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Gadzety idealne na wypoczynek! 

Chyba każdy z nas jest spragniony odpoczynku, 
relaksu i chwil spokoju. Aktywności jest wiele – od grilla, przez wycieczki, 
plażowanie czy pracę w ogrodzie. Poniżej przedstawiamykilka ciekawych 
inspiracji jak wykorzystać gadżety reklamowe, dzięki którym można oddać 
się słodkiemu relaksowi!

Wszystkie przedstawione produkty przeznaczone są do znakowania!

.



Przenośne Wiatraczki
Idealne na upalne dni.  
• Zasilany akumulatorem 250mAh (ok. 3h pracy) + kabel microUSB 
do ładowania w zestawie. Różne koloy do wyboru, 
• Zasilany na USB, elastyczny, wykonany z PVC,
• Zasilany baterieami 2x AA, ze spryskiwaczem.



ZAP-IT PISTOLECIK NA KOMARY
Czym jest ZAP-IT pistolecik na komary?
To maleńkie urządzenie, które skutecznie 
pozwala pozbyć się świądu i obrzęku 
po ukąszeniu komarów, meszek 
lub po kontakcie z pokrzywą czy meduzą.

Jak używać?
Wystarczy kliknąć ZAP-IT kilka razy wokół 
ukąszenia, a błyskawicznie pozbędziesz 
się uczucia świądu. Produkt jest w 100% 
bezpieczny, jest wolny od chemikaliów 
i niealergiczny. Sam impuls wywołuje tylko 
lekkie ukłucie, dlatego produkt spokojnie 
nadaje się również dla dzieci.

Dlaczego jest tak skuteczny?
ZAP-IT pistolecik na komary generuje 
krótkotrwałe, bezpieczne dla ludzi impulsy 
elektryczne, które w efekcie hamują 
wydzielanie histaminy - odpowiedzialnej 
za uczucie świądu. Neutralizuje toksyny, 
będąc jednocześnie delikatnym dla skóry. 
Pomaga na ok. 1000 ukąszeń, a najbardziej 
skuteczny jest gdy klikniesz wokół ukąszenia 
5 razy + 2 razy w samo centrum ukąszenia. 

 



torba chłodząca na lunch
• Torba chłodząca w stylu retro przypominająca papierową torbę, 
zamykana na rzep
• Wymiary: 26 x 9 x 18,3 cm

Torba izotermiczna
Torba chłodząca z izolowaną przegrodą główną zamykaną 

na zamek błyskawiczny, w koszu wiklinowym, 
z 2 uchwytami do przenoszenia.



Torba izotermiczna
Wykonana z poliestru 600D podszewka wykonana z materiału 
PEVA. Posiada 1 kieszeń boczną.

Torba lodówka
Podwójnie zapinana na zamek torba termiczna 600D 

z otwieraczem do butelek, wnętrze z podszewką PEVA . 
Górna kieszeń zamykana jest na zamek błyskawiczny, 

a paski są wzmocnione taśmą. Torba ta ma pojemność do 15 L. 
ø300 x 260 mm



Torba wodoodporna ze sznurkiem
Duża wodoodporna torba ze sznurkiem, z poliestru ripstop 190T. 
Wyposażona w kieszeń wewnętrzną. Pojemność 10 l.

Torba wodoodporna
Wykonana jest z materiału odpornego na wodę 

oraz działanie promieniowania UV. Niezastąpiony dodatek 
dla miłośników sportów wodnych. Torbę TRIA można zastosować 

na wiele sposobów, jako: etui ochronne wszelkiej elektroniki, 
po basenie by schować mokry strój kąpielowy czy ręcznik, 

a także podczas biwaku do przenoszenia w niej wody.



plecak sportowy
Sportowy plecak z bukłakiem 2L. 

Materiał: policanvas, poliester 600D, wykończenie - poliester 210D. 
Regulowany pasek na ramię z siatki.

Plecak wodoodporny 
Duża pojemność plecaka, 15 litrów, zmieści niezbędne 
akcesoria potrzebne na spływ kajakowy lub wędrówkę. 
Wykonany z wodoodpornego tworzywa. Posiada paski 
na oba ramiona. Dostępny w 2 intensywnych kolorach.



Ekologiczne przechowywanie!
Gdy za oknem skwar, a pora roku sprzyja zakupom 
świeżych warzyw i owoców, zadbaj o ich dobre 
przechowywania i transportowania 
– aby jak najdłużej zachowały świeżość.



słomki metalowe

słomka silikonowa

słomki bambusowe

słomki z papieru



FOREMKI DO LODU 

PIŁKA ZE SŁOMKĄ

KOSTKI DO DRINKÓW

W 100% personalizowane foremki do lodu 
są ciekawym dodatkiem do metalowych 

kostek do drinków.

Pojemnik na napoje z zatrzaskiwanym 
wieczkiem oraz dopasowaną słomką. 
Pojemność 580 ml. 
Plastik AS, Polipropylen.

