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USB POWER BANKOK
USB TÖLTŐK

MOBILTELEFON TARTÓK ÉS TOKOK
IPHONE® ÉS IPAD® KIEGÉSZÍTŐK 
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és mobil
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SOLIUS 781132
• ø15×145 mm
[ P2 (1C, 30×6 mm), E1 (30×6 mm)
Fém golyóstoll érintőképernyős 
véggel, 1 LED-el. Fekete tollbetéttel 
szállítjuk. Beépített 650 mAh power 
bank akkumulátorral. A termék micro 
USB töltőkábelt tartalmaz.
4 202 Ft 

BOLTOK 781309
• 30×96×21 mm
[ P2 (4C, 60×12 mm), UV (FC, 60×12 mm)
Műanyag borítású USB power bank 1200 mAh 
akkumulátorral. Töltőkábel nélkül szállítjuk.
1 002 Ft 

YOUTER 741923
• 26×97×23 mm
[ P2 (4C, 60×12 mm), UV (FC, 60×15 mm)
Műanyag borítású USB power bank  
1200 mAh akkumulátorral. A termék 
micro USB töltőkábelt tartalmaz.
1 002 Ft 
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SIROUK 741924
• 24×92×24 mm
[ P2 (4C, 60×12 mm), UV (FC, 60×15 mm)
Műanyag borítású USB power bank 2000 
mAh akkumulátorral. A termék micro USB 
töltőkábelt tartalmaz.
1 520 Ft 

KANLEP 741466
• 97×26×23 mm
[ P2 (4C, 60×12 mm), UV (FC, 60×15 mm)
Műanyag borítású USB power bank 2000 
mAh akkumulátorral, kulcstartó karikával a 
végén. Töltőkábel nélkül szállítjuk.
1 402 Ft 

SLIZE 897079
• 86×25×24 mm
[ P2 (4C, 35×18 mm)
Műanyag borítású USB power bank 2200 mAh 
akkumulátorral és csuklópánttal. A termék 
micro USB töltőkábelt tartalmaz.
2 202 Ft 

KEOX 741925
• 26×97×23 mm
[ P2 (4C, 60×12 mm), UV (FC, 60×15 mm)
Műanyag borítású USB power bank 2000 
mAh akkumulátorral és karpánttal. A 
termék micro USB töltőkábelt tartalmaz.
1 520 Ft 
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VENTUR 741927-01
• 100×35×25 mm
[ P2 (4C, 60×12 mm)
Háromszög alakú, műanyag borítású USB 
power bank 2200 mAh akkumulátorral 
és tapadókoronggal. A termék micro USB 
kábelt tartalmaz.
1 802 Ft 

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 

KHATIM 741468
• 96×32×25 mm
[ P2 (1C, 50×8 mm)
Műanyag borítású USB power bank 
2200 mAh akkumulátorral, gumi 
tapadókorongos borítással. A termék 
micro USB töltőkábelt tartalmaz.
2 202 Ft 
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REBEX 741904
• 105×74×34 mm
[ P2 (4C, 60×12 mm), UV (FC, 60×15 mm)
USB töltő és power bank szett cipzáras kemény tokban. 
Szett tartalma: autós és AC USB töltő (max kimenet: 
1000 mA), USB power bank 2200 mAh akkumulátorral, 
mely micro USB kábelt tartalmaz.
3 962 Ft 

DROSPEN 741850
• 185×117×33 mm
[ P2 (2C, 50×10 mm), E2 (40×5 mm)
Elegáns szett, tartalma 1 db alumínium borítású, 
2200 mAh USB power bank, micro USB töltőkábellel, 
1 db műbőr borítású fém golyóstoll. Fekete 
díszdobozban szállítjuk. Antonio Miro márkatermék.
7 402 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 

POTION 897080
• ø22×91 mm
[ P2 (4C, 60×10 mm), E1 (60×10 mm), 
DO1 (FC, ø20 mm)
Alumínium borítású USB power bank 
2200 mAh akkumulátorral. A termék 
micro USB töltőkábelt tartalmaz.
2 522 Ft 
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TRADAK 741928
• 100×35×25 mm
[ P2 (2C, 60×12 mm)
Műanyag borítású USB power bank 2200 mAh 
akkumulátorral cipzáras tokban. A termék micro 
USB töltőkábelt tartalmaz.
2 602 Ft 

VILLEX 781875
• 65×94×8 mm
[ P2 (4C, 50×30 mm), E1 (60×20 mm)
Alumínium USB power bank 2200 mAh 
akkumulátorral. A power bank USB Type-C és 
micro USB csatlakozáson keresztül is tölthető. 
Töltőkábel nélkül szállítjuk.
3 002 Ft 

TELSTAN 781589
• 65×94×9 mm
[ P2 (4C, 50×30 mm), E1 (60×20 mm)
Alumínium borítású USB power bank 
2200 mAh akkumulátorral. A termék 
micro USB töltőkábelt tartalmaz.
2 560 Ft 

KINSPER 781157-01
• 98×23×23 mm
[ P2 (4C, 60×12 mm), UV (FC, 60×20 mm)
Műanyag borítású USB power bank 2200 mAh 
akkumulátorral és mobiltelefon tartóval. A 
termék micro USB töltőkábelt tartalmaz.
2 320 Ft 
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MAKEUP 897083-01
• ø82 mm
[ P2 (4C, ø60 mm), 
DO5 (FC, UV (FC, ø79 mm), UV (FC, ø78 mm)
Műanyag borítású, kerek USB power bank 
1500 mAh akkumulátorral, tükör funkcióval. 
Micro USB töltőkábellel, fekete tokban 
szállítjuk.
2 362 Ft 

SQENERGY 897081-01
• 51×51×20 mm
[ P2 (4C, 40×40 mm), DO4 (FC, 51×51 mm), 
UV (FC, 51×51 mm)
Műanyag borítású, négyzet alakú USB power 
bank 2000 mAh akkumulátorral. A termék 
micro USB töltőkábelt tartalmaz.
2 522 Ft 

SPENCER 781130-01_8GB
• 62×114×8 mm
[ P2 (4C, 40×60 mm), UV (FC, 62×97 mm)
Műanyag bankkártya alakú USB power bank, 
2500 mAh akkumulátorral, beépített 8 GB USB 
memóriával. USB töltőkábelt tartalmaz.
9 200 Ft 
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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 

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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COLIANS 741936-01
• 58×140×23 mm
[ P2 (4C, 60×20 mm)
Műanyag borítású USB power 
bank 4000 mAh akkumulátorral és 
tapadókorong állvánnyal. A termék 
micro USB töltőkábelt tartalmaz.
4 682 Ft 

NIBBLER 741934
• 45×97×23 mm
[ P2 (4C, 60×20 mm), UV (FC, 60×30 mm)
Műanyag borítású USB power bank 4000 mAh 
akkumulátorral és karpánttal. A termék micro 
USB töltőkábelt tartalmaz.
2 922 Ft 

HARUBAX 741933-01
• 97×44×23 mm
[ P2 (4C, 40×20 mm)
Műanyag borítású USB power bank 4000 
mAh akkumulátorral, 1 LED-es világítással. 
Micro USB töltőkábelt tartalmaz.
3 962 Ft 

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 
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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 

LENARD 741932
• 75×145×15 mm
[ P2 (2C, 30×30 mm)
Szilikon borítású, műanyag USB power bank 4000 mAh 
akkumulátorral, napelemes töltővel és 1 LED-es világítással. 
A termék micro USB töltőkábelt tartalmaz.
6 160 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 
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KAPRIN 781878
• 65×143×27 mm
[ P2 (4C, 50×30 mm), UV (FC, 100×40 mm)
Műanyag USB power bank 3 csatlakozóval, 1 
LED lámpával és 10000 mAh akkumulátorral. 
Töltőkábel nélkül szállítjuk.
5 002 Ft 

BRADFOR 781883
• 96×200×15 mm
[ P2 (4C, 50×30 mm), UV (FC, 160×80 mm)
Műanyag power bank 20000 mAh akkumulátorral. 3 
USB és egy USB Type-C csatlakozóval. A power bank 
USB Type-C, micro USB és Lighting csatlakozáson 
keresztül is tölthető. Töltőkábel nélkül szállítjuk.
15 200 Ft 

BACKERS 781590-21
• 75×141×13 mm
[ P2 (4C, 50×30 mm), E1 (80×50 mm)
Alumínium borítású USB power bank 
10000 mAh akkumulátorral, 2 USB és 
2 USB type-C csatlakozóval. Töltőkábel 
nélkül szállítjuk.
8 400 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 

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 

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 
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RADNAR 741476
• 25×25×45 mm
[ P1 (4C, 20×10 mm), 
UV (FC, 20×10 mm)
Műanyag, univerzális AC USB töltő. 
Max. kimenet: 1000 mA.
682 Ft 

CANOX 741174
• 60×35×75 mm
[ P2 (2C, 30×20 mm)
USB töltő szett cipzáras tokban.  
Tartalma: szivargyújtó USB töltő és hálózati 
USB töltő. Max.kimenet: 1000 mA.
1 802 Ft 

PATSY 781476
• 66×112×78 mm
[ P2 (2C, 50×20 mm)
Műanyag USB töltő 
5 kimenettel, max. 
kimenet 6000 mA.
6 800 Ft 

GREGOR 781162-01
• 28×85×66 mm
[ P1 (4C, 35×50 mm), 
UV (FC, 42×62 mm)
Műanyag USB fali töltő 4 kimenettel, 
max kimenet 3100 mA.
2 720 Ft 

NESTOK 781351-01
• 48×161×30 mm
[ P2 (4C, 70×25 mm)
Műanyag USB fali töltő, 
hosszabbítóval és 2 USB kimenettel. 
Max kimenet: 2100 mA.
3 120 Ft 
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VOLUTION 781867
• 220×72×150 mm
[ P2 (4C, 50×50 mm)
Műanyag töltőállomás mobiltartóval. Vezeték 
nélküli töltővel, 3 USB és 1 USB Type-C 
csatlakozóval. Max kimenet: 10000 mA.
22 000 Ft 

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 
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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 

YOFREN 781163-01
• 130×170×45 mm
[ P1 (4C, 35×60 mm)
Műanyag borítású autós USB töltő 
4 csatlakozóval. 2 kimenet elöl és 2 
kimenet a hátsó ülésen utazóknak. 
Max. kimenet 3100 mA.
3 802 Ft 

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 

Hands-free
calls

1000 mA

3100 mA
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HIKAL 741172
• ø23×55 mm
[ P1 (4C, 20×10 mm)
Autós szivargyújtó USB töltő. 
Max. kimenet: 1000 mA.
346 Ft 

HESMEL 781606
• ø26×65 mm
[ E1 (20×10 mm)
Alumínium autós USB töltő két 
csatlakozóval. Max kimenet 2100 mA. 
Beépített autós vészkalapáccsal.
1 760 Ft 

DENOM 741944
• ø32×62 mm
[ P1 (4C, 20×10 mm)
Műanyag autós szivargyújtó USB 
töltő. Max kimenet:2100 mA.
682 Ft 

WAZE 844032
• 45×31×13  mm
[ P1 (4C, 25×25 mm)
Autós szivargyújtó USB töltő, a termék színével 
megegyező LED-es világítással, mely csatlakozás 
során működik. Nagy felületen emblémázható. 
Max. kimenet: 1000 mA.
762 Ft 
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SLIPOK 741949-01
• 110×32×16 mm
[ P1 (4C, 60×20mm), UV (FC, 80×25 mm)
USB töltőkábel műanyag házban, mini és 
micro USB csatlakozóval.
682 Ft 

YANCOP 741947
• 500×15×8 mm
[ P2 (1C, 10×10 mm)
Micro USB töltőkábel, hossza: 50 cm.
202 Ft 

BETH 781138
• 220×12×8 mm
[ E1 (30×5 mm)
Gumis karkötő micro USB kábellel 
és alumínium résszel.
442 Ft 

DOFFER 781884
• 15×500×11 mm
[ P2 (1C, 15×7 mm)
Nyakpánt USB Type-C töltőkábellel és 
fém karabínerrel.
960 Ft 
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PERCH 741968
• 70×48×27 mm
[ P1 (1C, 30×10 mm), DO2 (FC, 43×13 mm), 
VS (FC, 43×13 mm)
Műanyag, univerzális mobiltelefon tartó.
314 Ft 

SUBOCALL 718064
• 85×150 mm
[ FP-SU (FC, 85×150 mm)
Szublimációs eljárással készült, egyedi 
grafikájú poliészter mobiltelefon tok. 
Minimum rendelési mennyiség: 200 db.
480 Ft 

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 

WODIN 781038
• 77×26×40 mm
[ P2 (1C, 20×20 mm)
Műanyag mobiltelefon tartó, 
állítható pánttal.
480 Ft 
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LAXO 791962
• 80×28×80 mm
[ P1 (4C, 40×20 mm)
Műanyag, összecsukható mobiltelefon- és táblagép tartó.
192 Ft 
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EMILE 844026
• 63×27×27 mm
[ P1 (4C, 35×10 mm), UV (FC, 44×17 mm)
Műanyagból és szilikonból készült iPhone® 5, 
5S, 6, 6S tartó és hangszóró fém kulcskarikával.
282 Ft 

MOIDEN 781173
• ø32×7 mm
[ P1 (4C, ø20 mm), UV (FC, ø25 mm)
Kör alakú, műanyag borítású mobiltelefon 
tartó öntapadós résszel.
202 Ft 

SATARI 741491
• 20×48×13 mm
[ P1 (4C, 30×18mm), UV (FC, 32×20 mm)
Műanyag mobiltelefon tartó kulcstartóval és 
képernyő tisztítóval.
176 Ft 

KILORO 781171-01
• 95×25×95 mm
[ P1 (4C, 45×10 mm), UV (FC, 45×20 mm)
Összehajtható, műanyag borítású mobiltelefon 
tartó mini golyóstollal, érintőképernyős véggel 
(kék tollbetéttel szállítjuk).
202 Ft 

ARNOLD 781602
• 35×40×6 mm
[ P1 (2C, 20×10 mm)
Négyzet alakú műanyag mibiltartó, 
öntapadó alappal.
160 Ft 
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BARRY 800377
• 55×55×50 mm
[ P2 (1C, 40×10 mm)
Műanyag mobiltelefon- és tablet tartó.
250 Ft 

SMANER 741967
• 50×101×5 mm
[ Nem emblémázható
Szilikon, öntapadós mobiltelefon tartó.
202 Ft 

LEVYN 781340
• 140×90×120 mm
[ T2 (8C, 50×30 mm)
Babzsák fotel mobiltelefontartó, 
poliészter.
1 104 Ft 
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ARAGOR 781603-21
• ø33×30 mm
[ Nem emblémázható
Mágneses alumínium autós mobiltartó, 
szellőzőre rögzíthető. Öntapadó fémlemezzel 
együtt, ajándékdobozban szállítjuk.
842 Ft 

RIDENETIC 864003
• 65×45×40 mm
[ Nem emblémázható
Mágneses műanyag autós mobiltartó, 
szellőzőre rögzíthető. Öntapadó 
fémlemezzel együtt szállítjuk.
784 Ft 

BLIZZ 741492
• 56×95×5 mm
[ Nem emblémázható
Szilikon, öntapadós mobilállvány, 
kártyatartó résszel.
256 Ft 

LOTEK 741185
• 56×89×5 mm
[ E2 (40×50 mm)
Szilikon anyagból készült többfunkciós 
kártyatartó tapadókoronggal.
211 Ft 

