó résszel. Speciális kialakítása 
miatt gurulós bőröndre szerelhető. 
Anyaga: 840D poliészter.

4 400 Ft

ALEXIN  781618
• 340×420 mm
[ S1 (2C, 180×100 mm)

Fényes anyagból készült hátizsák 
zsinórfüles vállpánttal. Anyaga: 
210T polyester.

800 Ft

SPOOK  731653
• 330×417 mm
[ T1 (8C, 200×100 mm), S1 (4C, 120×200 mm), 
*: WP (8C, 120×100 mm)

Hátizsák 2 db zsinóros vállpánttal, ami egyben az 
összehúzója is. Anyaga: 210T poliészter.

320 Ft
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BLADES  741778
• 345×450 mm
[ T1 (8C, 200×100 mm), S1 (4C, 220×120 mm), 
*: WP (8C, 120×100 mm)

Hátizsák zsinóros vállpánttal, elöl extra 
cipzáras zsebbel, fülhallgatós kivezető 
nyílással. Anyaga: 210D poliészter.

602 Ft

NOVO  761063
• 420×240×200 mm
[ T2 (8C, 150×70 mm)

Cipzáras sporttáska, elülső cipzáras 
zsebbel, állítható vállpánttal. Anyaga: 
600D poliészter.

2 202 Ft

MAINSAIL  805859
• 310×550×310 mm
[ Nem emblémázható

600D poliészter, tarpaulin anyagú sporttáska/
hátizsák cipzáras zsebekkel és állítható vállpánttal.

7 402 Ft

DONATOX  721085-77
• 500×300×285 mm
[ T2 (8C, 120×70 mm)

Sporttáska cipzáras zsebbel, vállpánttal 
és beépített USB csatlakozóval power 
bankhoz. 600D poliészter.

5 434 Ft
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PLONET  791976
• 175×110 mm
[ T0 (8C, 120×50 mm)

Három részes utazó szett: nyakpárna, 
szemtakaró és füldugó. Nyakpárna színével 
megegyező hordtáskával.

842 Ft

FACTOR  873012
• ø45×8 mm
[ P2 (2C, ø25 mm), DO2 (FC, ø33 mm)

Összecsukható, fém táskafogas. Fekete 
kartondobozban szállítjuk.

640 Ft

PARIS  873023
• ø45×10 mm
[ P2 (2C, ø30 mm), E1 (ø30 mm), 
DO3 (FC, ø42 mm)

Mágneszáras, összecsukható, fém 
táskafogas fényes felületű fém betéttel. 
Fekete kartondobozban szállítjuk.

922 Ft

HARGOL  781314
• 143×220×32 mm
[ P2 (4C, 70×12 mm), UV (FC, 120×12 mm)

Digitális bőrönd mérleg beépített 2200 mAh 
kapacitású USB power bankkal. Kapacitás: 
max 50 kg. A termék tartalmaz micro USB 
töltőkábelt.

6 000 Ft

TERMINAL  718132
• 1580×50 mm
[ FP-SU (FC, 1700×50 mm)

Egyedi gyártású, poliészter bőrönd 
öv állítható pánttal. Mindkét oldalán 
szublimációs technológiával emblémázva. 
Minimális rendelési mennyiség: 50 db.

1 680 Ft
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TRIBOX  741480
• ø45×82 mm
[ P2 (2C, 25×15 mm)

Univerzális műanyag utazó 
adapter USB töltővel.

2 800 Ft

VOYAGER  882001
• ø48×84 mm
[ P2 (2C, 20×15 mm), 
T2 (8C, 60×30 mm)

Univerzális úti adapter, 
márkajelzéssel ellátott nylon tasakkal. 
A tasak mérete: 140×100 mm. Fekete 
kartondobozban szállítjuk. André 
Philippe márkatermék.

2 122 Ft

GLASGOW   
800376
• 97×56×4 mm
[ P1 (4C, 40×35 mm), 
UV (FC, 40×40 mm)

Műanyag, szétnyitható 
bőröndcímke papírbetéttel.

96 Ft

LONDON  718138
• 230×60 mm
[ FP-DG (FC, 230×60 mm)

Egyedi gyártású, vízhatlan, papír 
bőröndcímke. A termék ára egyoldalas full-
colour emblémázást tartamaz. Minimális 
rendelési mennyiség: 250 db.

122 Ft

-01

-06

-01

-06V

-02

-07

-03

-10

-05

-25

-02

-03

-05

-06

-07

-10

-25

TR
IB

O
X

VO
YA

GE
R

G
LA

SG
O

W

LO
N

D
O

N

151bags and travel

Custom
Products

Made

in EU



MALL  719611
• 360×410×120 mm
[ S1 (3C, 120×120 mm), T1 (8C, 150×80 mm), *: WP (8C, 150×80 mm)

Sodrott füles papírtáska. Anyaga: 100 g/m² kraft papír.

301 Ft

STORE  719612
• 240×310×100 mm
[ S1 (3C, 120×120 mm), T1 (8C, 150×80 mm), *: WP (8C, 150×80 mm)

Sodrott füles papírtáska. Anyaga: 100 g/m² kraft papír.

234 Ft

BOUTIQUE  718506
• 320×400×120 mm
[ S1 (3C, 120×120 mm), T1 (8C, 150×80 mm), 
*: WP (8C, 150×80 mm)

Szalagfüles papírtáska. Anyaga: 90 g/m² 
nátron papír.

144 Ft

MARKET  718509
• 220×360×110 mm
[ S1 (3C, 120×120 mm), T1 (8C, 150×80 mm), 
*: WP (8C, 150×80 mm)

Szalagfüles papírtáska. Anyaga: 70 g/m² 
nátron papír.

99 Ft
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GEISER  731735
• 357×402 mm
[ S1 (4C, 200×200 mm), 
T1 (8C, 200×200 mm), 
*: WP (8C, 120×100 mm)

Színes bevásárlótáska hosszú 
hordfüllel, 100% pamut, 100 g/m².

480 Ft

LONGISH  806610-00
• 370×410 mm
[ T0 (8C, 200×200 mm), 
S1 (4C, 200×200 mm), 
WP (8C, 150×80 mm)

Többször használható, pamut 
bevásárlótáska hosszú hordfüllel 
700 mm). 100% pamut, 95 g/m².

362 Ft

SILTEX  721087
• 370×410 mm
[ T0 (8C, 200×200 mm), 
S1 (4C, 200×200 mm), 
WP (8C, 150×80 mm)

Pamut bevásárlótáska hosszú 
hordfüllel. 100% pamut, 140 g/m².

442 Ft

PONKAL  721088
• 370×410 mm
[ T0 (8C, 200×200 mm), 
S1 (4C, 200×200 mm), 
WP (8C, 150×80 mm)

Pamut bevásárlótáska 
hosszú hordfüllel. 100% 
pamut,  180 g/m².

560 Ft

-06 -07 -10 -25-01* -02 -03 -05 95g/m2

100g/m2

140g/m2

180g/m2

153bags and travel

cotton bags



FAIR  761249
• 360×400 mm
[ T1 (8C, 240×240 mm), *: WP (8C, 120×100 mm)

Non-woven anyagból készült, varrott, színes 
bevásárlótáska, hosszú füllel. 75 g/m².

176 Ft

CORNI  791086
• 380×400 mm
[ T2 (8C, 250×150 mm), S1 (3C, 250×200 mm)

Gyümölcs alakúra összehajtogatható 
bevásárlótáska. Anyaga: 190T poliészter.

509 Ft

SORAK  741236
• 380×400×80 mm
[ T1 (8C, 250×200 mm), WP (8C, 120×100 mm)

Non-woven anyagból készült bevásárlótáska 
színes füllel és szegélyekkel, 90 g/m².

314 Ft

PERSEY  741339
• 425×380×70 mm
[ T1 (8C, 250×150 mm), S1 (3C, 250×200 mm), 
*: WP (8C, 120×100 mm)

Összehajtható bevásárlótáska műanyag 
karabinerrel. Anyaga: 190T poliészter.

554 Ft

RECYCLE  731279
• 375×380×120 mm
[ S1 (2C, 240×240 mm)

Újrahasznosított, biológiailag lebomló anyagból 
készült, patentos bevásárlószatyor, 120 g/m².

480 Ft

WELROP  781844-00
• 370×415×70 mm
[ WP (8C, 150×80 mm), 
T1 (8C, 200×200 mm), 
S1 (4C, 200×200 mm)

Pamutból készült bevásárló táska rövid 
hordfüllel. 

515 Ft
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FAUDOK  721019
• 120×85×5 mm
[ T1 (8C, 50×30 mm)

Cipzáras, műbőr pénztárca metálfényű 
hatással.

304 Ft

DABEY  781997
• 100×90×25 mm
[ P2 (1C, 50×30 mm)

Cipzáras parafa pénztárca belső 
béléssel és fém kulcskarikával.

416 Ft

VATIEN  781937
• 113×81×12 mm
[ T1 (8C, 70×40 mm)

Cipzáras poliészter pénztárca RFID blokkolóval. 

714 Ft
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GENTLEMAN  873200
• 200×140×30 mm
[ S1 (2C, 160×60 mm), E2 (40×40 mm)

Elegáns, műbőr pénztárca fém/műbőr 
kulcstartóval és golyóstollal. Díszdobozban, 
kék tollbetéttel szállítjuk.

4 400 Ft

KUNLAP  741883
• 85×110×13 mm
[ O1 (30×30 mm)

20 rekeszes bőr kártyatartó. 
Antonio Miro márkatermék.

2 560 Ft

SULLIVAN  800662
• 67×100×8 mm
[ E1 (40×10 mm), O1 (40×10 mm)

Műbőr egy rekeszes kártyatartó, 
fém pénzcsipesszel.

1 146 Ft

MERCUR  800106
• 20×52×4 mm
[ E1 (40×10 mm)

Krómozott pénzcsipesz, fekete karton 
díszdobozban.