Kostki, podobnie jak słomki, są idealnym dopełnieniem 
przyjemnych chwil spędzonych przy dobrej muzyce 
i napojach. Są wielorazowe, dzięki czemu mogą zawsze 
w gotowości czekać na użycie. Nie rozcieńczają drinków, 
nie przechodzą zapachem z lodówki i wyglądają bardzo 
stylowo pływając w drinku.



Nakładka chłodząca
Wygląd neoprenu, odpowiednia do butelek i puszek 
o średnicy ok. 7 cm, dobrze wyeksponowana 
powierzchnia na nadruk.

mata chłodząca
Uniwersalna mata chłodząca, do uzyskania natychmiastowego 

efektu chłodzenia nie wymaga elektryczności lub wody.
Produkt nadaje się dla zwierząt.



okulary lustrzane, bambusowe

okulary plastikowe

Okulary przeciwsłoneczne z bambusowymi zausznikami 
i lustrzanymi soczewkami. 
Ochrona przed promieniowaniem UV400.

Okulary przeciwsłoneczne w oprawkach z wysokiej jakości 
plastiku. Posiadają certyfikat potwierdzający ochronę 

przed promieniami słonecznymi 400 UV. 
Dostępne w różnych kolorach.



okulary ze specjalnymi zausznikami
Plastikowe okulary przeciwsłoneczne ze specjalnymi 

zausznikami do nadruku Epoxy. 
Posiadają filtr UV400.  

stylowe okulary
Okulary przeciwsłoneczne z ciemnymi szkłami z certyfikatem UV400. 
Pakowane w torebkę.

Okulary 
z nadrukiem na szkłach



ekologiczne etui na okulary
Etui na okulary w naturalnym kolorze

personalizowane pudełko na okulary

indywidualne etui na okulary z własnym nadrukiem
Etui na okulary z mikrofibry z własną grafiką po jednej stronie. 
Materiał 170g/m2.



kabelki w indywidualnym kształcie
Kabelki, które można indywidualnie zaprojektować. Świetnie sprawdzają 
się w akcjach mówiących „z każdym złapiemy kontakt” lub „połączymy 
się z każdym” – w końcu to jest istotą tego produktu, że ma uniwersalne 
połącznie. 

Dostępne w różnych wariantach – indywidualny kształt 
i kolor według palety Pantone. 

otwieracz do puszek z zatyczką
Wbrew temu co mogłoby się wydawać, jest to produkt bardzo praktyczny!

Pomaga otworzyć puszki z napojami chroniąc przy tym paznokcie • 
(co doceniają zwłaszcza kobiety).

Chroni napój z puszki, zakrywając otwór. Dzięki temu nie wpadnie do niego •
żadna niezapraszana mucha, a otwarty napój nie wygazuje się tak szybko.

 



zestawy na wyjazd

• Energetyczny
• Golf
• Sport
• Outdoor
• Rower
• Camping
• Alkohol tester
• Ogrzewacze ciała
• Oparzenia słoneczne
• Na oparzenia
• Zestaw plastrów
• Pierwsza pomoc
• Dla biegaczy
• Dla podróżujących
• Dla narciarzy
• Dla zwierząt

• Miejsce pracy
• Festival Plus
• Kleszcze
• Ukąszenia i użądlenia
• Hotel - dla niej/dla niego
• Rower - zestaw do naprawy
• Na pokładzie
• Pierwszej pomocy - podróż/

samochód/biuro/DIN
• Bezpieczeństwo na drodze -  

Junior/dla dzieci
• Pierwszej pomocy  

Premium
• Pierwszej pomocy -  

Podróż Plus

Idealny zestaw dla podróżujących kamperem. Zestaw pozwala, 
aby uchronić się przed owadami i być przygotowanym w przypadku 
małych urazów. 
Przykładowa zawartość(camping): 12 wodoodpornych plastrów, 
4 waciki do oczyszczenia skóry, 2 suche gaziki, 2 żele na oparzenia, 
2 waciki na oparzenia, 2 chusteczki odstraszające owady , 
1 przyrząd do usuwania kleszczy. 
Produkty z zestawu spełniają wszystkie obowiązujące przepisy. 
Plastik.

dostępne zestawy i kolory:



opaska niezgubka

opaski nasienne

Opaska niezgubka dla dziecka to wodoodporny gadżet, 
który zapewnia dzieciom bezpieczeństwo. 
Występuje w wersji UV, zmieniającej kolor 
przy zbyt wysokim promieniowaniu UVA i UVB. 

Opaski wykonane z papieru nasiennego, idealne na wszelkiego typu 
imprezy plenerowe. Z papieru nasiennego wyrastają kwiaty i zioła, 

a papier jest w 100% biodegradowalny.



opaska mierząca promieniowanie UV

powerbank solarny

Opaska mierząca poziom promieniowania UV, zapewniająca ochronę 
skóry. Mierzony poziom promieniowania UV wskazany jest na okrągłej 
tarczy.

Power bank 8000 mAh z aluminium i z panelem słonecznym. 
Odpowiedni do ładowania smartfona, prąd wyjściowy DC5V / 1A i DC5V/2A. 

Wyposażony w diodę wskazującą i kabel USB z wtyczką micro USB. 
W awaryjnych sytuacjach używaj ładowania solarnego, 

które jest mniej wydajne niż ładowanie poprzez USB.