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

HOLDERS AND CASES - TECHNOLOGY AND MOBILE

24

Vissza a tartalomjegyzékhez



SIXTYSEVEN 800401
• 69×137 mm
[ P2 (4C, 40×70 mm), UV (FC, 65×133 mm)
Műanyag iPhone® tok. Kompatibilis 
iPhone® 6/7/8 készülékekkel.
221 Ft 

SIXTYSEVEN PLUS
800402
• 79×158 mm
[ P2 (4C, 40×70 mm), UV (FC, 75×154 mm)
Műanyag iPhone® tok. Kompatibilis 
iPhone® 6/7/8 Plus készülékekkel.
227 Ft 

TENTH 844037
• 73×142 mm
[ P2 (4C, 40×70 mm), UV (FC, 70×140 mm)
Műanyag iPhone® X tok, iPhone® X 
típussal kompatibilis.
218 Ft 
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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 

BANTUR 781068
• 90×160×20 mm
[ T2 (8C, 50×15 mm)
Sportoláshoz kiválóan alkalmas, felkarra 
rögzíthető mobiltelefon tartó. Az ablakon 
keresztül is lehet használni a telefont 
(max. 6 col-os kijelző). Anyaga: soft shell.
880 Ft 

ARMSTRONG 791252
• 50×90 mm
[ T2 (8C, 40×45 mm)
600D poliészter anyagú karpánt, MP3 lejátszó 
vagy mobiltelefon tokkal.
602 Ft 

TRACXU 791971
• 80×140 mm
[ T2 (8C, 40×20 mm)
Sportoláshoz kiválóan alkalmas, felkarra 
rögzíthető mobiltelefon tartó. A nagyméretű 
ablakon keresztül is lehet használni a 
telefont. Anyaga: soft shell.
640 Ft 
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NEPEX 741205-10
• 255×220×8 mm
[ S1 (2C, 200×100 mm)
Úti rendszerező elasztikus pántokkal a 
kábeleknek és kiegészítőknek. Műbőrből 
és mikroszálas anyagból.
1 600 Ft 

VERIUM 781316-10
• 135×210×28 mm
[ S2 (1C, 100×50 mm)
Műbőr borítású mobiltelefon tartó beépített 
4000 mAh akkumulátorral. A termék micro 
USB töltő kábelt  tartalmaz.
12 400 Ft 

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 

Touch
3 finger
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ACTIUM 791747
[ T1 (8C, 40×50 mm)
Érintőképernyős műszálas kesztyű 
3 ujján speciális borítással.
570 Ft 

PIGUN 781299
• 150×125 mm
[ T1 (8C, 40×30 mm)
Érintőképernyős kesztyű gyerek 
méretben, 2 ujján speciális 
borítással. Anyaga: akril.
400 Ft 

TELLAR 781155
[ T1 (8C, 40×50 mm)
Érintőképernyős kesztyű felnőtt 
méretben 5 ujján speciális borítással, 
akril. Egy méretben kapható.
602 Ft 
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HIDDEN 809557
• ø10×55 mm
[ P1 (4C, 15×5 mm), UV (FC, 15×5 mm)
Műanyag golyóstoll érintőképernyős 
funkcióval és 3,5 mm-es Jack dugóval. 
Kék tollbetéttel szállítjuk.
80 Ft 

EIFFEL 809446
• ø30×105 mm
[ P1 (4C, 50×5 mm), UV (FC, 50×5 mm)
Műanyag golyóstoll érintőképernyős 
funkcióval és kijelzőtörlős tartóval. Kék 
tollbetéttel szállítjuk.
176 Ft 
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SICROM 741998
• 25×80×12 mm
[ P2 (2C, 35×15 mm), E1 (40×15 mm)
Alumínium 1 LED-es pénzvizsgáló 
érintőképernyős funkcióval. 
Gombelemmel szállítjuk.
640 Ft 

RONTIL 741838
• 83×17×14 mm
[ P1 (4C, 40×8 mm)
Műanyag, érintőképernyős ceruza, 
kulcstartóval és mobiltelefon tartóval.
272 Ft 

SAKI 731982
• ø28 mm 
[ P1 (2C, ø20 mm)
Kör alakú képernyőtisztító mobil 
akasztóval.
54 Ft 

EOLO 791831
• ø8×48 mm
[ P1 (4C, 20×5 mm)
Műanyag érintőképernyős ceruza, melyet 
csatlakoztatni lehet a telefon fülhallgató 
kimenetébe (3,5 mm Jack csatlakozó).
61 Ft 

NOPEK 741183
• 30×30 mm
[ T0 (8C, 25×25 mm)
Öntapadós mobiltelefon 
képernyőtisztító microfiber anyagból.
96 Ft 
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MAVERICKS 809367
• 35×20 mm
[ P1 (4C, ø15 mm), DO1 (FC, ø17 mm)
Műanyag, érintőképernyős ceruza 3,5 mm-es 
Jack dugóval. Ideális epoxy matricázáshoz.
80 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 
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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 

VANAIRIX 781168-01
• 57×60×45 mm
[ Nem emblémázható
Mobiltelefonra csiptethető, szilikonos, 
mini lámpabúra.
442 Ft 

LEVANT 741962
• 89×130×21 mm
[ VS (FC, 50×30 mm)
Műanyag ventilátor mobilhoz, 
micro USB csatlakozóval.
1 082 Ft 

VOLKS 741957
• 200×6×125 mm
[ P2 (1C, 60×10 mm)
Bluetooth billentyűzet nemzetközi 
QWERTY elrendezéssel és 
újratölthető akkumulátorral.
6 320 Ft 
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MEWAK 781318-01
• 140×90×120 mm
[ P2 (2C, 15×20 mm)
HD felbontású okoskamera Wi-Fi kapcsolattal, 
hangszóróval és mikrofonnal. További funkciók: 
mozgásérzékelő, éjszakai és automatikus 
felvétel. USB töltőkábelt tartalmaz.
15 600 Ft 

NEEWAR 781125-21
• 80×114×85 mm
[ DO3 (FC, 40×30 mm), VS (FC, 40×30 mm)
HD felbontású okoskamera Wi-Fi kapcsolattal, 
hangszóróval és mikrofonnal. További funkciók: 
mozgásérzékelő, éjszakai és automatikus 
felvétel. USB töltőkábelt tartalmaz.
22 800 Ft 

MORGAN 781121
• 128×67×22 mm
[ P1 (4C, 60×40 mm), UV (FC, 128×67 mm)
Műanyag virtual reality szemüveg állítható lencsékkel, 
rugalmas pánttal és univerzális telefontartóval. 
Támogatott okostelefon kijelző méret: 4.5-6.5".
1 002 Ft 

BRUCK 781332-01
• 155×95×35 mm
[ P2 (1C, 30×25 mm)
Összehajtható virtual reality szemüveg, 
szilikon és műanyag borítású.
1 002 Ft 

BOLNEX 781333
• 180×75×50 mm
[ P1 (4C, 15×10 mm)
Műanyag borítású virtual reality szemüveg.
362 Ft 
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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 

BERCLEY 781119
• 140×129×200 mm
[ P2 (1C, 60×30 mm), VS (FC, 60×30 mm)
Műanyag virtual reality headset állítható lencsékkel, 
rugalmas pánttal és univerzális telefontartóval. 
Támogatott okostelefon kijelző méret: 4.5-6.5".
2 640 Ft 
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RONTIVER 781336
• ø18×520 mm
[ P2 (2C, 70×10 mm), E1 (40×10 mm)
Rozsdamentes acélból készült selfie bot 
műanyag fogóval és kamera kioldó gombbal (3,5 
mm Jack csatlakozóval). Univerzális mobiltartóval.
1 200 Ft 

STINGSON 781313-01
• ø53×740 mm
[ P2 (1C, 50×15 mm)
Rozsdamentes acélból és műanyagból készült 
multifunkcionális selfie bot beépített 2000 mAh USB power 
bankkal és bluetooth hangszóróval. A termék tartalmaz 
micro USB töltőkábelt.
14 800 Ft 
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KROPER 741769
• 25×1080×25 mm
[ P2 (2C, 70×10 mm), 
E1 (40×10 mm)
Rozsdamentes acél, teleszkópos 
selfie bot műanyag markolattal és 
vezetékes kamera kioldó gombbal 
(3,5 mm Jack csatlakozóval). 
Univerzális mobiltartóval.
1 584 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 

NEFIX 741485
• ø17×1060 mm
[ E1 (28×8 mm)
Rozsdamentes acél, teleszkópos 
selfie bot gumi markolattal és 
vezetékes kamera kioldó gombbal 
(3,5 mm Jack csatlakozóval). 
Univerzális mobiltartóval.
954 Ft 

PAICOM 741958
• ø24×600 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 
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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 

BAGLY 781745
• 105×145×30 mm
[ P2 (1C, 20×20 mm)
Univerzális okostelefon objektív 3 
elforgatható lencsével. 4 funkcióval: 
halszem, makró, nagy látószög és 
polár szűrő.
1 722 Ft 
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DRIAN 741960
• 95×160×25 mm
[ T2 (8C, 50×50 mm)
Okostelefon objektív készlet, 2 darab optikával 
( makro- és nagylátószögű) és univerzális 
klipsszel. Hordtáskában szállítjuk.
842 Ft 

DICSON 60X 781164
• 70×80×22 mm
[ T2 (8C, 40×40 mm)
Univerzális mikroszkóp mobiltelefonra, 60x 
nagyítás, beépített LED fénnyel (normál, 
pénzvizsgálóval). Gombelemmel szállítjuk, 
műbőr tokban. Anyaga: ABS/fém.
2 240 Ft 

ALTUM 741959-10
• 82×150×34 mm
[ E1 (30×8 mm)
Selfie szett tartalma: selfie bot vezetékes 
kamera kioldó gombbal (3,5 mm Jack 
csatlakozó), és objektív készlet 3 db optikával 
(halszem, makro- és nagylátószögű optikával) és 
univerzális klipsszel, hordtáskában szállítjuk.
2 000 Ft 

YORAP 8X 781481-10
• 95×135×35 mm
[ T2 (8C, 50×50 mm)
Okostelefonra szerelhető optika 
univerzális klipsszel és tisztítókendővel. 
Hordtáskában szállítjuk.
5 200 Ft 

LUMIANS 741961
• 95×130×25 mm
[ T2 (8C, 50×50 mm), P2 (2C, 20×20 mm)
Mobiltelefon vaku 4 LED világítással, újratölthető 
akkumulátorral és 3,5 mm Jack csatlakozóval 
ellátva. Diffúzort és USB töltőkábelt tartalmaz. 
Hordtáskában szállítjuk.
2 320 Ft 
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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 10 kiegészítőt tartalmaz.
12 400 Ft 

SMITH 781478-10
• 185×75×85 mm
[ P2 (1C, 10×10 mm)
Műanyag napszemüveg beépített 720P 
kamerával és UV400 védelemmel. 
Hordtáskában, USB töltőkábellel szállítjuk.
23 600 Ft 

GARRIX 781592
• 60×42×30 mm
[ P2 (1C, 20×10 mm)
Műanyag borítású 4K akciókamera WiFi 
kapcsolattal, 2" LCD kijelzővel, többnyelvű 
menüvel, 16 db kiegészítővel, beépített 
újratölthető akkumulátorral ellátva.
24 800 Ft 
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HELTOX 741768
• 135×160×50 mm
[ P2 (2C, ø40 mm), T2 (8C, 40×60 mm), 
DO3 (FC, ø42 mm)
Összehajtható műanyag színes fejhallgató 
3,5 mm Jack csatlakozóval, poliészter 
hordtáskában szállítjuk.
1 402 Ft 

NEYMEN 781161
• 150×210×65 mm
[ P2 (2C, ø45 mm), DO4 (FC, ø53 mm)
Műanyag fejhallgató 3,5 mm Jack dugóval.
2 384 Ft 

TRESOR 781600
• 190×175×70 mm
[ P2 (1C, ø22 mm)
Összehajtható műanyag bluetooth fejhallgató 
beépített újratölthető akkumulátorral, telefon 
kihangosító funkcióval. 3,5 mm-es audio Jack 
dugóval és USB töltőkábellel szállítjuk.
7 002 Ft 
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DARSY 741953
• 190×80×175 mm
[ VS (FC, ø62 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 

LEGOLAX 781599
• 180×185×78 mm
[ P2 (1C, ø20 mm), VS (FC, ø25 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.
6 160 Ft 
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YOMAX 741155
• 160×180×55 mm
[ VS (FC, 50×15 mm)
Összehajtható műanyag fejhallgató 
3,5 mm-es Jack csatlakozással.
2 122 Ft 

KERPANS 781960
• 180×183×86 mm
[ P2 (2C, ø30 mm)
Műanyag bluetooth fejhallagtó 3,5 mm audió 
Jack csatlakozóval és beépített, újratölthető 
akkumulátorral. FM rádió és headset funkcióval. 
USB töltőkábellel együtt szállítjuk. Antonio Miro 
márkatermék.
10 400 Ft 

SEYER 781328-10
[ T2 (8C, 100×50 mm)
Poliészter téli sapka beépített 
bluetooth fülhallgatóval és 
újratölthető akkumulátorral. A 
termék tartalmaz USB töltőkábelt.
4 202 Ft 

MARKIZ 781160
• 260×65 mm
[ T1 (8C, 120×30 mm)
Polár anyagú fejpánt beépített 
fülhallgatóval, 3,5 mm audio Jack 
csatlakozóval.
2 560 Ft 
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VOLTAR 781886
• 75×136×30 mm
[ VS (FC, 60×60 mm)
Alumínium borítású bluetooth headset, 
beépített újratölthető akkumulátorral. 
A termék USB töltőkábelt tartalmaz.
4 160 Ft 

HOPIER 781325-01
• 75×136×30 mm
[ VS (FC, 60×60 mm)
Alumínium borítású bluetooth headset, 
beépített újratölthető akkumulátorral. 
A termék USB töltőkábelt tartalmaz.
6 000 Ft 

MAYUN 781324
• 75×136×30 mm
[ VS (FC, 60×60 mm)
Bluetooth headset beépített újratölthető 
akkumulátorral. A termék USB 
töltőkábelt tartalmaz.
5 200 Ft 

STEPEK 781326
• 50×70×30 mm
[ P1 (2C, 20×30 mm), VS (FC, 50×50 mm)
Bluetooth fülhallgató beépített újratölthető 
akkumulátorral. Átlátszó tokban és USB 
töltőkábellel szállítjuk.
4 400 Ft 
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SEIDA 781087
• 88×37×138 mm
[ VS (FC, 50×50 mm)
Bluetooth fülhallgató telefon kihangosító 
funkcióval és 2 pár füldugóval. A termék 
micro USB töltőkábelt tartalmaz.
4 640 Ft 

ROYMED 741954
• 112×32×195 mm
[ VS (FC, 50×30 mm)
Műanyag fülhallgató 3,5 mm-es 
Jack dugóval.
954 Ft 

KELTY 781686
• ø27×110 mm
[ P1 (2C, 60×12 mm)
Füllhallgató 3,5 mm audió Jack csatlakozóval, 
műanyag tokban, karabínerrel és azonos 
színű kupakkal.
541 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 

EPOBASS 806976-01
• ø15×17 mm
[ FP-DO (FC, 2 × ø14 mm)
Fülhallgató 3,5 mm-es audio Jack dugóval 
és jól epoxy matricázható felülettel. Az ár 
tartalmazza az epoxy matrica költségét. 
Minimális rendelési mennyiség: 100 db.
378 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 