400 Ft

-80 -09
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MOUSSON  800725-10
• ø1000 mm
[ T2 (8C, 200×100 mm)

8 paneles, szélálló, automata esernyő, 
márkajelzéssel ellátott tokban. Gumírozott 
fogantyúval, fém nyéllel és üvegszálas 
vázzal. Anyaga: 190T pongee. André Philippe 
márkatermék.

3 120 Ft

NUAGES  800713
• ø1060×850 mm
[ T2 (8C, 200×100 mm)

8 paneles esernyő, automata, puha tapintású 
műanyaggal bevont fém fogóval, tokkal. 
Anyaga: 190T pongee. André Philippe 
márkatermék.

2 720 Ft

AVIGNON  808406
• ø990 mm
[ T2 (8C, 200×100 mm)

8 paneles, szélálló esernyő, gumis fogóval. 
Mindkét irányba automata. Anyaga: 190T 
pongee. Márkajelzéssel ellátott tokban szállítjuk. 
André Philippe márkatermék.

3 120 Ft

MONACO  800708
• ø1100×880 mm
[ T2 (8C, 120×50 mm)

16 paneles esernyő, nem automata, 
pasztellszínű csíkkal, tépőzáras, márkajelzéssel 
ellátott pánttal és tokkal. Anyaga: 190T pongee. 
André Philippe márkatermék.

3 280 Ft

PALAIS  800716-10
• ø995 mm
[ T2 (8C, 200×100 mm)

8 paneles, nagyméretű, csuklópánttal ellátott, 
teleszkópos esernyő. Mindkét irányban 
automata. Márkajelzés található a tokon és a 
markolaton is. Anyaga: 190T pongee. André 
Philippe márkatermék.

3 440 Ft
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ELMER  791148
• ø980 mm 
[ T2 (8C, 200×100 mm)

8 paneles, összecsukható, automata 
esernyő csuklópánttal, az esernyő színével 
megegyező tokban. Az ergonomikus 
kialakítású markolat EVA anyagból készült.

3 882 Ft

NUBILA  808412
• ø955×580 mm
[ T2 (8C, 200×100 mm), DO3 (FC, ø19 mm) 

8 paneles szélálló, mindkét irányban automata 
esernyő fém vázzal, valamint fém és üvegszálas 
merevítőkkel. Színével egyező csuklópánttal és 
tokkal. 190T pongee.

2 800 Ft

SUSAN  761350
• ø950 mm
[ T2 (8C, 200×100 mm)

8 paneles, kívül színes, belül ezüst színű, 
összecsukható, csuklópánttal ellátott, nem 
automata esernyő, fém fogóval. 170T poliészter.

1 322 Ft

STANSED  800706
• ø1060 mm
[ T2 (8C, 200×100 mm)

Automata, nagyméretű, 8 paneles, teleszkópos 
esernyő, fa nyéllel, az esernyő színével 
megegyező tokban. Anyaga: 170T poliészter.

2 122 Ft
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TYPHOON  808409
• ø1050×735 mm
[ T2 (8C, 200×100 mm), *:WP (8C, 150×80 mm), 
*:SU1 (FC, 200×100 mm)

Automata, szélálló, 8 paneles esernyő, EVA 
fogantyúval, fém nyéllel és üvegszálas vázzal. 
Anyaga 170T poliészter.

1 424 Ft

HENDERSON  800727
• ø1030× 880 mm
[ T2 (8C, 200×100 mm), *: WP (8C, 150×80 mm), 
*: SU1 (FC, 200×100 mm)

8 paneles automata esernyő fém kiegészítőkkel, 
fa fogantyúval, nyéllel és végekkel. Anyaga: 190T 
poliészter.

1 520 Ft

HALRUM  781813
• ø1050 mm
[ T2 (8C, 200×100 mm)

8 paneles, automata szélálló, visszafordítható 
esernyő, a végén gumírozott karpánttal, fém 
véggel és nyéllel, üvegszálas bordázattal. A 
végén karra rögzíthető funkcióval. 

2 157 Ft

CLADOK  781998
• ø1050 mm
[ T2 (8C, 200×100 mm)

Automata, szélálló, 8 paneles esernyő 
színes fém vázzal és nyéllel, fekete 
palásttal és EVA fogantyúval. 190T pongee.

2 800 Ft

HAMFREK  781637
• ø1080 mm
[ T2 (8C, 200×100 mm)

8 paneles visszafordítható esernyő, nem 
automata. A végén karra rögzíthető 
funkcióval. Anyaga: 190T pongee.

5 120 Ft
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Leisure and sport
POLÁR TAKARÓK | FLASKÁK | THERMO BÖGRÉK & SPORT KULACSOK



LERTEN  721086
• 1250×1600 mm
[ VS (FC, 80×80 mm)

Kétrétegű takaró gyapjú és sherpa 
anyagból, 200 g/m².

6 800 Ft

MOUNTAIN  761799
• 1300×1600 mm
[ T2 (8C, 100×50 mm), BR (10C, 200×150 mm)

Polár takaró, tépőzáras hordozó pánttal. 
Anyaga: 100% poliészter, 200 g/m².

2 282 Ft

TOMTIT  718123
• 165×142×120 mm
[ S1 (2C, 60×60 mm), E2 (60×60 mm)

Fa madáretető. Lapra szerelve szállítjuk.

960 Ft
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FORESTER  811112
• 110×90×21 mm
[ E1 (50×50 mm)

Fa borítású, rozsdamentes acélból készült flaska. 
Űrtartalma: 170 ml.

2 282 Ft

NORGE  807908
• 58×42×12 mm
[ P2 (1C, 25×30 mm), E2 (28×35 mm)

Mini, fém flaska karabinerrel. Űrtartalma: 30 ml.

944 Ft

BASTIC  741563
• ø70×80 mm
[ C2 (8C, 80×70 mm), E1 (30×70 mm)

Rozsdamentes acélból készült bögre színes 
karabinerrel, 200 ml. Dobozban szállítjuk.

1 242 Ft

NAUTILUS  808011
• ø50×60 mm
[ P2 (2C, ø45 mm), C1 (8C, ø50 mm), 
E1 (ø40 mm)

Rozsdamentes acélból készült 
összecsukható pohár tokban, 70 ml.

1 402 Ft

NANSEN  809300
• ø43×10 mm
[ P2 (2C, ø30 mm), E1 (ø30 mm), 
UV (FC, ø30 mm)

Fém iránytű, akasztó karikával.

330 Ft
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AMUNDSEN  804204
• 90×125×20 mm
[ P2 (1C, 40×60 mm), E2 (45×70 mm), 
C2 (8C, 60×90 mm)

Rozsdamentes acélból készült flaska, 
200 ml.

1 427 Ft

HOSBAN  741861
• ø68×243 mm
[ E2 (28×60 mm)

Rozsdamentes acélból készült termosz, 
gumi borítással, 500 ml. Karton dobozban 
szállítjuk.

3 322 Ft

ROBUSTA  804202
• ø65×240 mm
[ P2 (1C, 30×30 mm), 
C3 (8C, 200×158 mm), E2 (30×30 mm)

Duplafalú, rozsdamentes acélból készült 
termosz, 500 ml.

2 320 Ft

HERILOX  781926
• ø70×260 mm
[ P2 (1C, 30×50 mm), E1 (20×60 mm)

Rozsdamentes acélból készült palack 
biztonsági zárókupakkal a végén. 630 ml. 

2 368 Ft
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HUSOD  721067-01
• ø72×248 mm
[ C3 (8C, 130×210 mm), 
WPC (8C, 130×210 mm), P2 (2C, 30×30 mm)

Rozsdamentes acél sportkulacs, kupakjában 
beépített bluetooth fülhallgatóval és telefon 
kihangosító funkcióval. Díszdobozban és USB 
töltőkábellel szállítjuk. 580 ml.

20 720 Ft

LOBROK  781697
• ø70×247 mm
[ P2 (2C, 30×50 mm)

Átlátszó sportkulacs BPA-mentes 
műanyagból. Díszdobozban szállítjuk. 
780 ml.

1 984 Ft

LEGION  811111
• ø73×265 mm
[ P2 (1C, 30×70 mm), RS (1C, 220×200 mm)

Alumínium sportkulacs matt, színes 
borítással és karabineres tetővel, 750 ml.

1 440 Ft

MENTO  731964
• ø66×175 mm 
[ P2 4C (30×50 mm), C3 (8C, 190×100 mm), 
E1 (20×80 mm)

Alumínium sportkulacs karabinerrel, 400 ml. 
Karton dobozban szállítjuk.

960 Ft
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GRABY  811113
• ø70×158 mm
[ E2 (30×40 mm)

Rozsdamentes acélból készült, egyfalú termo úti bögre fogóval és ivónyílással a 
tetején, 350 ml.

1 322 Ft

ARNOUX  809520
• ø70×158 mm
[ E2 (30×40 mm)

Rozsdamentes acélból készült termo bögre 
műanyag füllel és ivónyílással a tetején, 330 ml. 
Fekete karton díszdobozban szállítjuk. André 
Philippe márkatermék.

2 000 Ft
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CARSON  781216
• ø86×180 mm
[ P2 (1C, 30×30 mm), E2 (30×40 mm)

Rozsdamentes acélből készült, duplafalú 
thermo bögre, színes műanyag résszekkel és 
fogantyúval, dobozban szállítjuk. 450 ml.

1 642 Ft

POSTER  811103
• ø85×170 mm
[ DG2 (FC, 251×154 mm)

Műanyag, duplafalú termo bögre 
fedelén ivónyílással. A bögre 2 fala 
közé egyedi nyomtatott grafika 
helyezhető. Fehér kartondobozban 
szállítjuk, 450 ml.

922 Ft

DOPPLER  807930
• ø70×130 mm
[ DG2 (FC, 216×122 mm)

Műanyag, duplafalú termo bögre 
levehető fedéllel. A bögre 2 fala közé 
egyedi nyomtatott grafika helyezhető. 
Fehér kartondobozban szállítjuk, 250 ml.

762 Ft

LES 2 ALPES  811109
• 170×120×80 mm
[ P2 (4C, 30×30 mm)

Duplafalú műanyag úti bögre, 
műanyag füllel és ivónyílással ellátott 
tetővel, 450 ml.