Powerbank z funkcją ładowania indukcyjnego

Walizka

Przenośna bateria. ABS. Gumowe wykończenie. Ładowanie przez indukcję. 
Bateria litowa. Pojemność: 10.000 mAh. Żywotność ≥ 500 cykli. Z wejściem 5V/2.1A, 
wyjściem 5V2.1A USB i mocą ładowania 5W. Ze wskaźnikiem ładowania i portami 
USB, micro USB i USB typu C. Zawiera kabel do ładowania USB/micro USB. 
Kompatybilny ze smartfonami z technologią bezprzewodowego ładowania. 
Dostarczany w pudełku upominkowym.

Walizka 20 cali z mocnego, twardego ABS, posiada 4 kółka • 
obracane 360 stopni. W środku komora główna i mała boczna

Walizka do pełnego zadruku •
Walizka z zadrukowanym frontem •



Wachlarz indywidualnego projektu

wachlarze tradycyjne

Wachlarz z uchwytem z tworzywa sztucznego i papieru klejonego. 
Drukowany cyfrowo, dwustronnie. Występuje w różnych kształtach.

Wachlarz Wachlarz 
drewniany

Wachlarz 
drewniany 

z tkaniną poliestrową

Wachlarz 
z tworzywa sztucznego 
z tkaniną poliestrową



Japonki sublimacyjne
Możliwy nadruk na całej górnej powierzchni w technologi sublimacji.

Japonki z korkowym wzorem na podeszwach z pianki EVA i paskami PVC.

Japonki korkowe



kapelusz słomkowy dla mężczyzn

kapelusz słomkowy dla kobiet



kapelusze słomkowe unisex

Wzór 1

Wzór 2

Wzór 3

tasiemka do kapelusza
Personalizowana, 30 mm szeroka, poliestrowa 

tasiemka na kapelusz.



Czapka 6-o panelowa zapinana na rzep.
Z haftem 3D.

6 - panelowa czapka z daszkiem 
z zapięciem na rzep. 

Materiał poliester i mikrofibra.

5 - panelowa czapka z daszkiem 
z zapięciem na rzep. 

Materiał poliester i mikrofibra.

czapki z daszkiem



Czapka z daszkiem z poliestru, 5 paneli, 
idealna do nadruku sublimacyjnego.

Czapka 5 panelowa zapinana na rzep z bawełny organicznej. 
100% bawełna, 180 g/m².



Latem zadbaj 
o dobra muzyke!



Głośnik JBL GO2
Głośnik bluetooth o nienagannej jakości dźwięku. 

Klasa wodoszczelności IPX7 - urządzenie można zanurzyć w wodzie 
na 30 minut na głębokość 1 metra. 

Bluetooth - do słuchania muzyki i nawiązywania połączeń. 
Akumulator litowo-jonowy. Nawet do 5 h bezprzewodowego 

odtwarzania muzyki.

Butelka ze stali nierdzewnej z podwójnymi ściankami, 
z bezprzewodowym głośnikiem. Dołączony akumulator 
Li-on 300 mAh. Kabel micro USB w zestawie. 
Dane wyjściowe: 3 W. Pojemność: 400 ml.

Wodoodporny głośnik bluetooth z dmuchanym 
pływającym uchwytem. Zawiera kabel USB.

butelka z głośnikiem

wodoodporny głośnik basenowy

więcej butelek od strony 30

po wyjęciu głośnika służy 
jako cup holder!



Głośnik XXL
Głośnik Bluetooth XXL świecący, zmieniający kolory, pojemność 
2200 mAh. Zasięg do 8 metrów, czas pracy 12 godzin (przy włączeniu 
muzyki i podświetleniu czas pracy do 6 godzin). 
Logotyp można umieścić bezpośrednio na produkcie.

wzmacniacz dźwięku
Ekologiczny stojak na smartfon i wzmacniacz, wykonany z bambusa.



Butelki nie tylko 
na wycieczki



Butelka ze stali nierdzewnej
Butelka do picia. Podwójne 
ścianki, blokada zabezpiecza-
jąca, opcja „naciśnij, aby otwo-
rzyć”. Posiada składany uchwyt 
dla łatwego przenoszenia. 400 
ml. Funkcja leak free zapewnia-
jąca szczelność.

Butelka ze stali nierdzewnej
Podwójne ścianki, wbudowany 
powerbank 3600 mAh i bezprze-
wodowa ładowarka 5W. Aku-
mulator litowo-jonowy 1800 mAh 
(2x). Wyjście DC5V / 2.1A. 
Pojemność 650 ml.

Butelka ze stali nierdzewnej
Dwukolorowa butelka do napo-
jów ze stali nierdzewnej, z gumo-
wą opaską i karabinkiem. Pojem-
ność: 750 ml. Karabińczyk służy 
jako dekoracja (nie do profesjo-
nalnego użycia).

Praktyczna butelka
Butelka o pojemności 600 ml 
o prostym wzornictwie z lekko 
szronionym, przyjemnym w doty-
ku wykończeniem.