PROX 809374-01
• 55×58×21 mm
[ P1 (4C, ø40 mm), DO4 (FC, ø52 mm), 
UV (FC, ø45 mm)
Fülhallgató 3,5 mm-es audio Jack 
dugóval jól emblémázható, kerek, 
műanyag tokban.
336 Ft 
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SURIX 741299
• 65×61×17 mm
[ P2 (4C, 30×30 mm), UV (FC, 65×60 mm)
Fülhallgató 3,5 mm-es Jack dugóval 
háromszög alakú, műanyag tartóban.
442 Ft 

KIBAL 741733-01
• 90×90×20 mm
[ P1 (2C, 20×10 mm)
Műanyag fehér/átlátszó tok USB-hez és 
kulcstartóhoz. A terméket üresen szállítjuk.
640 Ft 

SHILAY 741610
• ø70×37 mm
[ P1 (1C, ø40 mm)
Cipzáras, műbőr multifunkciós tok. 
A terméket üresen szállítjuk.
362 Ft 

KIPING 741221
• 95×100 mm
[ T0 (8C, 80×70 mm)
Színes, zsinórral összehúzható tasak 
poliészter anyagból.
90 Ft 
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AUDRIC 741950
• ø81×46 mm
[ Nem emblémázható
Bluetooth hangszóró műanyag házban 
és alumínium karabinerrel. Telefon 
kihangosító funkcióval és beépített 
újratölthető akkumulátorral ellátva. 
USB töltő és aux-in kábelt tartalmaz.
4 480 Ft 

VIANCOS 781874
• ø62×51 mm
[ E2 (20×30 mm)
Műanyag borítású bluetooth hangszóró, beépített 
újratölthető akkumulátorral és egy LED fénnyel, 
mely megvilágítja a gravírozott emblémát. Telefon 
kihangosító funkcióval, rádióval és micro SD 
kártyaolvasóval. USB töltőkábellel együtt szállítjuk.
2 400 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 

BRAISS 741488
• ø60×75 mm
[ P2 (1C, ø15 mm)
Műanyag borítású bluetooth 
hangszóró beépített újratölthető 
akkumulátorral és telefon 
kihangosító funkcióval. A termék 
tartalmaz USB töltőkábelt.
3 920 Ft 
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HELBER 781158
• 120×55×38 mm
[ E1 ( 20×20 mm)
Bluetooth hangszóró műanyag házban, telefon 
kihangosító funkcióval. USB töltőkábellel szállítjuk.
3 920 Ft 

LIORNEL 781127
• ø44×100 mm
[ E1 (10×25 mm)
Bluetooth hangszóró műanyag házban, beépített 
4200 mAh power bankkal. Telefon kihangosító 
funkcióval és USB töltőkábellel.
10 800 Ft 

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 
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SYRENE 781598
• 60×69×58 mm
[ P2 (4C, 40×15 mm)
Bluetooth hangszóró műanyag házban, 
mobiltartó tapadókorongokkal. Beépített, 
újratölthető akkumulátorral. USB 
töltőkábellel szállítjuk.
3 962 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 

ALARIC 781126-01
• ø98×126 mm
[ P2 (2C, 20×50 mm), VS (FC, 50×50 mm)
Bluetooth hangszóró műanyag borítással és többszínű 
LED világítással, mely érintésre változik. További 
funkciók: kihangosított hívás, beépített, újratölthető 
akkumulátor. USB töltőkábelt tartalmaz.
7 840 Ft 
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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 

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 
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LAVAL 741732
• 20×58×10 mm
[ DO2 (FC, 13×39 mm)
Műanyag/fém USB memória, amely 
visszahajtható a fém tokjába. 
Nyakpántra rögzíthető, jól epoxy 
matricázható felülettel. Díszdobozban 
szállítjuk. Memória méret: 8 GB.
Egyedi ár 

DESAN 741436-01
• 11×52×35 mm
[ DO2 (FC, ø28 mm)
8 GB-os, műanyag USB memória, 
díszdobozban.
Egyedi ár 

HEDEL 741437-01
• 11×51×16 mm
[ DO1 (FC, 28×13 mm)
8 GB-os, műanyag USB 
memória, díszdobozban.
Egyedi ár 

REDAX 833011
• 85×54 mm
[ P1 (2C, 85×50 mm), 
UV (FC, 85×54 mm)
Műanyag borítású USB memória. 
Memória mérete: 2/4/8 GB.
Egyedi ár 

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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SLEUT 781965
• ø29×62 mm
[ E1 (10×5 mm)
Villanykörte alakú USB memória 8GB 
tárhellyel, kulcskarikán. Laptophoz 
csatlakoztatva világít. Díszdobozban 
szállítjuk.
Egyedi ár 

TOGU 731610
• 55×10×20 mm
[ P2 (2C, 20×10 mm), 
E1 (20×10 mm)
Műanyag/fém USB memória, 
amely visszahajtható a fém 
tokjába és nyakpántra rögzíthető. 
Díszdobozban szállítjuk. Memória 
méret: 4GB.
Egyedi ár 

ALTIX 741431
• 20×58×10 mm
[ P2 (2C, 20×10 mm), 
E1 (20×10 mm)
Fémből és műanyagból készült 
USB memória, 8 GB tárhellyel. 
Díszdobozban szállítjuk.
Egyedi ár 

LILIAM 781134
• 20×68×10 mm
[ P2 (2C, 20×10 mm), 
E1 (20×10 mm)
Fém/műanyag anyagból készült 
USB 8 GB memóriával, melyet 
papírdobozban szállítjuk.
Egyedi ár 

SURVET 741726
• 20×58×10 mm
[ P2 (2C, 20×10 mm), 
E1 (20×10 mm)
Műanyag USB memória. 
Kapacitás: 8 GB.
Egyedi ár 
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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 

KROM 741728
• 20×52×7 mm
[ P2 (2C, 25×10 mm), 
E1 (25×10 mm)
8 GB-os metálos pendrive. 
Díszdobozban szállítjuk.
Egyedi ár 

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 

DITOP 781361
• 12×41×4 mm
[ P2 (2C, 40×10 mm), 
E1 (40×10 mm)
Fém USB memória. 
Kapacitás: 8/16 GB.
Egyedi ár 

KEYGO 897078
• 48×21×2 mm
[ P2 (2C, 30×8 mm), E1 (30×8 mm)
Kulcs formájú, fém pendrive. 
Kapacitás: 2/4 GB.
Egyedi ár 
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BLIDEK 781511
• 24×61×5 mm
[ E1 (40×9 mm)
Kulcs formájú fém USB 8 GB beépített 
memóriával. Díszdobozban szállítjuk.
Egyedi ár 

ZILCON 781573
• 46×75×4 mm 
[ E1 (60×15 mm)
Kártya formájú fém USB 8 GB beépített 
memóriával. Díszdobozban szállítjuk.
Egyedi ár 
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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 
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LURSEN 781507
• 18×40×6 mm
[ E1 (30×10 mm)
Alumínium USB memória, 8 GB tárhellyel.
Egyedi ár 

RULNY 781508
• 18×72×6 mm
[ E1 (38×10 mm)
Aluminium USB 8 GB beépített memóriával, 
micro- és Type-C USB csatlakozóval. 
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 

EKU 781357
• ø18×65 mm
[ P2 (2C, 30×8 mm)
Újrahasznosított kartonnal bevont 8 GB -os USB 
memória. Kartondobozban szállítjuk.
Egyedi ár 
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NIYEL 781136
• ø52×18 mm
[ P2 (4C, ø40 mm), UV (FC, ø48 mm), 
DO4 (FC, ø48 mm)
Műanyag USB elosztó 4 kimenettel 
és USB 2.0 csatlakozóval.
1 280 Ft 

NICO 731999
• 95×20×45 mm 
[ P2 (4C, 60×20 mm)
4 portos USB elosztó beépített digitális 
órával és hőmérővel, USB 2.0 csatlakozóval. 
Gombelemmel szállítjuk.
3 600 Ft 

RAMPO 844025-01
• 50×40 mm
[ P2 (4C, 40×20 mm), UV (FC, 40×20 mm)
Műanyag USB elosztó 4 kimenetellel. USB 2.0.
1 002 Ft 
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TELAM 781791-01
• 83×15×30 mm
[ P2 (4C, 50×20 mm), UV (FC, 50×25 mm)
Műanyag USB elosztó 4 csatlakozóval és 
mobiltartó funkcióval, USB 2.0.
1 299 Ft 

OHM 791401
• 96×20×30 mm
[ P2 (1C, 15×15 mm)
4 bemenettel ellátott, műanyag USB elosztó.
842 Ft 

POD 791402
• ø35×240 mm
[ P2 (4C, ø20 mm)
Műanyag, 2.0 USB elosztó, 
3 bemenettel.
1 264 Ft 

DIX 741482
• 54×40×54 mm
[ P2 (4C, 45×45 mm), UV (FC, 45×45 mm), 
DO4 (FC, 49×49 mm)
Műanyag, 4 portos USB elosztó, USB 2.0 
csatlakozóval.
1 274 Ft 

WEEPER 781137
• 89×21×37 mm
[ E2 (40×10 mm)
Alumínium USB elosztó 4 kimenettel és 
USB 2.0 csatlakozóval.
1 722 Ft 
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TICARO 741843
• 45×144×16 mm
[ P2 (2C, ø25 mm)
Műanyag, USB elosztó 4 kimenetellel, LED-es 
lámpával, rugalmas műanyag házban. USB 2.0.
1 402 Ft 

PROC 761366
• 145×35×17 mm
[ P2 (4C, 20×15 mm)
Színes, műanyag USB elosztó.
1 802 Ft 

ANKER 741764
• 18×168×10 mm
[ P1 (2C, 35×7 mm)
USB-s LED lámpa flexibilis PVC borítással.
362 Ft 
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SERFAT 781880
• 220×180 mm
[ T1 (8C, 100×40 mm), 
*:SU2 (FC, 220×180 mm)
Mikroszálas anyagból készült egérpad, 
mely képernyőtisztító kendőként és 
csúszásgátló alátétként is használható.
240 Ft 

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 
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LYSTER 741481
• 112×57×24 mm
[ VS (FC, 30×30 mm)
Vezeték nélküli optikai egér, műanyag házban. 
2 AAA elemmel működik, elem nélkül szállítjuk.
2 602 Ft 

GONG 731357
• 183×225×11 mm
[ S1 (3C, 130×110 mm)
Műbőr, csuklótámaszos egérpad.
1 200 Ft 

PICTIUM 741153
• 230×180×5 mm
[ P1 (2C, 60×15 mm), DG1 (FC, 100×150 mm)
Egérpadként is használható 10×15 cm-es 
fényképtartó. Anyaga: PVC és EVA.
442 Ft 

PRIVACY 809417
• 32×20×25 mm
[ DO1 (FC, 27×15 mm)
Műanyag, webkamera lefedő, 
képernyőtisztító résszel, jól epoxy 
matricázható felülettel.
106 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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MICLOX 741303
• 95×150×147 mm
[ P2 (1C, ø30 mm), DO2 (FC, ø30 mm)
Mini, műanyag állítható ventilátor, USB 
csatlakozóval.
1 520 Ft 

TULL 761453
• ø100×21 mm
[ P2 (2C, 20×10 mm)
USB csatlakozós pohármelegítő. 
Bögre nélkül szállítjuk.
1 642 Ft 

RYPER 791604
• 390×300×40 mm
[ P2 (2C, 60×30 mm)
Műanyag laptoptartó, párna része 
neoprén anyagból készült.
3 120 Ft 
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BALBOA 851000
• 100×120×55 mm
[ P2 (2C, 30×20 mm)
Kerék alakú analóg asztali óra műanyag 
tartón, elem nélkül szállítjuk.
1 920 Ft 

SFERA 731784
• 55×88×25 mm 
[ P2 (4C, 50×30 mm)
Digitális asztali óra, 
jegyzetcsipesz funkcióval. 
Gombelemmel szállítjuk.
736 Ft 

NESTER 741168
• 110×92×40 mm
[ P2 (4C, 60×30 mm), UV (FC, 90×30 mm)
Digitális asztali óra ébresztő, naptár és hőmérő 
funkcióval. Többféle pozícióba állítható, mely 
esetben különböző funkciót jelez ki. 2 db AAA 
elemmel működik, elem nélkül szállítjuk.
3 082 Ft 

SORET 741169
• 94×94×25 mm
[ P2 (4C, 25×30 mm)
Digitális asztali óra naptár és hőmérő funkcióval 
színes gépkapcsokkal. Az óra felső része 
jegyzettartó, alsó része mágneses gémkapocs tartó.
1 440 Ft 
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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 

PROTER 791015
• ø88×52 mm 
[ VS (FC, 277×46 mm)
Konzervdoboz formájú analóg óra, 
elem nélkül szállítjuk (1 db AA / R03). 
Tedd egyedivé digitálisan emblémázott 
vinyl matricával!
1 642 Ft 

BETIME A 718052
• 160×95 mm
[ FP-UV (FC, 160×95 mm)
HDF falemezből készült asztali óra egyedi grafikával és 
műanyag talapzattal. 1 db AA elemmel működik, elem nélkül 
szállítjuk. Minimum rendelési mennyiség: 50 db.
1 360 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 C 718054
• 150×220 mm
[ FP-UV (FC, 150×220 mm)
Téglalap alakú, HDF falemezből készült 
falióra egyedi grafikával. 1 db AA elemmel 
működik, elem nélkül szállítjuk. Minimum 
rendelési mennyiség: 50 db.
1 520 Ft 
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BRATTAIN 806802
• ø280 mm
[ S1 (2C, 50×20 mm), DG2 (FC, ø200 mm)
Műanyag falióra cserélhető (fehér és fekete) 
számlappal. 1db AA elemmel működik. Elem nélkül 
szállítjuk. Az órához egyedi, digitális nyomású 
számlap rendelhető.
2 320 Ft 

changeable 
clock faces 
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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 

CRONOS 791277
• ø298×40 mm 
[ VS (FC, 50×50 mm)
Műanyag falióra, 1 db AA/R06 elemmel 
működik. Elem nélkül szállítjuk.
3 040 Ft 

STARGATE 806809
• ø250×43 mm
[ P2 (1C, 40×20 mm), E2 (50×20 mm)
Alumínium falióra fehér hátlappal, fekete 
számokkal. 1db AA elemmel működik, 
elem nélkül szállítjuk.
3 120 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 
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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 

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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BOGARD 781887
• 260×46×14 mm
[ E2 (ø30 mm)
Többnyelvű, bluetooth okosóra, 1,22 hüvelykes 
LCD képernyővel és szilikon pánttal.
11 802 Ft 

CRONUS 807154
• 245×40×8 mm
[ E2 (ø30 mm)
Divatos, unisex karóra szilikon szíjjal. 
Gombelemmel szállítjuk.
1 562 Ft 

CLEMENCE 807153
• 99×99×61 mm
[ Nem emblémázható
Elegáns, női karóra műbőr szíjjal. Műbőr 
díszdobozban, gombelemmel szállítjuk. 
André Philippe márkatermék.
3 402 Ft 
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WESLY 781320
• 250×11×20 mm
[ Nem emblémázható
Többnyelvű, bluetooth okosóra szilikon 
szíjjal és 0,61" LCD kijelzővel. USB 
töltőkábelt tartalmaz.
6 282 Ft 