784 Ft

PATROL  811104
• 120×80×165 mm
[ P2 (1C, 30×30 mm), E2 (30×40 mm)

Duplafalú, fém termo bögre műanyag 
füllel és ivónyílással ellátott tetővel. Fehér 
kartondobozban szállítjuk, 450 ml.

1 162 Ft
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CREACUP MINI  892007
• ø93×130 mm
[ DO4 (FC, ø61 mm), P1 (1C, 25×20 mm)

Egyediesíthető, duplafalú, műanyag termo bögre tetővel és szilikon 
markolattal, 300 ml. Minimum rendelési mennyiség: 50 db.

1 162 Ft
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CREACUP 892006
• ø93×155 mm
[ DO4 (FC, ø61 mm), P1 (1C, 25×20 mm)

Egyediesíthető, duplafalú, műanyag termo bögre tetővel és szilikon 
markolattal, 400 ml. Minimum rendelési mennyiség: 50 db.

1 322 Ft

Dekoráld a bögrét 1 színű 
emblémával vagy dobd fel 
epoxy matricával a tetőt.

50 darabtól
Európai raktárból
Európában állították össze

POHÁR POHÁR

FEDŐ GUMIPÁNT

VÁLOGASD ÖSSZE A POHÁR, A TETŐ ÉS A 
SZILIKON MARKOLAT SZÍNÉT ÉS ALKOSD 
MEG EGYEDI BÖGRÉD!

A CREACUP MÁR KÉT MÉRETBEN IS ELÉRHETŐ - 300 ÉS 400 ML.

Custom
Products

Custom
Products



Vitality and Wellness
KOZMETIKAI TÁSKÁK | MANIKŰR ÉS SMINK SZETTEK | ZSEBTÜKRÖK | TÖRÖLKÖZŐK

CUKORKÁK | STRESSZLABDÁK | GYÓGYÁSZATI ESZKÖZÖK



SINGLA  781834-00
• 250×150 mm
[ Nem emblémázható

Juta anyagból készült, cipzáras 
multifunkcionális neszesszer. 

502 Ft

CURLY  718129
• ø95 mm
[ UV (FC, ø95 mm), P0 (4C, 70×20 mm)

Kerek, HDF fa anyagból készült fésű. Ideális 
UV LED emblémázáshoz.

77 Ft

LUX  731731
• 170×110×46 mm
[ S0 (3C, 100×60 mm)

Cipzáras, PVC kozmetikai táska.

320 Ft

BRITNEY  761213
• 220×140×60 mm
[ T2 (8C, 150×40 mm)

Trapéz alakú, cipzáras kozmetikai táska, 
600D poliészter anyagból.

362 Ft
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AMELIE  807201
• 150×140×28 mm
[ E1 (15×15 mm)

12 részes manikűr és sminkecset készlet 
fém csatos műbőr, cipzáras tokban.

2 240 Ft

GILL  809318
• ø60×6 mm
[ P2 (4C, ø45 mm), UV (FC, ø60 mm), 
E2 (ø45 mm)

Alumínium zsebtükör: egy normál és 
egy nagyítós tükörrel.

560 Ft

MISSY  807209
• 120×70 mm 
[ P2 (2C, 40×20 mm)

6 darabos manikűr készlet patentos 
tokban.

800 Ft

BILOF  721008
• 60×60×7 mm
[ UV (FC, 60×60 mm), 
P2 (2C, 50×50 mm), E1 (60×60 mm)

Négyzet alakú fém zsebtükör egy 
normál és egy nagyítós tükörrel.

656 Ft
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GYMNASIO  741547
• 500×1000 mm
[ BR (10C, 150×80 mm)

Mikroszálas sport törölköző tokban. 
185 g/m².

1 040 Ft

SUBOWEL S  718011-01
• 300×500 mm
[ FP-SU (FC, 300×60 mm)

100% pamut, 380 g/m² törölköző poliészter 
bordűrrel, szublimációs emblémázáshoz. Az ár 
tartalmazza szublimáció költségét. Minimális 
rendelési mennyiség: 50 db.

1 162 Ft

BENTRY  819023
• 600×395 mm
[ FP-SU (FC, 600×395 mm)

Flanel felületű szublimációs fürdőszobaszőnyeg 
egyedi grafikával. Az ár tartalmazza a 
szublimációs emblémázás költségét. Minimális 
rendelési mennyiség: 50 db.

2 480 Ft

SUBOWEL M  718012-01
• 500×1000 mm
[ FP-SU (FC, 460×95 mm)

100% pamut, 380 g/m² törölköző poliészter 
bordűrrel, szublimációs emblémázáshoz. Az ár 
tartalmazza szublimáció költségét. Minimális 
rendelési mennyiség: 50 db.

2 240 Ft

SUBOWEL L  718013-01
• 700×1400 mm
[ FP-SU (FC, 650×110 mm)

100% pamut, 380 g/m² törölköző poliészter 
bordűrrel, szublimációs emblémázáshoz. Az ár 
tartalmazza szublimáció költségét. Minimális 
rendelési mennyiség: 50 db.

3 840 Ft
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CLICK  896001
• ø45×15 mm
[ UV (FC, ø35 mm)

Kerek, fémdoboz körülbelül 12 gramm 
mentolos cukorkával. A doboz a fedél 
benyomásával nyitható.

442 Ft

CARD  896000
• 75×45×5 mm
[ P1 (4C, 60×30mm), UV (FC, 75×45 mm)

Lapos, műanyag, téglalap alakú cukorka 
tartó, körülbelül 50 db mentolos 
cukorkával.

282 Ft

SWEETS  896002
• 95×62×20 mm
[ P2 (4C, 60×30 mm), UV (FC, 95×62 mm)

Téglalap alakú, fém doboz körülbelül 45 
gramm mentolos cukorkával.

784 Ft
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DIET  800363
• 280×280×29 mm
[ P2 (1C, 60×30 mm), VS (FC, 200×200 mm), 
UV (FC, 100×100 mm)

Digitális fürdőszobai mérleg edzett üveg platformmal és 
LCD kijelzővel. Méréshatár: 180 kg, mérési egység: 0,1 
kg. Gombelemmel szállítjuk.

3 600 Ft

GRUP  731980
• 100×80×10 mm 
[ P1 (1C, 10×10 mm), VS (FC, 40×40 mm)

Áttetsző, többször használható melegítő 
tasak, színes folyadékkal.

282 Ft

DEBBLY  781751
• 110×200×13 mm
[ P1 (1C, 40×15 mm)

Újrahasználható melegítő-hűtő tasak, 
színes géllel töltött golyókkal.

400 Ft

OINK  810389
• 84×74×74 mm
[ P1 (1C, 20×20 mm)

Malac alakú stresszoldó.

467 Ft

EASE  731619
• 75×75×32 mm
[ P1 (1C, 20×20 mm)

Csillag alakú stresszoldó.

266 Ft

PELOTA  731550
• ø70 mm
[ P1 (1C, 20×20 mm)

Stresszoldó labda. Anyaga: PU hab.

256 Ft
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Textile and Fashion
MANDZSETTA SZETTEK | KENDŐK ÉS NYAKKENDŐK | POLÁR SAPKÁK ÉS KESZTYŰK

ESŐKABÁTOK



MAESTRO  810722
• 80×35×75 mm
[ FP-DO (FC, 15×10 mm, 2×20×15 mm), 
E1 (10×5 mm,  2×15×10 mm)

Fém mandzsettagomb és nyakkendőtű szett 
epoxy matricával (nyakkendőtű logó: 15×10 mm, 
mandzsetta gomb logó: 20×15 mm). Fekete 
díszdobozban szállítjuk. Az ár tartalmazza az 
emblémázási költséget. Minimális rendelési 
mennyiség: 100 db.

2 720 Ft

MASTER  810723
• 80×35×75 mm
[ FP-DO (FC, 2×20×15 mm)

Fém mandzsetta gomb szett epoxy matricával 
(logó: 20×15 mm). Fekete díszdobozban szállítjuk. 
Az ár tartalmazza az emblémázás költségét. 
Minimum rendelési mennyiség: 100 db.

1 722 Ft

TWICE  1408-10
• 1200 mm
[ E2 (40×30 mm), P1 (1C, 40×40 mm)

Férfi bőr öv, 2 db cserélhető fém csattal, 
fekete karton díszdobozban (205×115 mm). 
André Philippe márkatermék.

5 402 Ft
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VIVONNE  1228
• 1520×100 mm
[ P2 (2C, 70×40 mm), T1 (8C, 80×50 mm)

100% selyem nyakkendő, a nyakkendő saját 
anyagával borított karton díszdobozban. 
André Philippe márkatermék.

6 000 Ft

RIBBAN  721014
• 1800×700 mm
[ T1 (8C, 150×80 mm)

Divatos női sál, viszkóz 60 g/m² anyagból.

1 114 Ft

COLOURS  1222
[ T1 (8C, 50×80 mm)

Premier Line poliészter nyakkendő PE 
tasakban, műanyag akasztóval.

1 962 Ft

ELGUIX  781232
• 500×500 mm
[ T1 (8C, 130×50 mm)

Viszkóz és poliészter anyagú női sál.

442 Ft
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MONTI  761337
[ T1 (8C, 50×40 mm), 
BR (10C, 60×30 mm)

Kényelmes téli polár kesztyű, 200 g/m², 
férfi (kód: F) és női (kód: N) méretben.

640 Ft

ANUT  791509
• 910×120 mm
[ T1 (8C, 150×80 mm), BR (10C, 130×80 mm)

Unisex, polár sál, 180 g/m².

314 Ft

BUFANDA  761336
• 1600×290 mm
[ T1 (8C, 150×80 mm), BR (10C, 130×80 mm), 
*: WP (8C, 150×80 mm)

Polár szövet sál, 200 g/m².

842 Ft

LUOMO  731745
• 1600×210 mm
[ S1 (2C, 80×80 mm), BR (10C, 100×80 mm)

Pamut és viszkóz férfi sál, fekete 
díszdobozban. Alexluca márkatermék.