Butelka z Tritanu 
1000 ml. Z przegrodą na owoce.

Butelka szklana 
Wysokiej jakości butelka ze szkła 
borokrzemianowego z zaparza-
czem do herbaty i woreczkiem 
z neoprenu. Pojemność 500 ml.

Butelka do picia z tritanu 
Butelka do picia z Tritanu ™, 
nie zawiera BPA, z silikonowymi 
pierścieniami i składanym ust-
nikiem na wieczku. Pojemność: 
750 ml.

funkcja
powerbanka



termos eko
Bambus i stal nierdzewna. 
Podwójne ścianki korpusu i zapa-
rzacz do herbaty. 
Pojemność 430 ml. Dostarczany 
w pudełku prezentowym.

termos
Termos z dwoma kubkami. Stal 
nierdzewna. Pojemność 750 ml. 
Dostarczany w pudełku.

termos
Stal nierdzewna i polipropylen. 
Podwójne ścianki korpusu 
oraz kubka. Pojemność 490 ml. 
Dostarczany w pudełku.

bidon z tritanu
Tritan™. Łatwe otwarcie. 
Z przegródką na karty. 
Pojemność 800 ml. 
Dostarczany w pudełku.

Butelka szklana
Wyposażona jest w materiałowy 
uchwyt, który ułatwia jej użytko-
wanie. Pojemność 500 ml

bidon
Aluminium i AS. 
Pojemność 650 ml.

Bidon z rozpylaczem
PS i ABS. 
Z rozpylaczem i ustnikiem typu 
push-pull. 
Pojemność 600 ml. 



Butelka z miedzianą izolacją próżniową

Butelka utrzymuje wysoką tem-
peraturę napoju przez 12 godzin, 
a niską przez 48 godzin. Podwój-
ne ścianki wykonane ze stali nie-
rdzewnej stopnia 18/8, z izolacją 
próżniową, a ścianki wewnętrzne 
pokryte są powłoką miedzianą. 
Pojemność 500ml. 

Butelka do noszenia
Butelka jest zrobiona z trwałego 
materiału tritanowego, 
nie zawierającego BPA. 
Łatwa w noszeniu dzięki siliko-
nowemu paskowi. Pojemność 
650ml.

Samouszczelniająca się butelka
Wykończenie z dwuwarstwowej 
stali nierdzewnej oraz izolacja 
z miedzi. Utrzymuje wysoką tem-
peraturę napoju przez 12 godzin 
i niską przez 48 godzin. 
Uszczelniona pokrywa. 
Pojemność 650ml. 
Stal nierdzewna.

Butelka z wkładem chłodzącym
Butelka z pojedynczymi ścianka-
mi, odkręcanym wiekiem i wycią-
ganym zamknięciem. Posiada 
w środku nadającą się do zamro-
żenia wstawkę, która schłodzi 
Twoje napoje. Pojemność 700 ml. 
Tritan wolny od BPA. 

butelka spray
Spray na wodę, obudowa 
z ABS.

butelka z termometrem
Butelka termiczna o podwójnych 
ściankach i pojemności 500 ml 
wykonana ze stali nierdzewnej. 
Butelka wyposażona 
jest w termometr. Odpowiednia 
do gorących i zimnych napojów.



Bidon
Aluminium. Z karabińczykiem. 
Pojemność 800 ml.

bidon
Stal nierdzewna i AS. 
Pojemność 600 ml.

Bidon 
camelback 
eddy+
Dwuwarstwowa próżniowa konstrukcja 
ze stali nierdzewnej i miedziana izolacja 
zapewniają utrzymanie niskiej tempera-
tury napojów przez 24 godziny i wysokiej 
przez co najmniej 8 godzin. Konstrukcja za-
pobiega również kondensacji na zewnątrz 
butelki. Pokrywa z zaworem zgryzowym 
utrudniającym rozlanie oraz uchwytem 
do przenoszenia. Szeroki otwór zapewnia 
łatwe czyszczenie i napełnianie. Modna 
trwała powłoka malowana proszkowo. 
Pojemność 600ml. Zapakowany w eksklu-
zywne pudełko upominkowe CamelBak. 
Stal nierdzewna.

bidon 
camelback 
Tritan™ Chute Mag
Jednowarstwowy, wytrzymały materiał 
Tritan™. Odporny na rozbicie, plamy 
i zapachy. Zakręcana szczelna pokrywa 
z magnetycznym uchwytem do przeno-
szenia, który przytrzymuje zatyczkę pod-
czas picia. Ergonomiczny system, który 
umożliwia szybki przepływ wody, bez 
chlapania i przeciekania. Szeroki otwór 
zapewnia łatwe czyszczenie i napełnia-
nie. Pojemność 750ml. 
Zapakowany w ekskluzywne pudełko 
upominkowe CamelBak. 
Eastman Tritan™.