SHAUL 781595
• 260×24×12 mm
[ P2 (1C, 10×3 mm)
Többnyelvű, bluetooth okosóra 
pulzusmérővel és 0,66" OLED kijelzővel. 
USB töltőkábelt tartalmaz.
14 240 Ft 

BEYTEL 781596
• 255×15×9 mm
[ P2 (1C, 8×3 mm)
Többnyelvű, bluetooth okosóra 
pulzusmérővel és 0,42" OLED kijelzővel. 
USB töltőkábelt tartalmaz.
8 640 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 

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 
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MŰANYAG GOLYÓSTOLLAK
ÉRINTŐKÉPERNYŐS TOLLAK

TÖBBSZÍNŰ TOLLAK
BAMBOO TOLLAK

ÚJRAHASZNOSÍTOTT ANYAGÚ TOLLAK
CERUZÁK

SZÖVEGKIEMELŐK
RADÍROK ÉS HEGYEZŐK

TOLLTARTÓK
FÉM ÉS ALUMÍNIUM GOLYÓSTOLLAK

TOLL SZETTEK
MÁRKÁS SZETTEK

Írás
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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 

LELOGRAM 809523
• ø12×145 mm
[ P0 (4C, 60×6 mm), UV (FC, 60×6 mm)
Műanyag golyóstoll króm heggyel.  
Kék tollbetéttel szállítjuk.
77 Ft 

STEADY 809604
• ø11×139 mm
[ P0 (4C, 40×7 mm)
Műanyag golyóstoll színes gumi 
markolattal és króm heggyel. 
Kék tollbetéttel szállítjuk.
96 Ft 
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ZONET 791080
• ø10×145 mm 
[ P0 (4C, 50×6 mm)
Műanyag golyóstoll gumírozott markolattal, 
áttetsző fehér klipsszel és tollheggyel. Kék 
tollbetéttel szállítjuk.
48 Ft 

ZUFER 741124
• ø10×142 mm
[ P0 (4C, 50×6 mm)
Műanyag golyóstoll színes klipsszel és 
markolattal. Kék tollbetéttel szállítjuk.
51 Ft 
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LUCKE 741533
• ø10×145 mm
[ P0 (4C, 50×5 mm)
Áttetsző, műanyag golyóstoll. 
Kék tollbetéttel szállítjuk.
61 Ft 

NAITEL 741133
• ø10×145 mm
[ P0 (4C, 50×5 mm)
Műanyag golyóstoll érintőképernyős 
funkcióval. Kék tollbetéttel szállítjuk.
112 Ft 

FINBALL 731536
• ø10×145 mm
[ P0 (4C, 45×6 mm), 
UV (FC, 45×4 mm)
Műanyag golyóstoll. Kék 
tollbetéttel szállítjuk.
51 Ft 
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GALLERY 761544
• ø15×140 mm
[ P0 (4C, 40×7 mm), UV (FC, 35×7 mm)
Műanyag golyóstoll színes tolltesttel, fehér 
klipsszel és tollheggyel. A toll nyomógombja 
gömb alakú. Kék tollbetéttel szállítjuk.
74 Ft 

MELBOURNE 805948
• ø11×137 mm
[ P0 (4C, 50×6 mm), UV (FC, 50×5 mm)
Műanyag golyóstoll, lapos, egyenes 
klipsszel, szögletes markolattal, kék 
tollbetéttel szállítjuk.
42 Ft 

ARCHY 809425
• ø10×145 mm
[ P0 (4C, 60×5 mm), UV (FC, 60×5 mm)
Műanyag golyóstoll, fehér színű testtel, 
színes klipsszel és nyomógombbal. Kék 
tollbetéttel szállítjuk.
61 Ft 

CORTES 809381
• ø11×148 mm
[ P0 (4C, 40×5 mm), UV (FC, 40×5 mm)
Műanyag golyóstoll fehér testtel és színes 
klipsszel. Kék tollbetéttel szállítjuk.
67 Ft 

SIDNEY 805949
• ø10×141 mm
[ P0 (4C, 60×6 mm)
Egyszerű, műanyag promóciós golyóstoll 
kék tollbetéttel.
42 Ft 

BANIK 781372
• ø11×137 mm
[ P0 (4C, 55×6 mm)
Műanyag golyóstoll fehér klipsszel. 
Kék tollbetéttel szállítjuk.
64 Ft 

ELKY 741126
• ø8×146 mm
[ P0 (4C, 50×5 mm), UV (FC, 100×5 mm)
Műanyag golyóstoll fehér testtel és színes 
kupakkal. Kék tollbetéttel szállítjuk.
42 Ft 

EVERY 809426
• ø7×130 mm
[ P0 (4C, 50×5 mm), UV (FC, 50×5 mm)
Egyszerű, műanyag promóciós golyóstoll 
kék tollbetéttel.
58 Ft 

PERTH 805947
• ø9×144 mm
[ P0 (4C, 30×6 mm), UV (FC, 30×5 mm)
Egyszerű, műanyag promóciós golyóstoll. 
A klipsz alatt fehér betét található. Kék 
tollbetéttel szállítjuk.
38 Ft 
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LACHEM 781932
• ø11×144 mm
[ P1 (4C, 30×6 mm)
Műanyag golyóstoll. Kék tollbetéttel szállítjuk.
112 Ft 

TICTY 808761
• ø9×145 mm
[ P0 (4C, 60×5 mm)
Divatos, műanyag golyóstoll fényes króm 
véggel. Kék tollbetéttel szállítjuk.
90 Ft 

CHUTE 809379
• ø12×130 mm
[ P1 (4C, 40×6 mm), UV (FC, 40×6 mm)
Műanyag golyóstoll színes, áttetsző 
testtel és króm színű véggel. Kék 
tollbetéttel szállítjuk.
96 Ft 

VELNY 781468
• ø11×140 mm
[ P0 (4C, 50×6 mm),UV (FC, 50×6 mm)
Átlátszó, műanyag golyóstoll króm véggel. 
Kék tollbetéttel szállítjuk.
96 Ft 
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RINCON 845166
• ø10×138 mm
[ P1 (4C, 60×5 mm), UV (FC, 60×5 mm)
Műanyag golyóstoll érintőképernyős 
funkcióval. Kék tollbetéttel szállítjuk.
99 Ft 

RULETS 781179
• ø10×140 mm
[ P0 (4C, 60×6 mm), UV (FC, 60×5 mm)
Műanyag golyóstoll érintőképernyős 
funkcióval, megegyező színű gumi markolattal 
és nyomógombbal. Kék tolbetéttel szállítjuk.
96 Ft 

TOUGE 809378
• ø11×140 mm
[ P0 (4C, 60×6 mm), UV (FC, 60×5 mm)
Műanyag golyóstoll érintőképernyős 
funkcióval és színes fejrésszel. Kék 
tollbetéttel szállítjuk.
70 Ft 

SLIP 809424
• ø11×145 mm
[ P1 (4C, 70×6 mm), UV (FC, 70×6 mm)
Matt, műanyag golyóstoll érintőképernyős 
funkcióval. Kék tollbetéttel szállítjuk.
144 Ft 

-01 -06

-02 -07

-03 -10

-05

-03 -10

-05 -13

-06

-03 -06V

-05 -07

-06 -10

-01

-02

-03

-05

-06V

-07

-10

-25

78

Vissza a tartalomjegyzékhez



LEOPARD 809363
• ø10×138 mm
[ P0 (4C, 60×6 mm), UV (FC, 60×5 mm)
Színes, műanyag golyóstoll. Kék tollbetéttel 
szállítjuk.
45 Ft 

SNOW LEOPARD 809364
• ø10×138 mm
[ P0 (4C, 60×6 mm), UV (FC, 60×5 mm)
Műanyag golyóstoll, fehér színű testtel, színes 
klipsszel. Kék tollbetéttel szállítjuk.
45 Ft 
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PANTHER 809499
• ø10×138 mm
[ P0 (4C, 60×6 mm), 
UV (FC, 60×5 mm)
Műanyag golyóstoll megegyező színű 
gumi markolattal. Kék tollbetéttel 
szállítjuk.
58 Ft 

SNOW PANTHER 
809498
• ø10×138 mm
[ P0 (4C, 60×6 mm), UV (FC, 60×5 mm)
Műanyag golyóstoll színes gumi 
markolattal. Kék tollbetéttel szállítjuk.
58 Ft 

HAFTAR 781188
• ø10×138 mm
[ P0 (4C, 60×6 mm), 
UV (FC, 60×5 mm)
Átlátszó műanyag golyóstoll 
megegyező színű gumi markolattal. 
Kék tollbetéttel szállítjuk.
67 Ft 

-01

-02

-03

-05

-06

-06V

-07

-10

-25 -25

-10

-07

-06V

-06

-05

-03

-02 -01

-02

-03

-05

-06

-07

-10

-25

80

Vissza a tartalomjegyzékhez



RUBRI 741306
• ø10×138 mm
[ P0 (4C, 50×5 mm), UV (FC, 50×5 mm)
Műanyag golyóstoll színes dekorációval és 
króm véggel. Kék tollbetéttel szállítjuk.
80 Ft 

VADE 806650
• ø10×138 mm
[ P0 (4C, 50×5 mm)
Műanyag golyóstoll színes dekorációval és 
króm véggel. Kék tollbetéttel szállítjuk.
93 Ft 

ONYX 809439
• ø10×140 mm
[ P1 (4C, 60×5 mm)
Műanyag golyóstoll érintőképernyős funkcióval, matt testtel. 
Kék tollbetéttel szállítjuk.
115 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 

BARROX 741137
• ø13×153 mm
[ P1 (4C, 35×6 mm), UV (FC, 35×6 mm)
Műanyag golyóstoll érintőképernyős funkcióval és fényes 
króm véggel. Kék tollbetéttel szállítjuk.
131 Ft 

DEXIR 741884
• ø9×133 mm
[ P0 (4C, 30×5 mm), UV (FC, 30×5 mm)
Műanyag golyóstoll, kék tollbetéttel szállítjuk.
58 Ft 
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ZALEM 781716
• ø11×147 mm
[ P0 (4C, 60×6 mm), 
UV (FC, 80×5 mm)
Fehér testű, műanyag golyóstoll, 
érintőképernyős funkcióval, 
ezüst hatású tollvéggel. A klipsz 
alatt színes betét található. Kék 
tollbetéttel szállítjuk.
157 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 
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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 

CREACLIP
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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DUOMO 809521
• ø10×136 mm
[ DO1 (FC, 43×7,5 mm), 
UV (FC, 43×7,5 mm), 
P0 (4C, 60×6 mm)
Műanyag golyóstoll kék tollbetéttel, 
epoxy matricával vagy UV LED-el 
emblémázható klipsszel. Emblémázás 
nélküli megrendelés esetén a fehér 
klipszbetétet külön szállítjuk.
51 Ft 

CODER 809370
• ø10×145 mm
[ P1 (4C, 50×6 mm), 
DO1 (FC, 18×18 mm)
Műanyag golyóstoll színes véggel 
és jól emblémázható négyzet 
alakú klipsszel. Ideális QR kód 
feltűntetésére. Kék tollbetéttel 
szállítjuk.
64 Ft 

COCKATOO
809558
• ø13×144 mm
[ P0 (4C, 45×7 mm), 
UV (FC, 53×11 mm)
Műanyag, tekerős golyóstoll 
emblémázható klipsszel. Kék 
tollbetéttel szállítjuk.
99 Ft 

LEOMPY 809377
• ø11×138 mm
[ P1 (4C, 40×5 mm), 
DO1 (FC, 42×9 mm)
Műanyag golyóstoll gumi 
markolattal és epoxy 
matricázható klipsszel. Kék 
tollbetéttel szállítjuk.
90 Ft 
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TOFINO 845167
• ø12×135 mm
[ P0 (4C, 50×6 mm), UV (FC, 50×6 mm)
Műanyag golyóstoll érintőképernyős 
funkcióval, színes testtel és gumi markolattal. 
Kék tollbetéttel szállítjuk.
106 Ft 

SWELL 6155
• ø13×140 mm
[ P0 (4C, 50×7 mm), UV (FC, 60×7 mm)
Műanyag golyóstoll színes testtel, gumírozott 
markolattal és fényes króm alkatrészekkel. 
Kék tollbetéttel szállítjuk.
67 Ft 

KARIUM 781146
• ø13×140 mm
[ P0 (4C, 50×7 mm), UV (FC, 60×7 mm)
Műanyag golyóstoll színes testtel, 
markolattal és fekete részekkel. Fekete 
tollbetéttel szállítjuk.
74 Ft 

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 

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 

LUMPY 6149
• ø13×140 mm
[ P0 (4C, 50×7 mm), UV (FC, 60×7 mm)
Műanyag golyóstoll színes gumi 
markolattal és ezüst testtel. 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 

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 
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KOSTNER 781181
• ø10×147 mm
[ P1 (2C, 45×6 mm)
Műanyag golyóstoll érintőképernyős véggel és 
színes gumipánttal. Kék tollbetéttel.
240 Ft 

ARCHIE 809493
• ø10×140 mm
[ P1 (4C, 60×5 mm), UV (FC, 60×5 mm)
Műanyag golyóstoll érintőképernyős 
funkcióval, ezüst testtel, színes gumi 
résszel és klipsszel. Kék tollbetéttel 
szállítjuk.
115 Ft 

HASPOR 781368
• ø9×125 mm
[ P1 (4C, 55×6 mm)
Műanyag golyóstoll 
érintőképernyős véggel. Kék 
tollbetéttel szállítjuk.
122 Ft 

MOTUL 741880
• ø9×140 mm
[ P1 (4C, 60×5 mm)
Műanyag golyóstoll érintőképernyős 
funkcióval, gumi markolattal. Fekete 
tollbetéttel szállítjuk.
141 Ft 

FRESNO 809550
• ø10×130 mm
[ P1 (4C, 40×6 mm), UV (FC, 40×6 mm)
Műanyag golyóstoll érintőképernyős 
funkcióval és színes tolltesttel. Kék 
tollbetéttel szállítjuk.
99 Ft 
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SEPTO 809522
• ø10×145 mm
[ P0 (4C, 60×6 mm), UV (FC, 60×6 mm)
Műanyag fémhatású golyóstoll, kék 
tollbetéttel szállítjuk.
93 Ft 

WINDY 809607
• ø10×137 mm
[ P0 (4C, 60×6 mm), UV (FC, 60×6 mm)
Műanyag golyóstoll, fekete kiegészítőkkel és 
fémes felülettel. Kék tollbetéttel szállítjuk.
99 Ft 
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YEIN 731987
• ø10×135 mm 
[ P0 (4C, 50×6 mm), UV (FC, 50×6 mm)
Színes, műanyag golyóstoll, fém hatású 
díszítéssel. Kék tollbetéttel szállítjuk.
80 Ft 

CHICA 806651
• ø12×140 mm
[ P1 (4C, 40×6 mm)
Műanyag golyóstoll fém klipsszel, 
króm nyomógombbal és 
tollheggyel, gyöngyház fehér felső 
résszel. Kék tollbetéttel szállítjuk.
125 Ft 

SELLY 805958
• 140 mm
[ P1 (4C, 60×5 mm), UV (FC, 50×5 mm)
Műanyag golyóstoll, fém hatású 
borítással, fém klipsszel, króm 
nyomógombbal. Kék tollbetéttel 
szállítjuk.
122 Ft 