3 760 Ft
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CHERIN  741272
• 250×500 mm
[ T1 (8C, 120×100 mm), *: WP (8C, 120×100 mm), 
*: SU1 (FC, 170×170 mm)

Poliészter anyagból készült, többféleképpen 
hordható sál.

506 Ft

SLURRY  718159-01
• 250×500 mm
[ FP-SU (FC, 250×500 mm)

Poliészter anyagból készült többféleképpen 
hordható sál, egyedi grafikával az egyik 
oldalán. Az ár tartalmazza a aszublimációs 
emblémázás költségét. Minimális rendelési 
mennyiség: 50 db.

1 082 Ft

PONKAR  721012
• 250×280 mm
[ T1 (8C, 120×100 mm)

Univerzális nyakmelegítő és sapka. 
Poliészter és spandex (280 g/m²) 
anyagból, gyapjú béléssel.

682 Ft
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STORM  731644
• ø63 mm 
[ P1 (4C, ø20 mm)

Poncsó karabineres, gömb alakú tokban.

371 Ft

BAIKOF  781636
• 210×230 mm
[ BR (10C, 100×50 mm)

Akril anyagból készült téli sapka fehér 
csíkokkal és megegyező színű pompommal.

1 030 Ft

HYDRUS  791500
• 900×700 mm
[ Nem emblémázható

Kapucnis, patentos esőkabát, egy 
méretben, tokkal szállítjuk. Anyaga: EVA.

2 122 Ft

JIVE  731389
• 180×210 mm
[ BR (10C, 80×35 mm)

Téli unisex sapka. Anyaga: 
poliészter/pamut.

602 Ft

MOLTER  791501
• S-XXL
[ T2 (8C, 250×200 mm), BR (10C, 200×150 mm)

94% poliészter, 6% elasztán anyagú, vízhatlan és 
légáteresztő, cipzáras Soft shell kabát. Elöl és a két 
oldalán cipzáras zsebbel, 300 g/m².

11 120 Ft

HOLSEN  781916
[ T1 (8C, 40×15 mm), BR (10C, 50×50 mm)

Akril téli sapka címkével.

842 Ft
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A katalógusban szereplő BE CREATIVE termékeken szereplő grafikák kizárólag az 
emblémázási eljárásokat hivatottak bemutatni, ezen termékeket emblémázatlanul, vagy 
az igény szerinti grafikával értékesítjük.

Fenntartjuk a jogot, hogy a kiszállított termékek kialakítása vagy színe eltérhet a 
katalógusban szereplőktől. Valamint a feltüntetett emblémázási adatok eltérhetnek 
azok valódi méretétől.

A katalógusban szereplő termékeket minden esetben grafika és elem nélkül szállítjuk, 
ellenkező esetben pedig azt jelezzük a termék leírásában.

A katalógusban szereplő árak az Általános Forgalmi Adót nem tartalmazzák!

André Philippe Antonio Miro AlexlucaOrizons

Made

in EU

Custom
Products

Olyan kiemelten egyediesíthető termékcsoport, 
amely termékeknél nem csupán a termék 
színét, vagy a grafikát lehet választani, hanem a 
termék adott részeit is igényre lehet szabni.

A terméket az Európai Unió területén 
állították össze.

A termék az Európai Unió területén készült.

A termékek kiemelt módon, és több esetben 
egyedi technológiával, nagy felületen 
emblémázhatóak.

Made in Europe

BE CREATIVE Custom

BE CREATIVE Print

Assembled in Europe

UV

DG

BR

SU

VF

RS

CP

E

P

C

WP

S

DO

O

WPC FP

VS

T UV LED nyomtatás

Digitális nyomtatás

Hímzés

Szublimációs eljárás

Vision Film nyomtatás

Körszitázás

Kerámia tampon 
nyomás

Gravírozás

Tamponnyomás

Kerámia emblémázás és 
XP technológia

Transzfer nyomás 
fehér alapra

Szitanyomás

Epoxy

Dombornyomás

Transzfer nyomás 
fehér kerámiára

Az ár tartalmazza a 
feltüntetett emblémázási 
eljárás nyomási költségét, 
azonban a beállítás 
költségét nem.

Vinyl matrica

Transzfer nyomás

Emblémázási eljárás.
Emblémázási árkategória.
Max. emblémázási szín. (FC=full color)
Max. emblémázási méret.

RADO 791219
• 202×40 mm
[ P1 (1C, 40×10 mm)



Spirit
Tájékoztatunk, hogy az általunk forgalmazott termékek között szavatossági idővel rendelkező élelmiszerek is találhatóak. Szavatossági időt 
azonban csak az „önálló” termékek esetében van módunk a leírásban feltüntetni, így a különböző élelmiszereket tartalmazó csomagoknál ez 
külön nem szerepel. Továbbá felhívjuk szíves figyelmedet, hogy a feltüntetett szavatossági idő nem a megrendelés leadásától számítandó, így 
ha e csomagok esetén bővebb információra van szükséged, kérjük, fordulj kapcsolattartódhoz. Amennyiben nem kérsz a rendelést megelőzően 

tájékoztatást a megrendelt termékek szavatossági idejére vonatkozóan, úgy ezzel kapcsolatos panaszodat nem áll módunkban elfogadni!

A katalógusunkban szereplő élelmiszerek eltarthatósága nagymértékben függ a tárolástól és azok szállításától, így cégünk minden esetben 
szakszerűen, a termékek jellegére való tekintettel végzi a tárolást és a szállítást. Ezért kérünk, hogy hasonlóképpen járj el Te is, hisz a termék 

átadását követően annak nem megfelelő tárolásából és szállításából adódó, bárminemű állagromlásért felelősséget nem vállalunk!

BERTÓK ÉS KALDENEKER SZETTEK | DEMETER SZETTEK
LUIS TEA SZETTEK | SWEETIC TERMÉKEK | KARÁCSONYI AJÁNDÉK SZETTEK



ADVENT I. 67167
• 130×125×175 mm
"Bertók" aszalt vörösáfonya (100 gr)
"Bertók" aszalt sárgabarack (100 gr)
"Kaldeneker" szilvalekvár mézeskalács 
fűszerkeverékkel (312 ml)
"Bertók" selyemfűméz (160 gr)
"Bertók" étcsokoládés mazsola (55 gr)
fekete díszdobozban
9 450 Ft

ADVENT II. 67165
• 130×125×175 mm
"Kaldeneker" mangó chutney (312 ml)
"Kaldeneker" szilvalekvár mézeskalács 
fűszerkeverékkel (312 ml)
"Bertók" étcsokoládés mazsola (55 gr)
"Bertók" aszalt sárgabarack (100 gr)
fekete díszdobozban
8 990 Ft

Made

in EU

Made

in EU



ADVENT DELUXE
67118
• 216×145×130 mm
"Bertók" aszalt vörösáfonya (100 gr)
"Bertók" aszalt sárgabarack (100 gr)
"Bertók" étcsokoládés mazsola (55 gr)
"Kaldeneker" paprikalekvár (312 ml)
"Kaldeneker" lilakáposzta lekvár (312 ml)
"Kaldeneker" vilmoskörte feketeribizli lekvár (312 ml)
fa díszdobozban
17 220 Ft

KIS ADVENT II. 67170
• 130×64×175 mm
"Bertók" chilis akácméz (75 gr)
"Bertók" szarvasgombás mézes mustár (60 gr)
"Kaldeneker" paprikalekvár (110 ml)
"Kaldeneker" kamillás-mézes almadzsem (110 ml)
fekete díszdobozban
6 990 Ft

KIS ADVENT I. 67119
• 130×64×175 mm
"Bertók" étcsokoládés mazsola (55 gr)
"Kaldeneker" fahéjas szilvalekvár (110 ml)
"Bertók" selyemfűméz (75 gr)
"Kaldeneker" kamillás mézes almadzsem (45 ml)
fekete díszdobozban
6 990 Ft

Made

in EU

Made

in EU

Made

in EU
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Made

in EU

Made

in EU

Made

in EU

Made

in EU

Made

in EU

GOURMET II. 67064
• 193×275×50 mm
"Bertók" szarvasgombás mézes mustár (100 gr)
"Kaldeneker" paprikalekvár (45 ml)
"Kaldeneker" kamillás mézes almadzsem (45 ml)
"Bertók" étcsokoládés mazsola (55 gr)
"Bertók" chilis akácméz (125 gr)
"Bertók" narancsos fahéjas keksz (80 gr)
karton díszdobozban

13 490 Ft

GOURMET I. 67063
• 193×275×50 mm
"Bertók" aszalt vörösáfonya (100 gr)
"Kaldeneker" kamillás mézes almadzsem (45 ml)
"Bertók" szarvasgombás mézes mustár (60g)
"Bertók" levendulás Himalája só (110 gr)
"Bertók" narancsos fahéjas keksz (80 gr)
karton díszdobozban

13 490 Ft

KIS GOURMET II. 67066
• 193×155×50 mm
"Bertók" szárított levendulacsokor (10 gr)
"Bertók" levendulaszirom batyu (10 gr)
"Bertók" levendulás Himalája só (110 gr)
karton díszdobozban
7 550 Ft

KIS GOURMET III. 67067
• 193×155×50 mm
"Bertók" aszalt vörösáfonya (100 gr)
"Bertók" akácméz (75 gr)
"Kaldeneker" paprikalekvár (45 ml)
karton díszdobozban
7 550 Ft

KIS GOURMET I. 67065
• 193×155×50 mm
"Kaldeneker" paprikalekvár (45 ml)
"Bertók" szarvasgombás mézes mustár (60 gr)
"Bertók" étcsokoládés mazsola (55 gr)
"Bertók" erdeiméz (125 gr)
karton díszdobozban
8 550 Ft
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Made

in EU

Made

in EU

Made

in EU

5313-B
Tokaji aszús 
szaloncukor

SZALONCUKOR 5313-A
Vörösboros szaloncukor

• 120×68×222 mm
Vörösboros trüffelkrémes kézműves szaloncukor karácsonyi díszdobozban (200 gr)
Min. rendelési mennyiség: 20 db.
Szavatossági idő: gyártástól számított 3 hónap.