Butelka/termos alladin
Świetnie wyglądająca butelka pozwala przez cały dzień 
mieć przy sobie orzeźwiająco chłodną wodę i zmniejszyć 
zużycie jednorazowych plastikowych butelek.
Cechy produktu:
• próżniowa izolacja termiczna Thermavac™, podwójne 
ścianki ze stali nierdzewnej utrzymują zimno 9 h*
• miły w dotyku silikonowy uchwyt
• nieprzeciekająca zakrętka
• wygodny ustnik
• szeroki otwór zapewnia łatwe napełnianie i czyszczenie
• pasuje do większości uchwytów w samochodowych, 
rowerowych, można bezpiecznie nosić w torbach 
na laptopa
• można myć w zmywarce
• nie zawiera BPA



Jak lato to i grill!



Torba grillowa

Fartuch do grilla

Izotermiczna torba do grilla wraz z dołączonym grillem. Torba jest dostosowana 
do kontaktu z żywnością i idealnie sprawdzi się na wszelkiego typu wyjazdy, 
pikniki czy kampingi.  Wymiary: Ø30X20 cm.

Zestaw narzędzi do grillowania w komplecie z rękawicą 
oraz fartuchem, który pełni także rolę etui. 

Zestaw składa się z najbardziej potrzebnych przy grillowaniu 
przyrządów: szczypiec, widelca i łopatki. Fartuch ochroni odzież 

przed plamami, a rękawica zabezpieczy przed oparzeniami.



ruszt do grillowania

stojak na przyprawy

Ruszt do grillowania jednocześnie trzech ryb, wykonany z nieprzywierającego 
metalu z drewnianą rączką. 
Logotyp można umieścić na drewnianym uchwycie.

Zestaw narzędzi do grillowania w komplecie z rękawicą 
oraz fartuchem, który pełni także rolę etui. 

Zestaw składa się z najbardziej potrzebnych przy grillowaniu 
przyrządów: szczypiec, widelca i łopatki. Fartuch ochroni odzież 

przed plamami, a rękawica zabezpieczy przed oparzeniami.



zestaw do grilla

woskowijka

Zestaw do grilla składający się z 5 części, wykonany z drewna i stali nierdzewnej 
oraz deski bambusowej. W zestawie z twardym etui.
Taca: 30,5 x 20 x 1,2 cm 
Torba: 35 x 23 x 4 cm

Idealna do spakowania 
ugrillowanych smakołyków na później 

lub po prostu przykrycia ich od czychających na nie owadów.



Krzesło wiszące

Krzesło bungee chill

Wiszące krzesło HANG OUT na mocnym drewnianym 
stelażu z linami (wytrzymałość do 100 kg)

Krzesło bungee CHILL OUT. 
Wygodne krzesło wykonane z elastycznych lin, 
solidna stalowa rama, z rozkładanymi nóżkami.



Jak lato 
to ogrod!



Budka dla ptaków

Narzędzia ogrodnicze

Budka dla ptaków. Do samodzielnego złożenia, bez instrukcji. 
Wykonana z MDF.

Komplet 7 narzędzi ogrodniczych w torbie. 
2 łopatki, spryskiwacz, grabki, rękawiczki, 

drut i nożyczki w torbie.



Roślinka do uprawy

Otwieracz do butelek 
i łopatka w jednym

Magiczna torba z nasionami do uprawy bazylii, pietruszki lub mięty. 
Dodając 300 ml wody, otrzymujesz 1 litr kompostu ogrodowego.

Łopatka z otwieraczem do butelek, 
z drewna i stali nierdzewnej ze sznurkiem.



Lato,
Plaza,
Slonce!

.



krzesła rozkładane w kilku wariantach

Krzesło plażowe z podgłówkiem. 
Materiał: stalowa rama i poliester 
600D. Max. obciążenie 100kg.

Składane krzesło 600D z poliestru 
z torbą do przechowywania / 
chłodzenia i paskami. 
Max. obciążenie 85 kg.

Składane krzesło plażowe z oparciem, 
wykonane z poliestru, metalowa rama, 
z tyłu zapinana na zamek kieszeń na drobne 
akcesoria, lekkie i łatwe do złożenia, 
paski na ramię w komplecie.



popielniczka na plażę

 piłki plażowe

Plastikowa popielniczka na plażę z możliwością włożenia w piasek.

Nadmuchiwane piłki plażowe z kolorowymi paskami 
lub niestandardowym środkiem.



piłka 15 cm

 gra plażowa

Mała piłka z PCV. Grubość 1,6 mm i średnica 15 cm. Zawiera igłę.

Złap piłkę.



rakietki

 Wiaderka plażowe

Plażowy komplet tenisowy: 2 rakietki z MDF i 1 miękka piłka.

Wiaderka plażowe w większym lub mniejszym zestawie. 
Polipropylen. Zawiera łopatkę lub 6 sztuk 

plażowych akcesoriów. 



Piękne plażowe torby w kilku wydaniach

Torba plażowa 
w paski wykonana 

z płótna.  
Idealna na plażę, 

posiada podszewkę 
i wewnętrzną kieszonkę 

na zamek. 
Wymiary: 

39 x 18 x 40 cm.

Torba plażowa w paski wykonana 
z płótna.  Idealna na plażę, posiada 
podszewkę i wewnętrzną kieszonkę 
na zamek. Wymiary: 39 x 18 x 40 cm.