ADELAIDE 805945
• ø10×140 mm
[ P0 (4C, 50×6 mm), UV (FC, 50×6 mm)
Műanyag golyóstoll, ezüst klipsszel 
és véggel. Kék tollbetéttel szállítjuk. 
Anyaga: ABS.
67 Ft 
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BUKE 741125
• ø12×135 mm
[ P1 (4C, 30×6 mm), UV (FC, 30×6 mm)
Műanyag golyóstoll fényes 
nyomógombbal, klipsszel és véggel. 
Kék tollbetéttel szállítjuk.
80 Ft 

SOLID 805956
• 136 mm
[ P0 (4C, 60×6 mm), UV (FC, 70×6 mm)
Egyszínű, műanyag golyóstoll, fém 
klipsszel és króm nyomógombbal.  
Kék tollbetéttel szállítjuk.
99 Ft 

AUCKLAND 805950
• ø12×140 mm
[ P0 (4C, 30×5 mm), UV (FC, 30×5 mm)
Műanyag golyóstoll, homogén egyszínű 
testtel, fém klipsszel és fényes króm 
végekkel, kék tollbetéttel szállítjuk.
93 Ft 

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 
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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 

WILLYS 809382
• ø9×140 mm 
[ P0 (4C, 60×5 mm), UV (FC, 60×5 mm)
Műanyag golyóstoll színes, gumi markolattal, fém 
klipsszel és véggel. Kék tollbetéttel szállítjuk.
86 Ft 

SAGURWHITE 741530
• ø10×135 mm
[ P0 (4C, 55×5 mm), UV (FC, 55×5 mm)
Műanyag érintőképernyős golyóstoll, színes gumi 
markolattal és megegyező színű érintőgombbal. 
Kék tollbetéttel szállítjuk.
122 Ft 

ALZAR 741519
• ø38×125 mm
[ P1 (4C, 60×5 mm), UV (FC, 60×5 mm)
Műanyag golyóstoll érintőképernyős funkcióval. 
Az alján mikroszálas törlővel ellátott tartóval. 
Kék tollbetéttel szállítjuk.
320 Ft 
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OLIMPIA 791368
• ø10×138 mm
[ P1 (4C, 55×6 mm), 
UV (FC, 55×6 mm)
Műanyag golyóstoll, fém klipsszel. 
Kék tollbetéttel szállítjuk.
131 Ft 

WILF 809559
• ø9×125 mm
[ P1 (4C, 60×5 mm), UV (FC, 60×5 mm)
Műanyag érintőképernyős golyóstoll, 
fehér testtel és színes érintőgombbal. 
Kék tollbetéttel szállítjuk.
122 Ft 

LINOX 809388
• ø8×124 mm
[ P1 (4C, 60×5 mm), UV (FC, 60×5 mm)
Műanyag golyóstoll érintőképernyős 
funkcióval. Kék tollbetéttel szállítjuk.
122 Ft 

NILF 741531
• ø9×125 mm
[ P1 (4C, 60×5 mm), UV (FC, 60×5 mm)
Érintőképernyős golyóstoll, 
színes testtel és megegyező színű 
érintőgombbal. Kék tollbetéttel 
szállítjuk.
138 Ft 
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HOLDY 854072
• ø10×143 mm
[ P0 (4C, 40×6 mm)
Műanyag, fémhatású érintőképernyős 
golyóstoll telefontartó funkcióval. Kék 
tollbetéttel szállítjuk.
112 Ft 

LIFTER 809449
• ø11×143 mm
[ P0 (4C, 60×6 mm)
Műanyag, fémes színű golyóstoll ezüst 
tollvéggel és klipsszel. Kék tollbetéttel szállítjuk.
122 Ft 

CROPIX 781705
• ø13×139 mm
[ P0 (4C, 50×7 mm), UV (FC, 60×7 mm)
Műanyag tekerős golyóstoll, mobiltartó 
funkcióval. Kék tollbetéttel szállítjuk.
112 Ft 

MOBIX 741894
• ø9×139 mm
[ P1 (2C, 50×5 mm), UV (FC, 50×5 mm)
Műanyag golyóstoll érintőképernyős 
funkcióval, mobiltelefon tartó kupakkal. 
Kék tollbetéttel szállítjuk.
221 Ft 
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RENSEIX 781610
• ø13×147 mm
[ E0 (40×6 mm)
Műanyag, fémhatású golyóstoll érintőképernyős 
funkcióval és 1 LED-es fénnyel, mely gravírozást 
követően világít. Gombelemmel és kék 
tollbetéttel szállítjuk.
365 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 

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 

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 
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NATIONAL 809357
• ø10×138 mm
[ P1 (4C, 40×5 mm), UV (FC, 40×5 mm)
Műanyag golyóstoll, króm klipsszel és 
nyomógombbal, színes karika díszítéssel a testén. 
Kék tollbetéttel szállítjuk.
115 Ft 

INTER 809358
• ø8×145 mm
[ P1 (2C, 50×4 mm)
Műanyag golyóstoll, tetején 
foci labda végződéssel. Kék 
tollbetéttel szállítjuk.
99 Ft 
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HANDY 845164
• ø13×157 mm
[ P1 (4C, 50×7 mm)
5 az 1-ben műanyag érintőképernyős golyóstoll, 
mely az alábbi funkciókkal van ellátva: 
képernyőtisztító, csavarhúzó és vonalzó.
240 Ft 

WELLINGTON 
805951
• ø8×79 mm
[ P1 (4C, 35×5 mm)
Mini műanyag golyóstoll, homogén 
egyszínű testtel, fényes, króm 
díszítéssel és a kupakján fém 
karikával. Kék tollbetéttel szállítjuk.
67 Ft 

THERMOMETER 
731554
• ø18×145 mm 
[ P1 (2C, 30×6 mm)
Hőmérővel ellátott műanyag 
golyóstoll, melynek mágneses a 
vége. Kék tollbetéttel szállítjuk.
314 Ft 

LIPSY 791102
• ø15×100 mm
[ P1 (4C, 25×10 mm)
Rúzs formájú golyóstoll. Kék 
tollbetéttel szállítjuk.
90 Ft 

HALL 731626
• ø10×96 mm 
[ P0 (2C, 20×4 mm)
Kisméretű, műanyag golyóstoll. 
Kék tollbetéttel szállítjuk.
54 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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2 POLES 845048-21
• ø12×140 mm
[ P0 (4C, 50×6 mm), UV (FC, 50×6 mm)
Kétvégű műanyag golyóstoll, piros és 
kék tollbetéttel szállítjuk.
106 Ft 

MULTI 761116
• ø18×109 mm
[ P1 (4C, 30×7 mm)
Műanyag, négy színnel író (kék, piros, fekete és zöld) golyóstoll, 
gumírozott markolattal és vele megegyező színű kapcsos nyakpánttal.
218 Ft 

TRIME 809443
• ø13×148 mm
[ P1 (4C, 40×6 mm), UV (FC, 40×6 mm)
Műanyag golyóstoll érintőképernyős 
funkcióval, gumi markolattal, fémes 
matt színben.
192 Ft 

4 COLOUR 805936
• ø10×138 mm
[ P1 (4C, 50×6 mm), UV (FC, 50×6 mm)
4 színnel író, áttetsző műanyag golyóstoll. 
Ezüst színű klipsszel és gumi markolattal. 
Fekete, kék, zöld és piros tintával.
125 Ft 
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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 

BASHANIA 
809361
• ø11×135 mm
[ P1 (4C, 70×6 mm), 
E1 (70×6 mm)
Bambusz golyóstoll fém 
klipsszel. Kék tollbetéttel 
szállítjuk.
173 Ft 

ETHIC 
791067
• 153×16×37 mm 
[ P1 (4C, 70×6 mm), 
E1 (70×6 mm)
Bambusz golyóstoll, 
fekete papír tokban. 
Kék tollbetéttel 
szállítjuk.
157 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 

GLINDERY 
781718
• ø13×140 mm
[ P1 (4C, 50×6 mm), 
E1 (50×6 mm)
Bambuszból készült 
golyóstoll fém klpisszel. 
Kék tollbetéttel szállítjuk
502 Ft 

bamboo PENS
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BRIPP 809428
• ø12×135 mm
[ P1 (4C, 60×7 mm), E1 (60×7 mm)
Bambusz, tekerős golyóstoll, fém 
klipsszel, színes alsó- és felső résszel, 
illetve egyező színű gumi markolattal. 
Kék tollbetéttel szállítjuk.
218 Ft 

ECOTOUCH 805892
• ø9×130 mm
[ P0 (4C, 60×6 mm)
Újrahasznosított papírból készült 
érintőképernyős toll. Kék tollbetéttel szállítjuk.
122 Ft 

LIPPO 805962
• ø9×140 mm
[ P0 (4C, 60×6 mm)
Újrahasznosított anyagból készült, két végű 
golyóstoll, kék és piros színű tollbetéttel.
93 Ft 

NATURA 731828
• ø9×145 mm
[ P1 (4C, 70×6 mm)
Újrahasznosított papírból készült karton 
testű toll és tolltok. Kék tollbetéttel 
szállítjuk.
154 Ft 

HELDON 781719
• ø11×141 mm
[ P1 (4C, 70×6 mm), E1 (70×6 mm)
Bambuszból készült golyóstoll, színes gumi 
markolattal és azonos színű műanyag 
klipsszel. Kék tollbetéttel szállítjuk.
195 Ft 
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TORI 791082
• ø9×137 mm
[ P0 (4C, 70×6 mm)
Újrahasznosított papírból készült golyóstoll, 
színes műanyag tollvéggel és klipsszel. Kék 
tollbetéttel szállítjuk.
67 Ft 

TEMPE 809369
• ø8×138 mm
[ P0 (4C, 70×6 mm)
Újrahasznosított papírból készült golyóstoll 
érintőképernyős funkcióval, műanyag színes 
klipsszel és véggel. Kék tollbetéttel szállítjuk.
96 Ft 

REFLAT 806652
• ø12×140 mm
[ P0 (4C, 70×7 mm)
Újrahasznosított papírból készült toll, 
műanyag nyomógombbal és klipsszel. 
Kék tollbetéttel szállítjuk.
83 Ft 

COMPO 731271
• ø10×140 mm
[ P0 (4C, 70×6 mm)
Újrahasznosított papírból készült 
golyóstoll műanyag kiegészítőkkel, 
fekete tollbetéttel szállítjuk.
64 Ft 

THAN 741889
• ø10×138 mm
[ P0 (4C, 70×6 mm)
Újrahasznosított anyagból készült 
golyóstoll érintőképernyős funkcióval, 
színes műanyag klipsszel és véggel. 
Kék tollbetéttel szállítjuk.
99 Ft 

ECOLOUR 731650
• ø10×138 mm
[ P0 (4C, 70×6 mm)
Újrahasznosított kartonpapírból és 
fehér műanyagból készült golyóstoll. 
Kék tollbetéttel szállítjuk.
77 Ft 
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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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BISLAK 781721
• ø10×140 mm
[ P1 (4C, 60×6 mm)
Újrahasznosított papríból készült golyóstoll és 
töltőceruza szett, papírtokban. Kék tollbetéttel 
és 0,7 mm-es grafithegyekkel szállítjuk.
301 Ft 

BRAKEM 791265
• 40×158×3 mm
[ P1 (4C, 70×6 mm)
Újrahasznosított kartonból készült 
töltőceruza (0,5 mm heggyel) és golyóstoll 
(kék tollbetéttel szállítjuk) műanyag 
nyomógombbal és toll véggel karton tokban.
282 Ft 

TROBO 791264
• 40×158×3 mm
[ P1 (4C, 70×6 mm)
Újrahasznosított kartonból készült 
töltőceruza műanyag nyomógombbal és 
tollvéggel, karton tokban. 0.5 mm-es hegy 
való a töltőceruzába.
176 Ft 

GABON 781759
• 45×177×15 mm
[ P1 (2C, 60×15 mm)
5 darabos írószer készlet kartondobozban. 
Tartalma: újrahasznosított papírból készült 
golyóstoll, grafitceruza, vonalzó, hegyező és 
radír. Kék tollbetéttel szállítjuk.
298 Ft 
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DONY 791260
• 177×45×13 mm
[ P1 (4C, 60×30 mm), E1 (70×10 mm)
3 db grafit ceruza, vonalzóval, hegyezővel 
és radírral. Karton dobozban szállítjuk.
304 Ft 

LAPTAN 741704
• 220×65×10 mm
[ P1 (2C, 50×30 mm)
4 db-os ceruzakészlet, 3 db fa ceruzával 
és 15 cm-es műanyag vonalzóval. 
Megegyező színű papír tokban szállítjuk.
282 Ft 

PENZIL 761563
• ø7×151 mm
[ P0 (4C, 70×6 mm)
Műanyag borítású töltőceruza fekete 
markolattal és klipsszel, végén radírral. 
Tollbetéttel szállítjuk.
96 Ft 

CASTLE 731463
• ø8×130 mm
[ P0 (4C, 60×5 mm), UV (FC, 90×4 mm)
Műanyag töltőceruza radírral, 0,7 mm.
99 Ft 
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GODIVA 761194
• ø8×190 mm
[ P0 (4C, 70×5 mm), UV (FC, 150×5 mm)
Színes bevonatú fa HB-s grafitceruza, 
radírral a végén. Kihegyezve szállítjuk.
29 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 

TOGI 791916
• ø7×190 mm
[ P0 (4C, 70×5 mm), E0 (70×5 mm)
Natúr fa grafit ceruza. A ceruza végén 
színes radír található. Nem kihegyezve 
szállítjuk.
29 Ft 

TUNDRA 731398
• ø7×175 mm
[ P0 (4C, 70×5 mm)
Újrahasznosított papírból készült 
grafit ceruza, kihegyezve szállítjuk.
48 Ft 

DILIO 781756
• ø7×190 mm
[ P0 (4C, 70×5 mm), 
UV (FC, 150×5 mm)
Fa grafitceruza, tetején 
érintőképernyős gombbal. 
Kihegyezve szállítjuk.
115 Ft 

MINIATURE 761943
• ø5×90 mm
[ P0 (4C, 45×5 mm), E0 (45×5 mm)
Natúr fa, mini grafitceruza, radírral a 
végén. Kihegyezve szállítjuk.
19 Ft 

MINIK 791382
• ø7×100 mm
[ P0 (4C, 40×2 mm)
Fa, mini grafitceruza, végén 
radírral. Kihegyezve szállítjuk.
22 Ft 
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CONSUT 741381
• 25×70×25 mm
[ P1 (2C, 15×30 mm), UV (FC, 20×30 mm)
Körömlakk alakú, műanyag szövegkiemelő, 
fekete kupakkal.
176 Ft 

CALIPPO 6156
• ø13×143 mm
[ P0 (4C, 60×6 mm)
Műanyag szövegkiemelő kupakkal 
és gumírozott markolattal.
112 Ft 

RANKAP 741885
• 23×60×14 mm
[ P1 (2C, 15×15 mm)
Kapszula alakú, műanyag 
szövegkiemelő, áttetsző házban.
77 Ft 

ZOLDAK 741891
• ø7×173 mm
[ P0 (4C, 70×5 mm), 
UV (FC, 150×5 mm)
Fából készült, színes 
szövegkiemelő ceruza, 
kihegyezve szállítjuk.
93 Ft 
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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 

BUNNY 781724
• ø11×137 mm
[ P1 (4C, 50×8 mm)
Műanyag, fecskendő alakú szövegkiemelő.
115 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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SPIKED 809478
• ø35×14 mm
[ P0 (4C, ø25 mm), UV (FC, ø30 mm), 
DO2 (FC, ø30 mm)
Kör alakú, műanyag ceruzahegyező.
61 Ft 