3 550 Ft

5313-C
Narancs-kardamom 
szaloncukor

5313-D
Mézes diógrillázs 
szaloncukor

5313-E
Konyakmeggyes 
szaloncukor

GENTLEMAN 5302
• 120×68×222 mm
70 %-os termőhely szelektált étcsokoládé (50 gr)
Chilis forrócsokoládé belga étcsokoládéból (25 gr)
5 db vörösboros trüffelkrémes szaloncukor
karácsonyi díszdobozban
3 990 Ft

LADY 5301
• 120×68×222 mm
Belga tejcsokoládé narancs ízű pasztillával és mandulával (50 gr)
Forrócsokoládé belga tejcsokoládéból (25 gr)
5 db narancs-kardamom szaloncukor
karácsonyi díszdobozban

3 990 Ft

GOURMET II. 67064
• 193×275×50 mm
"Bertók" szarvasgombás mézes mustár (100 gr)
"Kaldeneker" paprikalekvár (45 ml)
"Kaldeneker" kamillás mézes almadzsem (45 ml)
"Bertók" étcsokoládés mazsola (55 gr)
"Bertók" chilis akácméz (125 gr)
"Bertók" narancsos fahéjas keksz (80 gr)
karton díszdobozban

13 490 Ft

GOURMET I. 67063
• 193×275×50 mm
"Bertók" aszalt vörösáfonya (100 gr)
"Kaldeneker" kamillás mézes almadzsem (45 ml)
"Bertók" szarvasgombás mézes mustár (60g)
"Bertók" levendulás Himalája só (110 gr)
"Bertók" narancsos fahéjas keksz (80 gr)
karton díszdobozban

13 490 Ft

CHOCOLATE
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ÜNNEP VARÁZSA 65399-05

• 260×50×178 mm
Eper és málna dzsem tea (40 gr)
Gyümölcsös puszedli (80 gr)
Étcsokoládés áfonya (70 gr), 
díszdobozban

6 550 Ft

ÜNNEP VARÁZSA 65399-07

• 260×50×178 mm
Az ünnep varázsa tea (40 gr)
Gyümölcsös puszedli (80 gr)
Eper csokoládé kávé (40 gr)
díszdobozban

6 550 Ft

ÉDES ÜNNEP 65376-05

• 260×50×178 mm
Fűszeres narancsos tea (30 gr)
Costa ricai kávé (30 gr)
Óriás barna kandish cukor (30 gr)
Gyümölcsös puszedli (80 gr)
díszbobozban

6 550 Ft

ÉDES ÁLOM TEA
65397
• 70×70×70 mm
Édes álom tea (40 gr)
díszdobozban

1 650 Ft

COSTA RICA KÁVÉ
65396
• 70×70×70 mm
Costa ricai kávé (40 gr)
díszdobozban

1 250 Ft

ÁFONYÁS 
ÉTCSOKOLÁDÉ
65398
• 70×70×70 mm
Áfonyás étcsokoládé (70 gr)
díszdobozban

1 650 Ft

ÉDES  ÁLOM TEA II.
65330
• ¤50×230 mm
Édes álom tea (30 gr)
tölcséres csomagolásban

1 190 Ft

Made

in EU

Made

in EU

Made

in EU

Made

in EU

Made

in EU

Made

in EU

Made

in EU
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BOLDOGSÁG ÖRÖME
65395-05
• 70×70×143 mm
Gyümölcsös puszedli (60 gr)
Édes álom tea (40 gr)
díszdobozban

2 910 Ft

SZERETET VARÁZSA 
65395-06
• 70×70×143 mm
Costa ricai kávé (40 gr)
Gyümölcsös puszedli (60 gr)
díszdobozban

2 450 Ft

ÜNNEP EREJE 
65395-07
• 70×70×143 mm
Costa ricai kávé (40 gr)
Édes álom tea (40 gr)
díszdobozban

2 910 Ft

BOLDOG ÖLELÉS II. 65400-05
• 260×80×90 mm
Édes álom tea (40 gr)
Costa ricai kávé (40 gr)
Áfonyás étcsokoládé (70 gr)
díszdobozban

6 350 Ft

BOLDOG ÖLELÉS I. 65400-07
• 260×80×90 mm
Édes álom tea (40 gr)
Costa ricai kávé (40 gr)
Gyümölcsös puszedli (60 gr)
díszdobozban

5 990 Ft

Made

in EU

Made

in EU

Made

in EU

Made

in EU

Made

in EU
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TÉLI ÜNNEP II.
65394
• 130×77×245 mm
Eper és málnadzsem tea (40 gr)
Costa ricai kávé (40 gr)
Gyümölcsös puszedli (80 gr)
díszdobozban

5 350 Ft

TÉLI ÜNNEP I.
65393
• 130×77×245 mm
Étcsokoládés áfonya (70 gr)
Fűszeres narancsos tea (30 gr)
Costa ricai kávé (30 gr)
díszdobozban

5 350 Ft

MEGHITT PILLANAT I.
65391
• 130×77×245 mm
Eper csokoládé kávé (40 gr)
Étcsokoládés áfonya (70 gr)
díszdobozban

4 650 Ft

MEGHITT PILLANAT II.
65392
• 130×77×245 mm
Az ünnep varázsa tea (40 gr)
Tejcsokoládés fahéjas mandula (80 gr)
Costa ricai kávé (30 gr)
díszdobozban

5 350 Ft

Made

in EU

Made

in EU

Made

in EU

Made

in EU
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CSOKOLÁDÉ VARÁZS II.
530252
• 160×75×212 mm
80,4%-os Kumabo étcsokoládé (40 gr)
Natúr forrócsokoládé belga étcsokoládéból (40 gr)
Étcsokoládés rögök magvakkal (50 gr)
barna dísztasakban

6 250 Ft

CSOKOLÁDÉ VARÁZS I.
530242
• 160×75×212 mm
5 db kandírozott narancsív, 
80,4%-os Kumabo étcsokoládé (40 gr)
Chilis forrócsokoládé belga étcsokoládéból (40 gr)
barna dísztasakban

4 950 Ft

CSOKOLÁDÉ VARÁZS IV.
530254
• 160×75×212 mm
Menakao 70%-os madagaszkári étcsokoládé liofilizált 
gyümölcsökkel (45 gr)
Natúr forrócsokoládé belga tejcsokoládéból (40 gr)
6 cm-es karácsonyi mintás tejcsokoládé tallér 
barna dísztasakban

5 490 Ft

CSOKOLÁDÉ VARÁZS III.
530253
• 160×75×212 mm
5 db kandírozott narancsív
karamella (150 gr)
Menakao 44%-os madagaszkári tejcsokoládé 
almás granolával és karamellizált piemontei 
mogyoróval (45 gr)
barna dísztasakban.

5 990 Ft

Made

in EU

Made

in EU

Made

in EU

Made

in EU
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PIROS RÖGÖK
530245
• 94×40×140 mm
Fehércsokoládés rögök piros gyümölcsökkel 
díszdobozban (50 gr)
Szavatossági idő: gyártástól számított 10 hónap

2 150 Ft

TÖRÖKMOGYORÓ
530248
• 94×40×140 mm
Tejcsokoládés törökmogyoró tonkababbal, 
kávéval díszdobozban (50 gr)
Szavatossági idő: gyártástól számított 12 hónap

2 150 Ft

MAGVAS RÖGÖK
530247
• 94×40×140 mm
Tejcsokoládés rögök magvakkal 
díszdobozban (50 gr)
Szavatossági idő: gyártástól 
számított 12 hónap

2 150 Ft

MEGGYDRAZSÉ
530244
• 94×40×140 mm
Fehércsokoládés mákos, fahéjas 
meggydrazsé díszdobozban (50 gr)
Szavatossági idő: gyártástól számított 
10 hónap

2 150 Ft

ASZALT SZILVA
530246
• 94×40×140 mm
Étcsokoládés aszalt szilva fahéjjal 
díszdobozban (60 gr)
Szavatossági idő: gyártástól számított 20 hónap

2 150 Ft

Made

in EU

Made

in EU

Made

in EU

Made

in EU

Made

in EU
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BONBON VÁLOGATÁS
530217
• 255×105×29 mm
10 db-os kézműves bonbon válogatás exkluzív 
díszdobozban, melyből egy tallér és egy bonbon 
egyedileg emblémázott. Minimális rendelési 
mennyiség 35 db. 
Szavatossági idő: gyártástól számított 5 hónap.

5 750 Ft

CSOKITALLÉR VÁLOGATÁS
530216
• 255×105×29 mm
3 db 25 gr-os, 6 cm-es ét-, tej- és fehér csokoládé 
tallér válogatás exkluzív díszdobozban, melyből a 
fehércsokoládés egyedileg emblémázott. A tej- és 
étcsokoládé tallérok hátulja magokkal, liofilizált 
gyümölcsökkel szórt, az emblémázott fehércsokoládé 
tallér natúr. Minimális rendelési mennyiség 20 db.
Szavatossági idő: gyártástól számított 10 hónap.

5 450 Ft

CSOKITALLÉR PÁLCÁS
530215
• ø60×130 mm
6 cm-es egyedileg emblémázott fehércsokoládé tallér 
pálcikával hátulján liofilizált gyümölcsökkel vagy dekorcukorral 
szórva, vagy natúr hátoldallal. Minimális rendelési mennyiség 
50 db. 
Szavatossági idő: gyártástól számított 10 hónap.

1 390 Ft

CSOKITALLÉR MINI
530213
• ø30 mm
3 cm-es egyedileg emblémázott fehércsokoládé tallér 
hátulján liofilizált gyümölcsökkel vagy dekorcukorral szórva, 
vagy natúr hátoldallal. Minimális rendelési mennyiség 100 db. 
Szavatossági idő: gyártástól számított 10 hónap.

540 Ft

A Sweetic Csokoládé Manufaktúra az elmúlt 
néhány évben a 3 legrangosabb gasztronómiai 
és csokoládé világversenyen termékeivel 
összesen 20 díjat nyert.