Ekologiczna torba wykonana z juty 
i bawełny. Juta: 240 g/m². 

Przednia kieszeń oraz rączki wykonane 
w 100% z bawełny 140 g/m². 

Wymiary: 37 x 41 x 10 cm, 
długość rączki 65 cm.

Poliestrowo-bawełniana 
torba z pięknym nadru-
kiem flamingów. 
Torba posiada sznurkowe 
rączki, jest zapinana 
na magnes, a w środku 
posiada mniejszą 
kieszonkę zapinaną 
na zamek. 
Wymiary: 43 x 37 x 17 cm, 
długość rączki: 60 cm.



Maty plażowe 
Dostępna w róznych rozmiarach i kolorach z poduszką lub bez.

180 x 86,5 cm

155 x 80 cm

180 x 60 cm

170 x 60 cm

2w1! 
Mata plażowa i torba!



Ręcznik 
z nadrukiem full kolor 

Okrągły ręcznik 
Modny i piękny, okrągłu ręcznik plażowy o średnicy 155 cm. 
Wykonany z bawełny o gramaturze 180g/m².
Występuje w kilku wariantach kolorystycznych.

Wymiary do wyboru 80 x 30 cm lub 100 x 30 cm.
Dostępna również ekologiczna wersja 

wykonana w całości z RPET. 



Żakardowy ręcznik z tłoczeniem

Dwukolorowy ręcznik

Ręcznik wykonany w 100% z bawełny w jednym kolorze. 
Znakowanie poprzez tłoczenie, logo wygląda na nim 
jak płaska powierzchnia, na której brakuje pętelek frotte. 
Występuje w różnych wymiarach, nawet na życzenie klienta!

Barwiony przędzą ręcznik żakardowy powstały poprzez tkanie 
2 kolorów przędz. Wykonany w 100% z bawełny.

Tył ręcznika wygląda jak negatyw przodu. 
Rozmiar na życzenie klienta. 



Szybkoschnący ręcznik plażowy

Ręcznik z poduszką

Ręcznik szybkoschnący z pięknym nadrukiem full kolor.
Rozmiary dostępne na życzenie klienta. 

Składany ręcznik plażowy z poduszką. Bawełna 350g/m2.



Ręcznik w butelce z głośnikiem

Ręcznik chłodzący

Bezprzewodowy głośnik - butelka 500ml. 
Zawiera ręcznik 55% poliestru (30x80cm). 
Dołączona bateria Li-on 300mAh oraz kabel micro USB. 
Dane wyjściowe: 3W.

Ręcznik po zmoczeniu wodą pełni funkcję chłodzenia ciała. 
Dodatkowo zawiera filtr z ochroną 

przed promieniowaniem słonecznym UPF 50+.

ręcznik sportowy
Ręcznik: poliamid i poliester. Butelka: PP i PET. 
Odświeżający ręcznik, gdy jest mokry, pozostaje chłodny 
przez wiele godzin. Po ogrzaniu, wystarczy nim potrząsnąć, 
aby ponownie był świeży. Wielokrotnego użytku i odpowiedni 
do prania w pralce. W komplecie butelka z uchwytem. 
Pojemność to 440 ml. 
Ręcznik: 300 x 800 mm | Butelka: ø65 x 125 mm



Szal plażowy

Parawan reklamowy

Kolorowy szal plażowy w transparentnej kosmetyczce. 
Wykonany z wiskozy i poliestru.

Parawan reklamowy z dowolnym nadrukiem full kolor.



leżak

Parasol plażowy

Drewniany leżak z tkaniną poliestrową 
nadrukowaną sublimacyjnie.

8-panelowy parasol na plaże z metalową rączką. 
Materiał: TNT 70 g.



namiot plażowy
Namiot plażowy z poliestru w etui.



KREM DO OPALANIA

OLEJEK DO OPALANIA

Butelka wyposażona w dozownik z pompką, 
klasyczna wyciskana lub z karabinczykiem 
do zawieszenia.

Olejek do opalania o idealnym rozmiarze, aby zabrać go 
na plaże lub festiwal! Może zostać z łatwością doczepiony 

do twoich kluczy czy torby dzięki specjalnej dziurce, 
idealny jako gadzet reklamowy 

gdyż zazwyczaj jest on podawany kilku osobom na raz.

pomadka z filtrem uv



Odpoczynek w wodzie



dmuchane uchwyty na puszkę

Dmuchane materace

Uchwyty z PVC.
Wymiary: Standard - Ø18cm, Flaming - 17 x 14 x 7 cm, 
Jednorożec - 28 x 15 x 6 cm

Odpowiednie dla dzieci i dorosłych.  Max obciązenie 90 kg.
Wymiary: Ananas - 186 x 88 x 20 cm, Arbuz - 175 x 79 x 20 cm.



Poduszka plażowa

Wodoodporna torba na biodro

Nadmuchiwana poduszka plażowa z PVC.

Wodoodporna torba na biodro wykonana z matowego PVC. 
Torba posiada cieńszą powierzchnię, która umożliwia 

obsługiwanie ekranu dotykowego z zewnątrz.



Jak lato to wycieczki!