TIPPED 809477
• 41×61×20 mm
[ P1 (4C, 20×20 mm)
Műanyag ceruzahegyező. A 
hegyező rész levehető.
93 Ft 

LONGI 791006
• 37×60×37 mm 
[ P1 (4C, 20×25 mm)
Kuka alakú, műanyag 
ceruzahegyező.
234 Ft 

PULSY 741797
• 55×26×12 mm
[ P1 (4C, 15×15 mm)
Színes radír, átlátszó műanyag 
kapszula alakú tokban.
109 Ft 

CAFEY 731939
• 60×30×21 mm
[ P1 (4C, 15×10 mm), 
UV (FC, 15×10 mm)
Ceruzahegyező és radír egyben.
176 Ft 
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ZEPPY 892005
• 200×70 mm
[ P1 (1C, 70×30 mm), S0 (2C, 70×40 mm)
Átlátszó tolltartó színes cipzárral, PVC.
131 Ft 

NAYXO 741901-10
• 205×125 mm
[ T1 (8C, 120×60 mm), 
WP (8C, 120×60 mm)
Cipzáras tolltartó, anyaga 600D poliészter.
461 Ft 

BALKEIS 741973
• 65×170 mm
[ P2 (1C, 45×25 mm), T1 (8C, 70×15 mm)
Műbőr tolltartó elasztikus gumival, 
melynek segítségével könnyen rögzíthető 
jegyzetfüzetre vagy mappára.
400 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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RECYCARD 
731827-00
• 40×155 mm 
[ P0 (4C, 30×20 mm)
Újrahasznosított papírból 
készült karton tolltok.
29 Ft 

MENIT 741145
• 40×155 mm
[ P0 (4C, 30×20 mm)
Kartonpapírból készült 
tolltartó 1 db toll részére.
26 Ft 

HENKY 6612
• 150×30×1 mm
[ T0 (8C, 80×20 mm)
Fekete bársonytok, 1 db 
toll tárolására.
45 Ft 

VELVEX 741146
• 25×155 mm
[ T0 (8C, 80×15 mm)
Bársony tolltok 1 db tollnak.
42 Ft 

CRUBE 845169
• 150×20 mm
[ P1 (2C, 60×10 mm), 
DO1 (FC, ø18 mm)
Átlátszó műanyag, henger 
alakú tolltartó, színes 
zárókupakokkal.
122 Ft 
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JESS 6621
• 170×60×22 mm
[ P1 (2C, 60×30 mm)
Fekete, ezüst papír díszdoboz, 
2 db toll tárolásához.
160 Ft 

TRUBE 805986
• ø223×148 mm
[ E1 (50×10 mm), DO1 (FC, ø20mm)
Alumínium tolltok gumírozott felülettel.
394 Ft 

DYRA 809508
• 178×58×21 mm
[ P1 (1C, 60×20 mm)
Fekete karton tolldoboz, két toll tárolásához.
224 Ft 

KYRA 845150
• 180×40×20 mm
[ P1 (1C, 60×20 mm)
Fekete karton tolldoboz, egy toll 
tárolásához.
144 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 
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LANE 791369
• ø10×140 mm
[ P1 (4C, 60×6 mm)
Műanyag/alumínium golyóstoll. 
Kék tollbetéttel szállítjuk.
154 Ft 

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 

FOKUS 791071
• ø11×135 mm 
[ P1 (4C, 60×6 mm), E0 (60×6 mm)
Alumínium golyóstoll. Kék betéttel 
szállítjuk.
301 Ft 

TUNNEL 809551
• ø10×140 mm
[ P1 (4C, 50×6 mm), E0 (50×6 mm)
Alumínium golyóstoll érintőképernyős 
funkcióval, kék tollbetéttel szállítjuk.
221 Ft 

CHANNEL 809488
• ø11×138 mm
[ P1 (4C, 50×6 mm), E0 (50×6 mm)
Alumínium golyóstoll, kék tollbetéttel 
szállítjuk.
176 Ft 
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NEYAX 741527
• ø9×125 mm
[ P1 (4C, 60×5 mm), E0 (60×5 mm), UV (FC, 60×5 mm)
Alumínium érintőképernyős golyóstoll, fehér testtel és 
színes érintőgombbal. Kék tollbetéttel szállítjuk.
240 Ft 

NISHA 741004
• ø9×140 mm
[ P1 (4C, 35×5 mm), E1 (40×5 mm)
Alumínium golyóstoll érintőképernyős 
véggel. Kék tollbetéttel szállítjuk.
400 Ft 

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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SPAIK 781370
• ø11×145 mm
[ P1 (2C, 50×5 mm), E0 (50×5 mm)
Alumínium golyóstoll érintőképernyős 
véggel és telefontartó funkcióval. Kék 
tollbetéttel szállítjuk.
298 Ft 

HEVEA 845168
• ø7×142 mm
[ P2 (2C, 50×6 mm), E0 (60×6 mm)
Gumírozott alumínium golyóstoll 
érintőképernyős funkcióval és kék 
tollbetéttel.
266 Ft 

PIRKE 741974
• ø8×139 mm
[ P1 (4C, 30×4 mm), E0 (30×4 mm)
Alumínium golyóstoll, kék 
tollbetéttel szállítjuk.
269 Ft 

IDRIS 781891
• ø10×141 mm
[ P1 (2C, 50×5 mm), E0 (50×5 mm)
Alumínium golyóstoll érintőképernyős 
funkcióval, mobiltartó klippszel és 
képernyőtisztítóval. Kék tollbetéttel szállítjuk.
285 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 

HAITI 809376
• ø12×141 mm
[ P1 (4C, 50×7 mm), E0 (50×7 mm)
Golyóstoll alumínium testtel, fém 
klipsszel és gumi markolattal. Kék 
tollbetéttel szállítjuk.
176 Ft 

ANDY 852014
• ø9×144 mm
[ P1 (4C, 40×6 mm), E1 (60×5mm)
Alumínium érintőképernyős golyóstoll 
anodizált testtel. Kék tollbetéttel szállítjuk.
256 Ft 

KIWI 809445
• ø11×144 mm
[ P1 (4C, 30×6 mm), E0 (30×6 mm)
Alumínium golyóstoll, színes testtel, 
fekete nyomógombbal és tollvéggel.
266 Ft 

NEGRONI 809444
• ø12×134 mm
[ P1 (4C, 30×5 mm), E0 (30×5 mm)
Alumínium, tekerős, érintőképernyős 
golyóstoll, matt borítással. Kék 
tollbetéttel szállítjuk.
394 Ft 
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DUSER 781615
• ø 7×137 mm
[ P1 (4C, 35×5 mm), E0 (50×4 mm)
Alumínium, érintőképernyős golyóstoll színes 
véggel és megegyező színű érintőgombbal.
202 Ft 

ZARDOX 781190
• ø8×129 mm
[ P1 (4C, 35×5 mm), E0 (50×4 mm)
Fém golyóstoll, kék tollbetéttel szállítjuk.
186 Ft 

BYZAR 741524
• ø8×136 mm
[ P1 (4C, 35×5 mm), E0 (50×4 mm)
Alumínium érintőképernyős golyóstoll, színes 
testtel és megegyező színű érintőgombbal. 
Kék tollbetéttel szállítjuk.
202 Ft 
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RONDEX 781182
• ø10×133 mm
[ P1 (4C, 55×6 mm), 
E0 (70×6 mm)
Alumínium golyóstoll 
érintőképernyős funkcióval. 
Fekete tollbetéttel szállítjuk.
179 Ft 

WALIK 741867
• ø10×140 mm
[ P1 (4C, 30×6 mm), 
E0 (30×6 mm)
Fém golyóstoll 
érintőképernyős funkcióval, 
gumi véggel. Kék tollbetéttel 
szállítjuk.
602 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 

SILUM 791739
• ø9×112 mm
[ P1 (4C, 60×5 mm), 
E0 (60×5 mm)
Alumínium érintőképernyős 
golyóstoll. Kék tollbetéttel 
szállítjuk.
384 Ft 

DANUS 791950
• ø8×135 mm
[ P1 (4C, 60×5 mm), 
E0 (60×5 mm)
Alumínium golyóstoll gumi 
markolattal. Kék tollbetéttel 
szállítjuk.
176 Ft 
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CALIBER 805971
• ø10×137 mm
[ E1 (40×5 mm)
Alumínium golyóstoll fényes felülettel és 
króm gyűrűkkel. Kék tollbetéttel.
474 Ft 

NUHAX 741890
• ø10×140 mm
[ P1 (4C, 50×5 mm), E0 (50×5 mm)
Fém golyóstoll mart markolattal. 
Kék tollbetéttel szállítjuk.
320 Ft 

CATHAY 805985
• 170×75×30 mm
[ P2 (4C, 70×20 mm), E1 (20×6 mm)
Elegáns, fém golyóstoll, mágneses díszdobozban. 
A doboz belsejében található rész jól 
emblémázható. Kék tollbetéttel szállítjuk.
2 282 Ft 

NURBURG 805976
• ø12×140 mm
[ E1 (40×5 mm)
Fém golyóstoll karbon mintás testtel. 
Kék tollbetéttel szállítjuk.
842 Ft 
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TRUMM 805973
• 165×20×30 mm
[ P2 (4C, 40×5 mm), E1 (40×5 mm)
Fém golyóstoll érintőképernyős funkcióval, a toll színével 
megegyező dobozban. Kék tollbetéttel szállítjuk.
640 Ft 

ISAC 805964
• 177×37×18 mm
[ P2 (4C, 60×6 mm), E1 (60×6 mm)
Alumínium golyóstoll fényes króm résszel, 
fém dobozban. Kék tollbetéttel szállítjuk.
624 Ft 

HASTEN 741756
• ø24×156 mm
[ P2 (4C, 40×5 mm)
Fém golyóstoll megegyező színű érintőképernyős 
véggel. Kék tollbetéttel és a tollal megegyező 
színű alumínium díszdobozban szállítjuk.
1 280 Ft 
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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, átlátszó, műanyag, henger alakú 
dobozban szállítjuk.
576 Ft 

BOLCON 741520
• ø21×150 mm
[ P2 (4C, 35×5 mm), E1 (35×5 mm), 
DO1 (FC, ø20 mm)
Alumínium érintőképernyős golyóstoll, 
műanyag átlátszó tokban, megegyező színű 
kupakkal. Kék tollbetéttel szállítjuk.
720 Ft 
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SERVAN 731625
• ø11×130 mm 
[ P2 (4C, 60×6 mm), UV (FC, 60×5 mm), 
T1 (8C, 20×90 mm)
Színes, fém golyóstoll. A toll színével megegyező 
műbőr tokban. Kék tollbetéttel szállítjuk.
314 Ft 

GAVIN 731624
• ø11×135 mm 
[ P2 (4C, 60×6 mm), E1 (60×6 mm), 
UV (FC, 60×5 mm), T1 (8C, 20×90 mm)
Színes, fém golyóstoll. A toll színével megegyező 
műbőr tokban. Kék tollbetéttel szállítjuk.
384 Ft 

ROSSI 805974
• 174×40×25 mm
[ P2 (4C, 70×20 mm), E1 (40×5 mm), 
UV (FC, 140×20 mm)
Alumínium golyóstoll, megegyező színű 
műanyag tokban. Kék tollbetéttel szállítjuk.
474 Ft 

TRIUMPH 809483
• ø11×144 mm
[ P2 (4C, 60×15 mm), E1 (50×7 mm)
Alumínium golyóstoll kék tollbetéttel, 
fekete dobozban szállítjuk.
602 Ft 

SATURN 805969
• ø11×135 mm
[ P2 (1C, 50×6 mm), E1 (50×6 mm)
Elegáns, fém golyóstoll, lakkozott, fényes króm 
részekkel. Díszdobozban, kék tollbetéttel szállítjuk.
896 Ft 
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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 

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 

KEYNOTE 809482
• 177×37×18 mm
[ E1 (60×20 mm)
Lézermutatós toll, érintőképernyős 
véggel és LED lámpával. Fém 
díszdobozban, gombelemmel és kék 
tollbetéttel szállítjuk.
1 024 Ft 
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FINIT 791266
• ø10×130 mm
[ P2 (4C, 40×5 mm), E1 (40×5 mm) T2 (8C, 80×30 mm)
Fém testű, műbőr borítású golyóstoll és töltőceruza szett 
műbőr, cipzáras tokban. 0,7 mm-es hegy való a töltőceruzába. 
Kék tollbetéttel szállítjuk.
2 144 Ft 

YERAY 741116
• ø9×138 mm
[ P2 (4C, 70×20 mm), UV (FC, 100×20 mm)
Toll szett alumínium golyóstollal és 
töltőceruzával (0,7 mm töltőheggyel) műanyag 
tartóban. Kék tollbetéttel szállítjuk.
720 Ft 

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 
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SHERIDAN 731826
• ø11×132 mm
[ P2 (4C, 50×20 mm), E1 (50×20 mm)
Fém toll és töltőceruza (0,7 mm betétekkel) 
fém dobozban. Kék tollbetéttel szállítjuk.
896 Ft 

GLAMY 809479
• 177×58×22 mm
[ P2 (2C, 60×15 mm), E1 (60×5 mm)
Alumínium toll szett, golyóstollal és 
töltőceruzával fekete dobozban. Kék 
tollbetéttel és 0,7 mm-es töltőheggyel 
szállítjuk.
1 082 Ft 

KLOFY 805979
• 170×55×24 mm
[ P2 (4C, 50×5 mm), E1 (50×5 mm)
Alumínium golyóstoll és töltőceruza 
szett, fém klipsszel, matt testtel. Kék 
tollbetéttel és 0,5 mm-es töltőheggyel, 
díszdobozban szállítjuk.
1 002 Ft 
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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 

GRIP 805972
• 180×60×27 mm
[ P2 (2C, 30×6 mm), E1 (30×6 mm)
Alumínium toll szett roller és golyóstollal, 
fényes testtel. Fekete díszdobozban, kék 
tollbetéttel szállítjuk.
1 584 Ft 

CLEARY 852013
• 163×48×22 mm
[ P2 (1C, 40×5 mm), E1 (40×5 mm), 
UV (FC, 100×15 mm)
Fém golyóstoll és rollertoll szett fényes, króm 
részekkel. Átlátszó, műanyag tokban és kék 
tollbetéttel szállítjuk.
2 000 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 
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CARBOX 805982
• 182×67×35 mm
[ P2 (1C, 35×7 mm), E1 (35×7 mm)
Elegáns fém golyós és rollertoll karbon mintájú testtel 
és króm díszítéssel. Kék tollbetéttel, karbon mintás 
díszdobozban szállítjuk.
5 520 Ft 

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 

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 
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NAWODU 808830
• 170×53×23 mm
[ P2 (4C, 70×25 mm), E1 (70×25 mm), 
UV (FC, 70×25 mm)
Bézs színű fa toll szett golyóstollal és rollertollal 
díszdobozban. Kék tollbetéttel szállítjuk.
2 522 Ft 

ROWOTRI 808831
• 170×72×23 mm
[ P2 (4C, 70×30 mm), E1 (70×30 mm), UV (FC, 70×30 mm)
Rózsafa színű toll szett töltő és golyóstollal, valamint levélbontóval. 
Díszdobozban, kék tollbetéttel szállítjuk.
4 400 Ft 

STATION 852011
• 175×60×25 mm
[ P2 (4C, 70×20 mm), E1 (40×6 mm)
Fém roller és golyóstoll fekete díszítéssel, króm kiegészítőkkel, 
fekete karton díszdobozban. Kék tollbetéttel szállítjuk.
2 640 Ft 