Made

in EU

Made

in EU

Made

in EU

Made

in EU
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CRISPIN
689854
• 200×200×115 mm
[ DG2 (FC, 165×125 mm)

Almás ajándékcsomag tartalma: 
"Csúzi" natúr almaszörp (500 ml)
"Csúzi" natúr almalekvár (214 ml)
"Streak" kávésbögre

4 650 Ft

HOKKAIDO
689855
• 200×200×115 mm
[ DG2 (FC, 165×125 mm)

Chilis ajándékcsomag tartalma: 
"Ruban" vágódeszka 
"Brochet" falatka pálcika 
"Chabo Chili" RED chiliszósz (40 ml)
"Chabo Chili" csemege sütőtök savanyúság (580 ml)

5 450 Ft

Made

in EU

Made

in EU

Minden ajándékszettet piros szalaggal díszített karton ajándékdobozban szállítunk.
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GRANNY
689861
• 200×200×115 mm
[ DG2 (FC, 165×125 mm)

Sütnivaló ajándékcsomag tartalma:
"Kenzzo" sütőforma
"Tree" kerámia mécsestartó
"Bertók" erdeiméz (160 gr)
"Csúzi" natúr almalekvár (370 ml)

4 990 Ft

KERALA
689860
• 200×200×115 mm
[ DG2 (FC, 165×125 mm)

Ínyenc ajándékcsomag tartalma:
"Sasa" mozsár
"Fűszerész" egész feketebors (20 gr)
"Fűszerész" egész zöldbors (15 gr)
"Fűszerész" egész rózsabors (10 gr)
"Kaldeneker" lilakáposztalekvár (312 ml)
“Bertók” szarvasgombás mézes mustár (125 gr)

7 990 Ft

Made

in EU

Made

in EU

A szettekhez digitálisan nyomtatott papírkártya is kérhető.
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CHOCOLATE CHOCOLATE
CHANDLER
689856
• 295×295×125 mm
[ DG2 (FC, 165×125 mm)

Szaloncukros ajándékcsomag tartalma:
"Demeter" Zserbó szaloncukor (200 gr)
"Luis" eper és málnadzsem tea (40 gr)
"Reindeer" diótörő
"Fantasy" filc karácsonyfadísz
"Insert" teafű tartó

9 990 Ft

SHIATSU
689862
• 200×200×115 mm
[ DG2 (FC, 165×125 mm)

Relax ajándékcsomag tartalma:
"Cheris" masszírozó
"Fantasy" filc karácsonyfadísz
"Demeter" belga tejcsokoládé narancs ízű pasztillával és mandulával (50 gr)
"Aromax" karácsonyi hangulat illóolaj (10 ml)

6 750 Ft

Made

in EU

Made

in EU

Minden ajándékszettet piros szalaggal díszített karton ajándékdobozban szállítunk.
A szettekhez digitálisan nyomtatott papírkártya is kérhető.194 spirit



CHOCOLATE

SHACKLETON
689857
• 200×200×115 mm
Férfi ajándékcsomag tartalma:
"Luomo" férfi sál
"Fantasy" filc karácsonyfadísz
"Arnoux" thermo bögre
"Luis" eper és málnadzsem tea (40 gr)

8 990 Ft

HARGLOW
689858
• 200×200×115 mm
Power ajándékcsomag tartalma:
"Roblex" USB power bank
"Bertók" aszalt sárgabarack (100 gr)
“Demeter” sárgabarackkal szórt tejcsokoládé (50 gr)

7 850 Ft

JUNKO
689859
• 295×295×125 mm
Polár takarós ajándékcsomag tartalma:
"Uppsala" polár takaró
"Stuck" filc karácsonyfadísz szett
"Dritox" thermo bögre
"Luis" étcsokoládés áfonya (70 gr)

9 350 Ft

Made

in EU

Made

in EU

Made

in EU
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Calendar
BE CREATIVE KÖTÖTT NAPTÁRAK | 4C FÓLIÁS KÖTÖTT NAPTÁRAK
HAGYOMÁNYOS KÖTÖTT NAPTÁRAK | KÉPES ASZTALI NAPTÁRAK

BE CREATIVE ASZTALI NAPTÁRAK | ÁLLÓ VAGY FEKVŐ ASZTALI NAPTÁRAK
ASZTALI KÖNYÖKLŐ | KÁRTYA NAPTÁR | SIMA ÉS BE CREATIVE SPEDITŐR NAPTÁRAK

KÉPES FALINAPTÁRAK | BE CREATIVE FALINAPTÁR



Camden
CAMDEN

Információs anyag (A5/ napi agenda): elöl 16 oldal, hátul 16 oldal telefonregiszter, jegyzet

Borító: lézergravírozással feliratozható fekete műbőr, mely során életre kel a borító alap színe (zöld, piros, kék). A színes 
csík hőre színeződő műbőr dupla varrással. Párnázott tábla elől-hátul

Jelzőszalag: ezüst

Belív színe: 2 szín, téglavörös-szürke

Kötészet: cérnafűzött, sarokperforációval

Nyelv: magyar, angol, német (tárgyalási napló magyar nyelvű)

Egyéb plusz költségért rendelhető opciók: egyedi előzék, szakszöveg, alnyomat, egyedi belív szerkesztés, fémsarok

Emblémázási módok: FP (E1, 60×30 mm) 

Csomagolás: egységdobozban

TÁRGYALÁSI NAPLÓ
110097
© fehér papír
® 70 gr
¥ 160 oldal
• 165×240 mm

2 650 Ft

A/5 NAPI AGENDA
110096
© fehér papír
® 70 gr
¥ 352 oldal
• 145×205 mm

2 790 Ft
Made

in EU

Made

in EU

-05 -06 -07

Naptár ára a 60×30 mm-es lézergravírozás költségét tartalmazza, 
de a beállítási költséget nem!
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VÁLASZD KI A 
MEGFELELŐ 
MÉRETET!

KÉSZÍTSD EL 
SAJÁT TERVEID 
ALAPJÁN 
A BORÍTÓ 
GRAFIKÁJÁT!

DÖNTSD EL MELYIK FÓLIÁZÁS ÉS/VAGY LAKKOZÁS ILLIK AZ ARCULATODHOZ!

CREAGENDA
Információs anyag: elöl 16 oldal, hátul 16 oldal telefonregiszter, jegyzet
Borító: 4 szín colorral nyomott + kiválasztott fólia típus, párnázott tábla elől-hátul (zsebnaptár nem párnázott)
Jelzőszalag: ezüst (zsebnaptárban nincs jelzőszalag)
Belív színe: 2 szín, téglavörös-szürke
Kötészet: cérnafűzött, sarokperforációval
Nyelv: magyar, angol, német (tárgyalási napló magyar nyelvű)
Egyéb plusz költségért rendelhető opciók: egyedi előzék, szakszöveg, alnyomat, egyedi belív szerkesztés, fémsarok
Csomagolás: egységdobozban

Fényes fólia Matt fólia Struktúr fólia 3D lakkSoft Touch fólia

FÓLIÁS BORÍTÓK ÉS LAKKOZÁS:  
Négy féle fólia és 3D lakkozás közül választhatsz! A Magasfényű fóliával elegánssá 
varázsolhatod naptárborítódat, míg a divatos Struktúrfóliával  és Soft Touch fóliával 
diszkrétebb, de annál látványosabb hatást érhetsz el. A Matt fólia letisztultságot ad 
naptárodnak. Ha több egyediséget szeretnél kérj 3D lakkozást is.

MŰBŐR BORÍTÓK:
Szín és anyag kiválasztásához keresd fel kapcsolattartódat.  Széles műbőr minta választékkal 
állunk rendelkezésedre!

ZSEBNAPTÁR B/5 HETI AGENDA A/5 NAPI AGENDA
Mennyiség                  300 db 500 db 1000 db 300 db 500 db 1000 db 300 db 500 db 1000 db
Matt/fényes fóliával  1 495 Ft 1 275 Ft 1 095 Ft 1 950 Ft 1 790 Ft 1 495 Ft 2 250 Ft 2 090 Ft 1 790 Ft
Struktúr/Soft Touch fóliával         1 590 Ft 1 395 Ft 1 160 Ft 2 090 Ft 1 910 Ft 1 650 Ft 2 390 Ft 2 190 Ft 1 950 Ft
3D lakk                         1 650 Ft 1 380 Ft 1 220 Ft 2 520 Ft 2 150 Ft 1 995 Ft 2 690 Ft 2 450 Ft 2 350 Ft

ZSEBNAPTÁR
110025
© fehér papír
® 70 gr
¥ 144 oldal
• 90×165 mm

B/5 HETI AGENDA
110026
© fehér papír
® 70 gr
¥ 144 oldal
• 165×240 mm

A/5 NAPI AGENDA
110027
© fehér papír
® 70 gr
¥ 352 oldal
• 145×205 mm

Made

in EU

Made

in EU

Made

in EU
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Victoria

Globe

VICTORIA GLOBE
Információs anyag elöl 16 oldal, hátul 16 oldal telefonregiszter, jegyzet elöl 16 oldal, hátul 16 oldal telefonregiszter, jegyzet

Borító hőre színeződő exkluzív műbőr, párnázott tábla elől-hátul, 
körben varrott (zsebnaptár nem párnázott)

hőre színeződő műbőr, párnázott tábla elől-hátul, íves műbőr betét 
díszvarrással (zsebnaptár nem párnázott)

Jelzőszalag ezüst (zsebnaptárban nincs jelzőszalag) ezüst (zsebnaptárban nincs jelzőszalag)
Belív színe 2 szín, téglavörös-szürke 2 szín, téglavörös-szürke
Kötészet cérnafűzött, sarokperforációval cérnafűzött, sarokperforációval
Nyelv magyar, angol, német magyar, angol, német