Zestaw narzędzi

Hamak z moskitierą

Zestaw upominkowy zawierający latarkę 
oraz narzędzie wielofunkcyjne. Latarka posiada 
bardzo jasną diodę, możliwość regulacji wiązki 
światła oraz 3 tryby świecenia: mocny, słaby 
oraz migający. Każdy element jest wykonany 
z metalu a całość zapakowana w eleganckie 
czarne pudełko.

Hamak ze zintegrowaną moskitierą. Wykonany z lekkiego 
i wytrzymałego nylonu. Dla łatwego montażu pasek 

i karabińczyki są w komplecie. Obciążenie do 200 kg.



Pojemnik na żywność Stanley
Świetnej jakości pojemnik na żywność Stanley classic 

o pojemności 0,7l. Posiada zakrętkę, która może służyć 
jako miska. Trzyma ciepło do 15h, a zimno do 18h. 

Można myć w zmywarce.

Opaska wielofunkcyjna
Wielofunkcyjna opaska ze złączką bezpieczeństwa, 
zawiera kompas (ozdobny), gwizdek, rozpałkę ognia 
z krzemieniem, sznurek nylonowy. 
Idealna na kemping, wędkarstwo i wycieczki 
na świeżym powietrzu.



Plecak piknikowy
Piknikowy plecak (polyester 600D) z kocem, 

uchwytem na butelkę i dobrej jakości 
akcesoriami stołowymi dla 4 osób.

Torba piknikowa
Torba zawiera zestaw akcesoriów piknikowych dla 2 osób: 
kieliszki, noże, widelce, ?yżki, serwetki, otwieracz do wina. 
Główna komora torby wyposażona jest w izolację 
termiczną typu PVC. Izolacja termiczna przedłuża świeżość 
przewożonej żywności. Regulowany pasek.



Zestaw piknikowy
Zestaw piknikowy, składający się m.in. z wygodnego koca 

z wodoszczelną podszewką (152 x 124 cm) i dwóch nadmuchiwanych 
poduszek polarowych. Koc składa się w kompaktową, zapinaną 

torbę z rączką dla łatwego przenoszenia oraz dwie kieszenie na małe 
akcesoria. Idealnie sprawdzi się w ogrodzie, parku oraz na plaży. 

Poliester.

Kosz piknikowy
Gustowny wiklinowy kosz piknikowy zawierający niezbędne 
akcesoria piknikowe. Wygodny regulowany pasek zapewni 
komfort przenoszenia kosza. Zawartość kosza to zestaw 
dla dwóch osób: talerze ceramiczne, kieliszki, noże, 
widelce, łyżki, otwieracz do wina, solniczka i pieprzniczka.



Lato to rowniez 
podroze

.
.



Poduszka na zagłówek w samochodzie

organizer do bagażnika samochodowego

Żeby podróżowało się wygodniej, poduszka z gumką 
dopasowana idealnie do zagłówka w samochodzie.

Pomaga utrzymać porządek w podróży, jest produktem, 
z którego się korzysta, a przez to rośnie 

jego skuteczność reklamowa.



Dziecko w aucie  

Organizer do samochodu

Przyssawka samochodowa „dziecko w aucie”.

Samochodowy organizer na siedzenie, 
z wieloma kieszeniami, wykonany z poliestru.

Zestaw podróżny 
Ten zestaw podróżny pozwoli Ci zrelaksować się podczas długiej podróży. W skład zestawu 
wchodzi dmuchana poduszka podróżna pokryta przyjemnym w dotyku welurem, opaska 
na oczy, zatyczki do uszu oraz turystyczna kłódka do zabezpieczenia bagażu. 
Całość zapakowana w etui zapinane na zamek.
TIP – poduszkę można wykorzystać w kąpieli jako poduszka pod kark!



osłony przeciwsłoneczne do samochodu

Składana osłona przeciwsłoneczna do samochodu 
na przednią szybę. W zestawie z przyssawkami.

Składana osłona przeciwsłoneczna do samochodu 
na boczne okna, 2szt. W zestawie z przyssawkami.



Uchwyt na telefon 

Bezpieczna ładowarka

Uniwersalny uchwyt na telefon do roweru. Obrót o 360° 
umożliwia pełną regulację wyświetlacza. Opaska silikonowa 
dla dodatkowej przyczepności. 
Pasuje do smartfona o szerokości od 5,5 do 9 cm.

Ładowarka 3 w 1. Oprócz podstawowej funkcji ładowania 
urządzeń posiada przecinak do pasów i młotek bezpieczeństwa. 

To, co wyróżnia ten produkt to funkcja szybkiego ładowania 
QC 3.0 w obu portach USB.



Plecak z grą podróżną 
Sprytne wykorzystanie powierzchni plecaka na planszę do gry. 

Różne gry do wyboru!

Koc podróżny
Koc podróżny z paskiem z PVC. Materiał: 100% akryl.



Aktywnosc 
na swiezym powietrzu.



Pokrowiec na siodełko z paskiem odblaskowym
Pokrowiec na siodełko z paskiem odblaskowym 

i nadrukiem full kolor.