WOODEN
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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 

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 
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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 

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 

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 
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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 

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 
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HELMOR 781943
• ø10×140 mm
[ P2 (4C, 35×15 mm), E1 (40×5 mm)
Alumínium golyóstoll kék tollbetéttel, fekete 
műanyag tokban. Antonio Miro márkatermék.
1 267 Ft 

GAMEX 741129
• ø13×140 mm
[ P2 (1C, 35×6 mm), E1 (35×6 mm)
Fém golyóstoll és érintőképernyős toll 
díszdobozban. Antonio Miro márkatermék.
2 042 Ft 

BINEX 741115-10
• ø10×140 mm
[ P2 (4C, 50×5 mm)
Műanyag golyóstoll fekete karton tokban, kék 
tollbetéttel szállítjuk. Antonio Miro márkatermék.
400 Ft 

YAGO 791861-10
• ø10×140 mm
[ P2 (1C, 35×5 mm), E1 (35×5 mm)
Fém golyóstoll érintőképernyős véggel, fekete 
díszdobozban. Kék tollbetéttel szállítjuk. 
Antonio Miro márkatermék.
1 402 Ft 

SIODO 741407
• ø10×142 mm
[ P2 (4C, 60×6 mm), E1 (60×6 mm)
Fém golyóstoll és töltőceruza szett. Kék tollbetéttel 
és 0,7 mm-es töltőceruza betéttel szállítjuk. 
Alexluca márkatermék.
1 322 Ft 
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LANTEY 741406
• ø11×140 mm
[ P2 (2C, 40×6 mm), 
E1 (40×6 mm)
Fém, fekete/metál színű 
érintőképernyős golyóstoll, 
márkajelzéssel ellátott 
papírdobozban. Kék tollbetéttel 
szállítjuk. Alexluca márkatermék.
1 200 Ft 

PARMA 731808
• ø10×134 mm
[ P1 (4C, 50×6 mm), 
UV (FC, 50×6 mm)
Műanyag golyóstoll, ezüst színű 
klipsszel és tollvéggel. Kék 
tollbetéttel szállítjuk. Alexluca 
márkatermék.
122 Ft 

NAKEL 791079
• ø10×140 mm 
[ P1 (4C, 40×7 mm), 
E1 (40×7 mm)
Elegáns, fekete golyóstoll, 
ezüst színű kiegészítőkkel. 
Alexluca márkatermék. 
Kék tollbetéttel szállítjuk.
224 Ft 

SMART 731603
• ø11×135 mm
[ P2 (2C, 35×6 mm), 
E1 (35×6 mm)
Elegáns, fém golyóstoll 
Alexluca márkajelzéssel, ezüst 
színű tollvéggel és klipsszel. 
Kék tollbetéttel szállítjuk.
1 024 Ft 
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SKILL 731598
• ø11×139 mm
[ P2 (2C, 50×5 mm), E1 (50×5 mm)
Elegáns fém rollertoll, bársonybélésű 
díszdobozban. Alexluca márkatermék.
2 480 Ft 

RASERT 781860
• ø13×140 mm
[ P0 (4C, 60×6 mm)
Műanyag golyóstoll fémes felülettel és 
fém klipsszel. Kék tollbetéttel szállítjuk. 
Alexluca márkatermék.
166 Ft 
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JEGYZETFÜZETEK ÉS JEGYZETTÖMBÖK
ÚJRAHASZNOSÍTOTT ANYAGÚ 
JEGYZETFÜZETEK ÉS TÖMBÖK

JEGYZETCSIPESZEK ÉS ÖNTAPADÓS JEGYZETEK
JEGYZETEK

IRATTARTÓK ÉS AGENDÁK
ÚJRAHASZNOSÍTOTT ANYAGBÓL KÉSZÜLT IRATTARTÓK

NÉVJEGYKÁRTYATARTÓK
SZEMÜVEGTÖRLŐ KENDŐK

NYAKPÁNTOK
IRODASZEREK

VONALZÓK
SZÁMOLÓGÉPEK
ÜVEGTERMÉKEK

iroda és üzlet
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RODUM 741851
• 182×165×34 mm
[ P2 (1C, 40×6 mm), S1 (2C, 40×120 mm)
Elegáns szett, mely tartalmaz 1 db 100 lapos, 
műbőr jegyzetfüzetet, 1 db fém golyóstollat. 
Fekete díszdobozban szállítjuk. Antonio Miro 
márkatermék.
4 640 Ft 

GABBRO A5 844039
• 210×140×15 mm
[ S1 (2C, 120×60 mm)
Textil hatású műbőr borítású jegyzetfüzet 
80 vonalas lappal, gumipánttal zárható. 
A5 méretű.
762 Ft 

GABBRO A6 844038
• 140×90×15 mm
[ S1 (2C, 100×50 mm)
Textil hatású műbőr borítású jegyzetfüzet 
80 vonalas lappal, gumipánttal zárható. 
A6 méretű.
442 Ft 
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MARDEN 741971
• 240×197×22 mm
[ S1 (2C, 100×150 mm), 
P1 (4C, 70×30 mm)
Szett, mely tartalmaz 1 db 100 lapos, 
műbőr borítású jegyzetfüzetet és 
1 db megegyező színű golyóstollat. 
Fehér díszdobozban, kék tollbetéttel 
szállítjuk.
1 642 Ft 

CILUXLIN 781195
• 147×210×15 mm
[ P1 (4C, 70×30 mm), 
S1 (2C, 100×150 mm), 
UV (FC, 100×150 mm)
Műbőr borítású 100 oldalas jegyzetfüzet, 
vonalas lapokkal, gumipánttal zárható.
842 Ft 

BOTIK 741853
• 168×112×29 mm
[ S1 (2C, 60×80 mm), P1 (4C, 40×40 mm)
Szett, mely tartalmaz 1 db 80 lapos színes 
mini jegyzetfüzetet, színével megegyező 
gumipánttal és 1 db alumínium, színes 
golyóstollat érintőképernyős funkcióval. 
Színével megegyező dobozban szállítjuk.
1 242 Ft 

KINELIN 781194
• 95×145×15 mm
[ P1 (4C, 70×30 mm), S1 (2C, 50×100 mm), 
UV (FC, 50×100 mm)
Műbőr borítású 100 oldalas jegyzetfüzet, 
vonalas lapokkal, könyvjelzővel, 
gumipánttal zárható.
496 Ft 
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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 üres oldallal és 
gumipánttal.
848 Ft 

ECONOTES 810381
• 90×140×12 mm
[ P1 (4C, 50×30 mm), S1 (2C, 70×90 mm), 
O1 (50×50 mm)
A6-os méretű, újrahasznosítható 
anyagból készült karton borítású, 60 lapos 
jegyzetfüzet, sima lapokkal és könyvjelzővel. 
Gumipánttal zárható.
474 Ft 

KINE 731965
• 95×145×16 mm 
[ P1 (4C, 70×30 mm), S1 (2C, 50×100 mm), 
UV (FC, 50×100 mm)
Műbőr borítású 100 oldalas jegyzetfüzet, 
sima lapokkal, könyvjelzővel, gumipánttal 
zárható.
419 Ft 
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YAKIS 741148
• 90×140×13 mm
[ P1 (4C, 70×30 mm), S1 (2C, 50×100 mm), 
UV (FC, 50×100 mm)
Fehér kartonpapírral borított notesz 80 
lappal, színes gumipánttal zárható.
387 Ft 

KAFFOL 781782
• 147×210×15 mm
[ P1 (4C, 70×30 mm), S1 (2C, 100×150 mm), 
UV (FC, 100×150 mm)
Papír borítású jegyzetfüzet 100 lappal, színezett 
lapélekkel valamint azonos színű könyvejelzővel 
és gumipánttal, A5.
960 Ft 
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BOSCO 
781197
• 95×145×15 mm
[ P1 (4C, 70×30 mm), 
S1 (2C, 50×100 mm), 
UV (FC, 50×100 mm)
Karton borítású 
jegyzetfüzet 100 
lappal, megegyező 
színű könyvjelzővel és 
gumipánttal.
464 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 
lappal, megegyező 
színű könyvjelzővel és 
gumipánttal.
784 Ft 

KOLLY  
810377
• 91×143×14 mm
[ P1 (4C, 70×30 mm), 
S1 (2C, 50×100 mm), 
UV (FC, 50×100 mm)
80 oldalas jegyzetfüzet, 
színes könyvjelzővel és 
gumipánttal.
496 Ft 

CLIBEND 
781148
• 88×145×13 mm
[ P1 (4C, 70×30 mm), 
S1 (2C, 50×100 mm), 
UV (FC, 50×100 mm)
Műbőr hatású 80 lapos 
jegyzetfüzet, könyvjelzővel 
és megegyező színű 
gumipánttal, A6.
522 Ft 

DAYMUS 
781149
• 145×210×14 mm
[ P1 (4C, 70×30 mm), 
S1 (2C, 100×150 mm), 
UV (FC, 100×150 mm)
Műbőr hatású 80 
lapos jegyzetfüzet, 
könyvjelzővel és 
megegyező színű 
gumipánttal, A5.
922 Ft 
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TAIGAN 741503
• 96×134×12 mm
[ P1 (4C, 60×35 mm), S1 (2C, 70×80 mm), 
DG2 (FC, 197×130 mm)
100 lapos jegyzetfüzet, színes borítóval és 
PVC fóliával.
320 Ft 

DIENEL 781147
• 140×205×4 mm
[ P1 (2C, 50×50 mm), 
S1 (2C, 120×80 mm)
Papír borítású, varrott füzet 
40 üres lappal.
336 Ft 

SULLY 781938
• 145×210×15 mm
[ S1 (2C, 70×70 mm), P1 (2C, 40×40 mm)
Fémes színű, műbőr borítású jegyzetfüzet 
80 lappal.
922 Ft 
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MERTON 741849
• 200×140×13 mm
[ S1 (2C, 80×120 mm)
Műbőr, színes jegyzetfüzet, 80 lappal 
és az elején tolltartó résszel.
1 280 Ft 

CLAPP 844035
• 130×180×17 mm
[ P2 (4C, 50×50 mm), S1 (2C, 110×150 mm)
Műbőr, 96 lapos, vonalas jegyzetfüzet, színével 
megegyező gumiszíjjal és fekete könyvjelzővel.
1 002 Ft 

JERSEL 8GB 781135
• 140×210×13 mm
[ P1 (2C, 70×30 mm), S1 (2C, 100×150 mm)
Karton borítású jegyzetfüzet 80 lappal, megegyező 
színű gumis pánttal és 8GB USB memóriával.
4 960 Ft 
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CONCERN 731464
• 105×145×6 mm
[ P2 (4C, 40×50 mm)
60 lapos spirálos jegyzetfüzet és 
golyóstoll újrahasznosított papírból. 
Kék tollbetéttel szállítjuk.
387 Ft 

ANAK 791336
• 75×102×8 mm
[ P1 (4C, 40×30 mm), O1 (40×40 mm)
Újrahasznosítható anyagból készült karton 
borítású, 60 lapos jegyzetfüzet, csíkos 
lapokkal, gumipánttal zárható.
288 Ft 

ZUKE 810367
• 135×180 mm
[ P2 (4C, 60×30 mm)
Újrahasznosított papírból készült, spirál 
jegyzetfüzet (80 lapos), újrahasznosított 
anyagból készült golyóstollal. Kék tollbetéttel 
szállítjuk.
659 Ft 

SEEKY 844033
• 135×177×8 mm
[ P1 (4C, 50×50 mm), S1 (2C, 50×100 mm)
Újrahasznosított papírból készült 60 lapos 
jegyzetfüzet, az elején 5×25 db, színes 
öntapadós jegyzetjelölő csíkkal.
544 Ft 

MAKRON 741149
• 210×200×10 mm
[ P2 (4C, 70×30 mm), S1 (2C, 100×150 mm)
Újrahasznosított kartonból készült spirálos 
notesz 70 lappal, kék tollbetétes golyóstollal 
és jegyzetjelölő csíkkal (125 db nagy és 25 
db kicsi).
960 Ft 
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ECOCARD 731629
• 90×146×8 mm
[ P2 (4C, 60×30 mm)
Újrahasznosított papírból készült, 
spirálozott 70 oldalas, vonalas jegyzetfüzet, 
újrahasznosított karton golyóstollal. Kék 
tollbetéttel szállítjuk.
346 Ft 

TUNEL 791049
• 165×210×10 mm 
[ P2 (4C, 60×30 mm), S1 (1C, 60×100 mm)
Újrahasznosított papírból készült, 60 
oldalas spirálozott jegyzetfüzet, papír 
golyóstollal.
554 Ft 
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TAGGED 806974
• 145×177×7 mm
[ P2 (2C, 70×30 mm), VS (FC, 80×80 mm)
Színes jegyzetfüzet 70 db vonalas lappal, 
elején névjegykártya tartóval. Műanyag 
golyóstollal szállítjuk. A jegyzetfüzet 
anyaga: PP.
480 Ft 

DUXO 731673
• 70×95×7 mm
[ P2 (4C, 50×30 mm), VS (FC, 50×30 mm)
Műanyag fedeles spirálozott jegyzetfüzet, 
átlátszó műanyag tollal (kék tollbetéttel), 
60 lapos.
259 Ft 

MOSKU 781772
• 155×210×9 mm
[ S1 (2C, 100×60 mm)
Újrahasznosított papírból készült spirál jegyzetfüzet 
70 lappal és non-woven tolltartóval. Tartalma: 
vonalzó, 2 grafitceruza, radír, hegyező és golyóstoll. 
Kék tollbetéttel szállítjuk.
1 459 Ft 
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EMEROT 791048
• 110×150×12 mm 
[ P2 (4C, 70×30 mm), S1 (2C, 70×100 mm)
Újrahasznosított papírból készült, 80 
oldalas A6-os spirálozott jegyzetfüzet.
474 Ft 

GULLIVER 791047
• 150×215×12 mm 
[ P2 (4C, 70×30 mm), S1 (2C, 100×150 mm)
Újrahasznosított papírból készült, 80 oldalas, A5-ös 
spirálozott jegyzetfüzet.
714 Ft 

TECNAR 741502
• 210×290 mm
[ P2 (4C, 60×30 mm), S1 (2C, 120×180 mm)
Karton borítású A4-es, 80 lapos spirál jegyzetfüzet, megegyező színű 
újrahasznosított papír golyóstollal. A terméket kék tollbetéttel szállítjuk.
1 562 Ft 

KOGUEL 741501
• 150×182 mm
[ P2 (4C, 60×30 mm), S1 (2C, 80×80 mm)
Karton borítású A5-ös, 70 lapos spirál jegyzetfüzet, megegyező 
színű újrahasznosított papír golyóstollal. Kék tollbetéttel szállítjuk.
800 Ft 
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HIRDOX 781779
• 45×82 mm
[ P1 (4C, 45×20 mm)
Újrahasznosított papírból készült 
könyvjelző 15 db öntapadós jegyzetlappal.
67 Ft 

HUNDY 808722
• 208×60 mm
[ P1 (4C, 45×20 mm), VS (FC, 50×28 mm)
Ház formájú papír könyvjelző vonalzóval, 
öntapadós jegyzetlapokkal.
122 Ft 