Emblémázási módok

zsebnaptár: S1 (1C, 50×50 mm); E1 (60×30 mm); O1 (40×40 mm)
B/5 heti agenda: S1 (1C, 100×60 mm); E1 (60×30 mm); O1 (70×70 mm)
A/5 napi agenda: S1 (1C, 80×50 mm); E1 (60×30 mm); O1 (50×50 mm)
tárgyalási napló: S1 (1C, 100×60 mm); E1 (60×30 mm); O1 (70×70 mm)

zsebnaptár: S1 (2C, 50×25 mm); P2 (2C, 50×25 mm); E1 (50×25 mm); O1 (50×25 mm)
B/5 heti agenda: S1 (2C, 50×50 mm); P2 (2C, 50×50 mm); E1 (60×30 mm); O1 (60×30 mm)
A/5 napi agenda: S1 (2C, 60×30 mm); P2 (2C, 60×30 mm); E1 (60×30 mm); O1 (60×30 mm)

Egyéb plusz költségért 
rendelhető opciók

egyedi előzék, szakszöveg, alnyomat, egyedi belív 
szerkesztés, borító egyedi színösszeállításban, fémsarok

egyedi előzék, szakszöveg, alnyomat, egyedi belív szerkesztés, borító egyedi 
színösszeállításban, fémsarok

Csomagolás egységdobozban egységdobozban

-06 -07

-06

-09

-07

-77

-09

ZSEBNAPTÁR
110092
© chamois papír
® 70 gr
¥ 144 oldal
• 90×165 mm

1 150 Ft

ZSEBNAPTÁR
110072
© fehér papír
® 70 gr
¥ 144 oldal
• 90×165 mm

1 150 Ft

B/5 HETI AGENDA
110093
© chamois papír
® 70 gr
¥ 144 oldal
• 165×240 mm

1 960 Ft

B/5 HETI AGENDA
110073
© fehér papír
® 70 gr
¥ 144 oldal
• 165×240 mm

1 960 Ft

A/5 NAPI AGENDA
110094
© chamois papír
® 70 gr
¥ 352 oldal
• 145×205 mm

2 190 Ft

A/5 NAPI AGENDA
110074
© fehér papír
® 70 gr
¥ 352 oldal
• 145×205 mm

2 190 Ft

TÁRGYALÁSI NAPLÓ
110095
© chamois papír
® 70 gr
¥ 160 oldal
• 165×240 mm

1 990 Ft

Made

in EU

Made

in EU

Made

in EU

Made

in EU

Made

in EU

Made

in EU

Made

in EU
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New Gherkin

Kensington

NEW GHERKIN KENSINGTON
Információs anyag elöl 16 oldal, hátul 16 oldal telefonregiszter, jegyzet elöl 16 oldal, hátul 16 oldal telefonregiszter, jegyzet

Borító hőre színeződő exkluzív műbőr, párnázott tábla elől-hátul, ívesen 
varrott (zsebnaptár nem párnázott)

hőre színeződő műbőr, párnázott tábla elől-hátul, egyenesen varrott, díszszalaggal (zsebnaptár nem 
párnázott)

Jelzőszalag ezüst (zsebnaptárban nincs jelzőszalag) ezüst (zsebnaptárban nincs jelzőszalag)

Belív színe 2 szín, téglavörös-szürke 2 szín, téglavörös-szürke

Kötészet cérnafűzött, sarokperforációval cérnafűzött, sarokperforációval

Nyelv magyar, angol, német magyar, angol, német

Emblémázási módok

zsebnaptár: E1 (40×40 mm); O1 (40×40 mm)
B/5 heti agenda: E1 (60×30 mm); O1 (70×70 mm)
A/5 napi agenda: E1 (60×30 mm); O1 (50×50 mm)
tárgyalási napló: E1 (60×30 mm); O1 (70×70 mm)

zsebnaptár: S1 (2C, 50×50 mm); P2 (2C, 50×50 mm); E1 (50×30 mm); O1 (50×50 mm)
B/5 heti agenda: S1 (2C, 80×80 mm); P2 (2C, 80×80 mm); E1 (60×30 mm); O1 (70×70 mm)
A/5 napi agenda: S1 (2C, 60×40 mm); P2 (2C, 60×40 mm); E1 (60×30 mm); O1 (60×40 mm)
tárgyalási napló: S1 (2C, 80×80 mm); P2 (2C, 80×80 mm); E1 (60×30 mm); O1 (70×70 mm)

Egyéb plusz költségért 
rendelhető opciók

egyedi előzék, szakszöveg, alnyomat, egyedi belív szerkesztés, 
borító egyedi színösszeállításban, fémsarok

egyedi előzék, szakszöveg, alnyomat, egyedi belív szerkesztés, borító egyedi színösszeállításban, 
fémsarok

Csomagolás egységdobozban egységdobozban

-06 -07

-06

-09

-08

-77

-77

ZSEBNAPTÁR
110088
© chamois papír
® 70 gr
¥ 144 oldal
• 90×165 mm

1 150 Ft

ZSEBNAPTÁR
110009
© fehér papír
® 70 gr
¥ 144 oldal
• 90×165 mm

1 150 Ft

B/5 HETI AGENDA
110089
© chamois papír
® 70 gr
¥ 144 oldal
• 165×240 mm

1 960 Ft

B/5 HETI AGENDA
110010
© fehér papír
® 70 gr
¥ 144 oldal
• 165×240 mm

1 960 Ft

A/5 NAPI AGENDA
110090
© chamois papír
® 70 gr
¥ 352 oldal
• 145×205 mm

2 190 Ft

A/5 NAPI AGENDA
110011
© fehér papír
® 70 gr
¥ 352 oldal
• 145×205 mm

2 190 Ft

TÁRGYALÁSI NAPLÓ
110091
© chamois papír
® 70 gr
¥ 160 oldal
• 165×240 mm

1 990 Ft

TÁRGYALÁSI NAPLÓ
110012
© fehér papír
® 70 gr
¥ 160 oldal
• 165×240 mm

1 990 Ft

Made

in EU

Made

in EU

Made

in EU

Made

in EU

Made

in EU

Made

in EU

Made

in EU

Made

in EU
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TOWER
Információs anyag: elöl 16 oldal, hátul 16 oldal telefonregiszter, jegyzet
Borító: műbőrrel borított karton tábla elől-hátul
Jelzőszalag: ezüst (zsebnaptárban nincs jelzőszalag)
Belív színe: 2 szín, téglavörös-szürke
Kötészet: cérnafűzött, sarokperforációval
Nyelv: magyar, angol, német

 Emblémázási módok:

zsebnaptár: S1 (2C, 50×50 mm); P2 (2C, 50×50 mm); E1 (50×50 mm)
B/5 heti: S1 (2C, 80×80 mm); P2 (2C, 80×80 mm); E1 (60×30 mm)
A/5 napi: S1 (2C, 80×80 mm); P2 (2C, 80×80 mm); E1 (60×30 mm)
tárgyalási napló: S1 (2C, 80×80 mm); P2 (2C, 80×80 mm); E1 (60×30 mm)

Egyéb plusz költségért rendelhető opciók: egyedi előzék, szakszöveg, alnyomat, egyedi belív szerkesztés, borító egyedi színösszeállításban, fémsarok
Csomagolás: egységdobozban

Tower
ZSEBNAPTÁR
110000
© fehér papír
® 70 gr
¥ 144 oldal
• 90×165 mm

795 Ft

B/5 HETI AGENDA
110001
© fehér papír
® 70 gr
¥ 144 oldal
• 165×240 mm

1 190 Ft

A/5 NAPI AGENDA
110002
© fehér papír
® 70 gr
¥ 352 oldal
• 145×205 mm

1 550 Ft

TÁRGYALÁSI NAPLÓ
110003
© fehér papír
® 70 gr
¥ 160 oldal
• 165×240 mm

1 390 Ft

Made

in EU

Made

in EU

Made

in EU

Made

in EU
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-08 -10

TOWER
Információs anyag: elöl 16 oldal, hátul 16 oldal telefonregiszter, jegyzet
Borító: műbőrrel borított karton tábla elől-hátul
Jelzőszalag: ezüst (zsebnaptárban nincs jelzőszalag)
Belív színe: 2 szín, téglavörös-szürke
Kötészet: cérnafűzött, sarokperforációval
Nyelv: magyar, angol, német

 Emblémázási módok:

zsebnaptár: S1 (2C, 50×50 mm); P2 (2C, 50×50 mm); E1 (50×50 mm)
B/5 heti: S1 (2C, 80×80 mm); P2 (2C, 80×80 mm); E1 (60×30 mm)
A/5 napi: S1 (2C, 80×80 mm); P2 (2C, 80×80 mm); E1 (60×30 mm)
tárgyalási napló: S1 (2C, 80×80 mm); P2 (2C, 80×80 mm); E1 (60×30 mm)

Egyéb plusz költségért rendelhető opciók: egyedi előzék, szakszöveg, alnyomat, egyedi belív szerkesztés, borító egyedi színösszeállításban, fémsarok
Csomagolás: egységdobozban

EURÓPA, MAGYARORSZÁG, SZIGETEK, HEGYEK
Információs anyag beköszönő oldal, borítólap elől, összesítő naptár és nemzetközi ünnepnapok a végén
Borító félfekvő kötéstámla, műbőrrel borítva 
Belív színe 2 szín, téglavörös-szürke
Kötészet fejben ikerspirál
Nyelv magyar, angol, német
Egyéb plusz költségért rendelhető szolgáltatás szakszöveg, alnyomat, egyedi 4C gerinc
Csomagolás egyenként műanyag tasakban
Emblémázás P2 (2C, 50×35 mm); S1 (2C, 300×50 mm); O1 (50×35 mm)

Képes asztali naptár

EURÓPA 110044
© fehér műnyomó papír
® 90 gr
¥ 54 lap
• 320×155 mm

1 790 Ft

MAGYARORSZÁG110045
© fehér műnyomó papír
® 90 gr
¥ 54 lap
• 320×155 mm

1 790 Ft

SZIGETEK 110046
© fehér műnyomó papír
® 90 gr
¥ 54 lap
• 320×155 mm

1 790 Ft

HEGYEK 110071
© fehér műnyomó papír
® 90 gr
¥ 54 lap
• 320×155 mm

1 790 Ft

Made

in EU

Made

in EU

Made

in EU

Made

in EU
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Fekvo és álló asztali naptárak

Az egyediesítéshez nyomdakész grafikát kérünk! Kérd kapcsolattartód segítségét. 