Zestaw do naprawy roweru
15-elementowy zestaw do naprawy roweru.



frisbee dla psa
Frisbee dla psa z tkaniny Oxford 420D 

z bawełnianą liną.

frisbee

Pojemniki na torebki

Plastikowe frisbee o średnicy 23 cm. 
Występuje w różnych wersjach kolorystycznych.

Plastikowy pojemniki na torebki foliowe, 
z karabinkiem. Dołączonych 10 torebek 
z materiału PE, aby posprzątać po swoim psie, 
podczas spaceru.



Indywidualna smycz z nadrukiem
Smycz dla psa z indywidualnym nadrukiem

Odblaskowa chusta dla psa
Poliestrowa, regulowana chusta dla psa z odblaskową 
obwódką i plastikowym zapięciem.



poddupniczek
Wygodny i przenośny, idealny na lato. 
Chroni pęcherz przed tzw. „wilkiem” ;)

Składana miska dla psa
Przenośna, składana miska dla psa.



Mata do jogi
Mata do ćwiczeń jogi, wykonana z materiału EVA 4.0. 

W zestawie etui z siatki / poliestru.

Opaska mierząca aktywność
Inteligentna opaska z przyciskiem dotykowym i transmisją bluetooth. 
Wysyła powiadomienia o połączeniach telefonicznych, pisemnych 
wiadomościach i przypomnieniach o zadaniach i czynnościach. 
Funkcje: zegar, kalendarz, budzik, krokomierz, miernik odległości, licznik 
kalorii, pulsometr i miernik ciśnienia krwi, monitorowanie czasu snu, 
ostrzeganie przed siedzącym trybem pracy, alarm przeciwzakłóceniowy 
i zdalne sterowanie kamerą. Czas działania do 15 dni. Elastyczna opaska, 
regulowana do 9 pozycji. Zawiera kabel USB do ładowania. 
Kompatybilna z Androidem i iOS. Pobieranie aplikacji w Sklepie Play
 i AppStore. Dostarczana w pudełku o wymiarach 9,2 x 9,2 x 2,7 cm.



odblaski maskotki
Zawieszki odlaskowe w kształcie róznych zwierzaków 

lub uśmiechniętych buziek. 

Odblaski zawieszki
Zawieszki miękkie i breloki odblaskowe róznego rodzaju.

świecące sznurówki
Daj się zauważyć nocą! 
Para nylonowych świecących sznurówek (baterie w zestawie). 
Długość każdej 120cm. 
Dostępne w różnych kolorach.



Bezpieczenstwo



Lokalizator do kluczy
Wysokiej klasy lokalizator do kluczy z możliwością 

indywidualnego nadruku.

camera cover
Maleńka zaślepka na kamerę, która chroni prywatność. 
Potocznie zwana antypodglądaczem, jest dowodem troski 
o bezpieczeństwo klienta, a jednocześnie fantastycznym 
gadżetem reklamowym.



Chusteczka do dezynfekcji rąk 
Chusteczka do dezynfekcji rąk i różnych powierzchni 

odpornych na alkohol.

Chusteczka ma działanie:
bakteriobójcze •

wirusobójcze •
antygrzybiczne •

Składniki aktywne:
Etanol 83,5%, Bifenyl 2-ol 0,15%

Sposób użycia:
Przetrzyj ręce lub powierzchnię, którą chcesz wyczyścić 

przez 30 sekund i pozostaw do wyschnięcia.

karta do blokowania rfid
Chroni Twoją kartę, a przede wszystkim Twoje pieniądze. 
Teraz nikt bez Twojej zgody nie pobierze pieniędzy 
zbliżeniowo.



Zestaw podróżny

Mydło w papierku

Zestaw podróżny w eleganckiej saszetce z eko skóry 
ze znakowaniem w postaci tłoczenia.
Zestaw zawiera:
• żel antybakteryjny do rąk 50ml – 1 szt.
• rękawiczki lateksowe – 3 pary
• maseczki jednorazowe – 3 szt.
• chusteczki nawilżane preparatem bakteriobójczym – 5 szt.
• higieniczne nakładki na toaletę – 10 szt.

Mydło w papierku wyposażone jest w swój własny pojemnik, 
który mieści się w torebce, kieszeni lub portfelu. W opakowaniu 

znajduje się 20szt. jednorazowych mydełek. 
Kolory do wyboru: różowy, niebieski, żółty, fioletowy, zielony.



Zestaw pierwszej pomocy

Chusteczki higieniczne

Zestaw pierwszej pomocy: 
1 para nożyczek, 3 bandaże, 1 rolka waty, 2 chusteczki czyszczące, 
5 plastrów samoprzylepnych, 1 rolka plastra 
i 6 patyczków z wacikami.

Chusteczki nawilżające pakowane w plastikową tubę. 
30 sztuk. 



Sprasowane ręczniczki
Zestaw 10 sprasowanych ręczników, zapakowanych 
w bawełniany woreczek ze sznurkiem. 
Aby zdekompresować ręcznik, wystarczy dodać wodę.



kontakt
tel. +48 22 122 13 00
biuro@tech-media.pl

www.tech-media.pl