Fekvő támla esetén: 
fenti árak + 350 Ft/db

Fekvő támla esetén: 
fenti árak + 350 Ft/db

ETON COLLEGE 110040
Egyedi csonkalapos asztali naptár

© fehér papír
® 115 gr
¥ 54 lap
• 320×155 mm
[ FP (FC, 320×155 mm)
Egyedi, 115 gr fehér papíros álló vagy fekvő formátumú asztali naptár 
12 fotóval. A fotókat a megrendelő biztosítja! Minimális rendelési 
mennyiség: 300 db.

EDINBURGH 5118
Egyedi asztali naptár

© fehér papír
® 115 gr
¥ 54 lap 
• 320×155 mm
[ FP (FC, 320×155 mm)
Egyedi, 115 gr fehér papíros álló vagy fekvő formátumú fotós vagy 
fotó nélküli asztali naptár. A fotókat a megrendelő biztosítja! Minimális 
rendelési mennyiség: 300 db.

ETON COLLEGE
300 db 2 850 Ft
500 db 2 250 Ft
800 db 1 950 Ft
1000 db 1 790 Ft

EDINBURGH
300 db 3 450 Ft
500 db 2 950 Ft
800 db 2 350 Ft
1000 db 2 150 Ft

Made

in EU

Made

in EU
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CAMBRIDGE

Információs anyag beköszönő oldal, borítólap elől, összesítő naptár és 
nemzetközi ünnepnapok a végén

Borító félfekvő kötéstámla, műbőrrel borítva 
Belív színe 2 szín, téglavörös-szürke
Kötészet fejben ikerspirál
Nyelv magyar, angol, német

Egyéb plusz költségért 
rendelhető szolgáltatás

szakszöveg, alnyomat, egyedi 
4C gerinc

Csomagolás egyenként műanyag tasakban

OXFORD

Információs anyag beköszönő oldal, borítólap elől, összesítő naptár és 
nemzetközi ünnepnapok a végén

Borító álló fehér karton kötéstámla
Belív színe 2 szín, téglavörös-szürke
Kötészet fejben ikerspirál
Nyelv magyar, angol, német

Egyéb plusz költségért 
rendelhető szolgáltatás szakszöveg, alnyomat

Csomagolás egyenként műanyag tasakban

110033 110034 110031 110032
© chamois ofszet papír© fehér ofszet papír © fehér ofszet papír© chamois ofszet papír

-06 -07 -08 -10

CAMBRIDGE 110033 és 110034
Fekvő asztali naptár

® 70 gr
¥ 54 lap
• 320×155 mm
[ P2 (2C, 50×35 mm); S1 (2C, 300×50 mm); O1 (50×35 mm)

1 490 Ft

1 490 Ft 1 490 Ft 1 390 Ft1 390 Ft

OXFORD 110031 és 110032
Álló asztali naptár

® 70 gr
¥ 54 lap
• 320×155 mm
[ P1 (2C, 50 x 35 mm); S1 (2C, 300×35 mm)

1 390 Ft

Made

in EU

Made

in EU
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Minimális rendelési 
mennyiség: 100 db. 

Technikai költség: 4000 Ft

AP110029-A

AP110028-A

DOWNING STREET COLOUR DOWNING STREET BAKER STREET COLOUR BAKER STREET

Emblémázás
FP (330×800 mm) teljes hátlapon 4 szín 
colorral emblémázott és ofszetlakkal 
bevont 

S1 (2C, 310×180 mm) FP (300×200 mm) 
fejrészen 4 szín colorral emblémázott S1 (2C, 280×150 mm)

Borító hátlapkarton hátlapkarton
Belív színe fekete-piros fekete-piros
Csomagolás egyenként műanyag tasakban 20 db/csomag
Papír anyaga 80 gr-os fehér ofszet papíros 80 gr-os fehér ofszet papíros
Kötészet fejben ragasztott; piros elektrosztatikus napjelölővel fejben tűzött; piros napjelölő csúszkával
Terjedelem 3×12 lap+hátlap 12 lap+fejlap 
Nyelv magyar, angol, német, nemzetközi ünnepnapokkal magyar, angol, német, nemzetközi ünnepnapokkal

Egyéb plusz költségért 
rendelhető szolgáltatás egyedi csúszka (min. 300 db esetén) egyedi csúszka (min. 300 db esetén)

100 db 2 990 Ft
200 db 2 150 Ft
300 db 1 890 Ft
500 db 1 550 Ft
1000 db 1 490 Ft

1-49 db 895 Ft
50-199 db 865 Ft
200-749 db 825 Ft
750-1499 db 790 Ft
1500-2999 db 770 Ft

Az egyediesítéshez nyomdakész grafikát kérünk! Kérd kapcsolattartód segítségét. 

DOWNING STREET
Nagy speditőr naptár

110029
© fehér ofszet papír
® 80 gr
¥ 3×12 lap + hátlap
• 330×800 mm

1 190 Ft

DOWNING STREET 
COLOUR
Nagy speditőr naptár

110029-A
© fehér ofszet papír
® 80 gr
¥ 3×12 lap + hátlap
• 330×800 mm

BAKER STREET
Normál speditőr naptár

110028
© fehér ofszet papír
® 80 gr
¥ 12 lap + fejlap
• 300×490 mm

620 Ft

BAKER STREET 
COLOUR
Normál speditőr naptár

110028-A
© fehér ofszet papír
® 80 gr
¥ 12 lap + fejlap
• 300×490 mm

Made

in EU

Made

in EU

Made

in EU

Made

in EU
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Technikai költség: 4000 Ft

Az egyediesítéshez nyomdakész grafikát kérünk! Kérd kapcsolattartód segítségét. 

PERTH
Borító visszahajtott fül műbőrrel borítva
Belív színe 2 szín, téglavörös-szürke
Kötészet fejben  ragasztott naptártömb, hátlapkartonnal
Nyelv magyar
Egyéb plusz költségért 
rendelhető szolgáltatás

alnyomat a lapokon, egyedi, 
4 szín coloros klapni

Csomagolás egyenként műanyag tasakban

CARD
50-199 db 25 Ft

200-749 db 24 Ft

750-1499 db 23 Ft

Technikai költség: 4000 Ft

-06

-07

-08

-10

Asztali könyöklo Kártyanaptár

PERTH 110030
© fehér ofszet papír
® 90 gr
¥ 26 lap
• 570×390 mm
[ P2 (2C, 60×35 mm); S1 (2C, 250×35 mm); O1 (50×35 mm)
Heti beosztású, 90 gr-os fehér ofszet papíros könyöklő naptár 
téglavörös-szürke színnel nyomva és műbőrrel borított klapnival.

1 790 Ft

CARD 56638
© fóliázott digitális karton
® 250 gr
¥ 1 lap
• 70×100 mm
[ FP (FC, 70×100 mm)
250 gr-os digitális kartonra 2 oldalon 4 szín colorral nyomott, 
fóliázott naptár egyedi képpel a háttérben. Vágva, lekerekített 
sarkokkal.

Made

in EU

Made

in EU
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TELJES FALINAPTÁR KOLLEKCIÓNKAT 
KÉRD KAPCSOLATTARTÓDTÓL!

magyar nyelvű naptárak
lemeznaptárak

falinaptárak

BUDAPEST, MAGYARORSZÁG, SZIGETEK, VÁRAK, EURÓPA, HEGYEK
Borító hátlapkarton
Belív színe fekete-piros
Csomagolás egyenként műanyag tasakban
Kötészet fehér ikerspirál, akasztóval
Nyelv magyar
Emblémázás S1 (2C, 440×40 mm)

Falinaptárak

A4

460 mm

3
2

0
 m

m

A4

460 mm

3
2

0
 m

m

BUDAPEST 110047
© 150 gr matt műnyomó, 
hibridlakkozott
® 150 gr
¥ 14 lap
• 460×320 mm

1 750 Ft

MAGYARORSZÁG 110048
© 150 gr matt műnyomó, 
hibridlakkozott
® 150 gr
¥ 14 lap
• 460×320 mm

1 750 Ft

Made

in EU

Made

in EU
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A4

460 mm
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A4

460 mm
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A4

460 mm
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A4

460 mm
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SZIGETEK 110099
© 150 gr matt műnyomó, 
hibridlakkozott
® 150 gr
¥ 14 lap
• 460×320 mm

1 750 Ft

EURÓPA 110049
© 150 gr matt műnyomó, 
hibridlakkozott
® 150 gr
¥ 14 lap
• 460×320 mm

1 750 Ft

VÁRAK, KASTÉLYOK 
110098
© 150 gr matt műnyomó, 
hibridlakkozott
® 150 gr
¥ 14 lap
• 460×320 mm

1 750 Ft

HEGYEK 110082
© 150 gr matt műnyomó, 
hibridlakkozott
® 150 gr
¥ 14 lap
• 460×320 mm

1 750 Ft

Made

in EU

Made

in EU
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DUNDEE
Borító hátlapkarton (250 gr)
Belív színe egyedi 
Kötészet fehér ikerspirál, akasztóval
Nyelv magyar
Emblémázás FP (320×450 mm)

A4

4
5

0
 m

m
320 mm DUNDEE 56637

© műnyomó karton
® 150 gr
¥ 12 oldal + borító
• 320×450 mm
150 gr-os műnyomó kartonra 13 oldalon (12 hónap + borító) 4 
szín colorral nyomott, spirálozott falinaptár egyedi képekkel és 
naptárhálóval. A nyomdakész grafikai anyagot az ügyfél adja! 
Csomagolás: db-ként nylontasakban. Min. rendelési mennyiség: 50 db.

50 db 3 150 Ft
100 db 2 650 Ft
200 db 2 390 Ft
300 db 2 350 Ft
500 db 1 990 Ft
1000 db 1 590 Ft

Made

in EU
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Madroszkiewicz Kristóf
Audaxtrade 2000 Kft.

Madroszkiewicz Kristóf
1142 Bp. Ungvár u. 64-66.
Tel./fax: (1) 251 3368/220 9889.
E-mail: sales@audaxtrade.hu
www.audaxtrade.hu
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