RONDY 808721
• 210×60 mm
[ P1 (4C, ø45 mm), VS (FC, ø45 mm)
Papír könyvjelző öntapadós 
jegyzetlapokkal, oldalán vonalzóval.
122 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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LASKA 741844
• 83×76×22 mm
[ P1 (4C, 40×40 mm)
Különböző méretű öntapadós jegyzetlapok, újrahasznosított 
spirál tokban (5×25 db kicsi és 3×25 db nagy).
400 Ft 

NANABI 741150
• 60×90×10 mm
[ P1 (4C, 45×30 mm)
Jegyzettömb (25 db nagy, 150 db kicsi) napelemmel működő 
számológéppel újrahasznosított papír tartóban.
480 Ft 

LAZZA 781778
• 108×85×25 mm
[ P1 (4C, 60×40 mm)
Különböző méretű öntapadós jegyzettömbök, újrahasznosított 
papírból készült, szövegbuborék alakú tokban (100 db 5,1 × 7,5 cm 
és 100 db 1,5 × 5,1 cm méretű).
416 Ft 
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COVET 731613
• 83×86×5 mm
[ P1 (4C, 60×30 mm)
20 db nagy és 100 kisebb (5 különböző színű) 
öntapadós lapot tartalmazó jegyzettömb.
160 Ft 

ZINKO 731612
• 82×60×3 mm
[ P1 (4C, 60×30 mm)
100 db (5 különböző színű) öntapadós 
lapot tartalmazó jegyzettömb.
80 Ft 

SELIDE 781378
• 75×55×4 mm
[ P1 (4C, 60×30 mm)
Papír borítású öntapadós 100 lapos 
jegyzettömb, 5 különböző ikonnal.
122 Ft 

HENSA 791750
• 60×160×5 mm
[ P1 (2C, 70×12 mm)
Öntapadós jegyzettömb papír borítással és 
vonalzóval. 2×25 db nagy és 5×25 db kicsi 
színes jegyzetjelölők csíkkal.
186 Ft 

-00

-01

-00 -01 -10

-00

-10

-10

151

Vissza a tartalomjegyzékhez



FOLI 791261
• 109×81×17 mm
[ P1 (4C, 70×30 mm), S1 (2C, 70×70 mm)
Újrahasznosított kartonnal borított 
jegyzettömb tartó, 3 különböző méretű 
jegyzetjelölő csíkkal: 75 db 10×7,5 cm, 25 db 
7,5×5 cm, 125 db 5×1,6 cm.
416 Ft 

DOSAN 781777
• 80×109×18 mm
[ P1 (4C, 40×40 mm)
Különböző méretű öntapadós jegyzettömbök, 
újrahasznosított papírtokban. Tartalma: 100 db 
7×9 cm, 25 db 5×7,6 cm, 125 db 1,2×4,9 cmm 
méretű öntapadós jegyzetlap.
525 Ft 

BLACK-DECK 812701
• 93×28×90 mm
[ P2 (4C, 60×30 mm), S1 (2C, 60×60 mm), 
UV (FC, 60×60 mm)
Öntapadós sárga jegyzettömb műbőr 
tartóban.
522 Ft 
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PRENT 741873
• 103×155×11 mm
[ P1 (4C, 70×30 mm)
Papír borítású 70 lapos jegyzetfüzet, 
újrahasznosított anyagból készült golyóstollal. Kék 
tollbetéttel szállítjuk. Tartalmaz 2 féle öntapadós 
jegyzettömböt is. (25 db nagy, 5×25 db kicsi).
474 Ft 

CRAVIS 741872
• 102×143×14 mm
[ P1 (4C, 70×30 mm)
ÚjrahasznosÍtott papírból készült 70 lapos 
jegyzetfüzet, újrahasznosított anyagból készült 
golyóstollal. (kék tollbetéttel szállítjuk). Tartalmaz 
3 féle öntapadós jegyzettömböt is. (25 db nagy, 
25 db közepes, és 4×25 db kicsi).
554 Ft 
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JUKE 810365
• 110×122×22 mm
[ P1 (4C, 70×30 mm), S1 (2C, 100×80 mm)
Újrahasznosított papírból készült 
jegyzettömb 1 nagyméretű (95×65 mm) és 
1 kisebb méretű (37×47 mm) kartonpapír 
jegyzettömbbel, és 3 féle színű öntapadós 
jelölőcsíkkal (42×12 mm).
602 Ft 

AGONAC 810368
• 142×120 mm
[ P2 (2C, 70×30 mm), S1 (1C, 120×50 mm)
Elegáns jegyzettömb, 100 db fekete lappal, 
színes, öntapadós jegyzetjelölő csíkkal és 
golyóstollal. Ezüst színű tollbetéttel szállítjuk. 
André Philippe márkatermék.
1 002 Ft 

GALE 810364-07
• 160×63×22 mm
[ P1 (4C, 70×50 mm), S1 (2C, 140×50 mm)
Újrahasznosított papírból készült jegyzettömb, 
színes öntapadós jegyzettömbökkel, műanyag 
vonalzóval és újrahasznosított anyagból készült 
golyóstollal. A jegyzettömbök méretei: 2 négyzet 
alakú (40×40 mm) és 3 nyíl alakú (40×11 mm). 
Kék tollbetéttel szállí
784 Ft 

KARLEN 741874-01
• 113×50 mm
[ P1 (4C, 30×70 mm)
Különböző méretű öntapadós 
jegyzetlapok (2×20 db közepes és 
5×20 kicsi), papír tokban.
141 Ft 

ECONOTE 731846
• 95×105×10 mm
[ P1 (4C, 55×30 mm)
200 db különböző méretű öntapadós 
jegyzetlap és egy golyóstoll karton tokban.
442 Ft 
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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 

YONSY 741495
• 35×56×12 mm
[ P1 (2C, 20×10 mm)
Fém jegyzetcsipesz, színes műanyag testtel.
131 Ft 

CALENDARIO 731719-10
• 93×28×90 mm
[ P2 (4C, 60×30 mm), S1 (2C, 60×60 mm), UV (FC, 60×60 mm)
Nyitható fedeles műbőr jegyzettömb naptárral (2018-ig).
442 Ft 

CEMBRA 864005
• 25×110×25 mm
[ P1 (2C, 15×15 mm), E1 (20×20 mm)
Fenyőfából készült jegyzetcsipesz, 
fém csiptetővel.
221 Ft 
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COMPTON 809301
• 25×120×25 mm
[ P1 (2C, 20×20 mm), UV (FC, 20×20 mm)
Fém jegyzetcsipesz, műanyag, kocka alakú talp résszel.
160 Ft 
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TROPP 809542-01
• 20×55×4 mm
[ P0 (4C, 18×18 mm), DO1 (FC, 19×19 mm)
Fém jegyzetcsipesz, négyzet alakú, 
műanyag epoxy matricázható résszel.
67 Ft 

KROPP 809541-01
• ø20×55×4 mm
[ P0 (4C, ø15 mm), DO1 (FC, ø19 mm)
Fém jegyzetcsipesz, kör alakú, műanyag 
epoxy matricázható résszel.
67 Ft 

MAGNOTE 809540
• 30×35×23 mm
[ DO1 (FC, ø24 mm)
Fém jegyzetcsipesz egyik oldalán 
mágnessel, másikon epoxy 
matricázható felülettel.
160 Ft 
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WOOPY 718056
• 230×315 mm
[ FP-UV (FC, 230×315 mm)
HDF falemezből készült A4-es 
méretű felírótábla, elején 
egyedi grafikával. Minimum 
rendelési mennyiség: 50 db.
1 514 Ft 

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 

CLASOR 791339
• 230×315×5 mm
[ S1 (2C, 120×80 mm)
Felírótábla csipesszel és 
fedéllel PVC anyagból.
1 120 Ft 

OSTER 791519
• 215×335×30 mm
[ S1 (2C, 150×100 mm), 
VS (FC, 200×200 mm)
Fehér színű, műanyag 
felírótábla, számológéppel 
a tetején.
2 080 Ft 
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HABORG 781742
• 235×310 mm
[ S1 (3C, 180×100 mm), 
P1 (2C, 60×40 mm)
Újrahasznosított papírból 
készült iratmappa.
320 Ft 

BLOGUER 781741
• 230×320×15 mm
[ S1 (3C, 180×100 mm), 
P1 (2C, 60×40 mm)
Újrahasznosított papírból készült 
iratmappa 20 lapos jegyzettömbbel 
és golyóstollal. A tollat kék 
tollbetéttel szállítjuk.
960 Ft 

DAMANY 781743
• 326×245×20 mm
[ S1 (3C, 250×100 mm), P1 (1C, 40×40 mm)
Újrahasznosított papírból készült patentos 
iratmappa.
544 Ft 
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ALICE 791356
• 330×240 mm
[ S1 (2C, 120×80 mm)
Patenttal zárható, műanyag 
borítású iratmappa.
442 Ft 

BONX 741509
• 335×245 mm
[ T0 ( 8C, 120×120 MM)
Cipzáras irattáska hálós belső zsebbel. 
Anyaga: PVC.
394 Ft 

ECOLOGICAL 731273
• 250×340×31 mm
[ S1 (3C, 150×100 mm)
Újrahasznosított papírból készült, 
gumizsinórral zárható iratmappa.
314 Ft 

ALPIN 731721
• 238×315×17 mm
[ S1 (3C, 150×100 mm)
Gumipánttal zárható PP mappa.
426 Ft 
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GREENWICH 809343
• 233×316×17 mm
[ P1 (2C, 70×30 mm), S1 (3C, 150×100 mm)
Újrahasznosított papírból készült mappa 
névjegytartóval, jegyzettömbbel és tollal. Fekete 
tollbetéttel szállítjuk.
1 200 Ft 

COMET 741208
• 250×340×15 mm
[ S1 (2C, 100×100 mm)
Újrahasznosított papírból készült 
dokumentum mappa 25 lapos 
jegyzettömbbel.
1 120 Ft 
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PLANE A4 809455
• 310×240×20 mm
[ S1 (2C, 150×100 mm), O1 (100×40 mm)
A4-es méretű, műbőr iratmappa 20 lapos 
jegyzetfüzettel, toll- és névjegykártya tartóval.
2 682 Ft 

CENTRAL A4 800334
• 322×255×15 mm
[ T2 (8C, 80×40 mm), E1 (35×10 mm)
A4-es méretű iratmappa, 30 oldalas jegyzettömbbel, 
fém díszítéssel a borítón, névjegy- és tolltartó résszel. 
Anyaga: bőr és poliészter.
3 962 Ft 

CENTRAL A5 800332
• 238×185×35 mm
[ E1 (35×10 mm), O1 (50×50 mm)
Fekete, varrott bőr, A5-ös méretű cipzáras iratmappa, 
30 oldalas jegyzettömbbel, névjegy- és tolltartó 
résszel, cipzáras belső zsebbel és borítón díszítéssel.
3 920 Ft 

TENDEX 741506
• 245×323×30 mm
[ T2 (8C, 180×100 mm)
A4-es cipzáras mappa, 20 lapos jegyzetfüzettel, 2 db 
jegyzettartó rekesszel. Anyaga: 600D poliészter.
2 400 Ft 

MATO 761517
• 240×335×13 mm
[ T2 (8C, 100×60 mm)
600D poliészter mappa, 20 lapos 
jegyzettömbbel, irattartó rekesszel és 
tépőzárral (toll nélkül szállítjuk).
1 584 Ft 
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DUOTONE ZIP 809453
• 337×255×22 mm
[ S1 (2C, 200×70 mm), O1 (70×50 mm)
A4-es, cipzáras műbőr iratmappa 20 lapos 
jegyzetfüzettel, jegyzettartó, névjegytartó és 
tolltartó résszel.
3 962 Ft 

DUOTONE A5 809451
• 260×193×22 mm
[ S1 (2C, 130×60 mm), O1 (70×50 mm)
A5-ös, műbőr iratmappa 20 lapos 
jegyzetfüzettel, jegyzettartó és tolltartó résszel. 
A mappa műbőr pánttal zárható.
2 400 Ft 

DUOTONE A4 809452
• 337×260×23 mm
[ S1 (2C, 200×70 mm), O1 (70×50 mm)
A4-es, műbőr iratmappa 20 lapos jegyzetfüzettel, 
jegyzettartó, névjegytartó és tolltartó résszel. A 
mappa műbőr pánttal zárható.
3 440 Ft 
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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 

RICHMOND 752094
• 250×320×8 mm
[ S1 (2C, 50×50 Mm), UV (FC, 50×50 MM)
Fekete, varrott bőr iratmappa cserélhető 
jegyzettömbbel, névjegy-, és tolltartó résszel, 
borítón díszítéssel.
4 400 Ft 

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 
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CASSIS A5 809492
• 180×235×12 mm
[ S1 (2C, 120×80 mm)
Vászon és poliészter borítású A5-ös 
iratmappa, 20 lapos jegyzetfüzettel. 
André Philippe márkatermék.
2 336 Ft 

CASSIS A4 809489
• 235×311×19 mm
[ S1 (2C, 160×100 mm)
Vászon és poliészter borítású A4-es 
iratmappa, 20 lapos jegyzetfüzettel. 
André Philippe márkatermék.
3 402 Ft 

WALLY A4 809460
• 310×248×17 mm
[ T2 (8C, 180×80 mm), E1 (25×6 mm)
A4-es iratmappa 20 lapos jegyzettömbbel, 
gumi zárózsinórral és a borítón jól 
emblémázható fém lemezzel. 600D poliészter.
2 880 Ft 

WALLY A5 809459
• 245×187×17 mm
[ T2 (8C, 80×50 mm), E1 (25×6 mm)
A5-ös iratmappa 20 lapos jegyzettömbbel, 
gumi zárózsinórral és a borítón jól 
emblémázható fém lemezzel. 600D poliészter.
2 240 Ft 

165

Vissza a tartalomjegyzékhez



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 

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 

BASION 781848-01
• 235×325×17 mm
[ T2 (8C, 180×80 mm), SU2 (FC, 200×350 mm)
600D poliészterből készült iratmappa 20 
lapos vonalas jegyzettömbbel. A borító ideális 
szublimációs emblémázáshoz.
3 520 Ft 

FALUM 809512
• 327×259×29 mm
[ E2 (ø20 mm)
A4-es méretű, műbőr, összecipzározható 
iratmappa 20 lapos jegyzetfüzettel, toll- és 
névjegykártya tartóval, borítón díszítéssel.
5 440 Ft 

781848-01

809512
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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 

HIKE TABLET 809456
• 250×200×12 mm
[ S1 (2C, 100×40 mm), E2 (40×7 mm)
Műbőr és poliészter anyagból készült iratmappa 
iPad® tartóval, 20 lapos jegyzetfüzettel és fém csattal. 
Kompatibilis iPad®-el és iPad® Air-el.
3 280 Ft 

HELMUX 781959-10
• 210×265×30 mm
[ S1 (2C, 100×40 mm)
600D poliészterből készült iratmappa univerzális 
tablettartóval, 5000 mAh kapacitású power 
bankkal és 20 lapos vonalas jegyzettömbbel. USB 
töltőkábellel szállítjuk. Antonio Miro márkatermék.
20 800 Ft 

B5
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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 

GINSY 741854-10
• 240×320×25 mm
[ S1 (2C, 80×120 mm)
A4-es méretű, műbőr iratmappa, kinyitható 
tablet tartóval, 20 lapos jegyzettömbbel, 
névjegytartóval és tolltartóval. A fülénél 
mágnes található.
7 600 Ft 
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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 

LIBY 874003-10
• 180×235×30 mm
[ O1 (40×25 mm)
Nagyméretű agenda, napi, heti és havi 
beosztású, krémszínű betétlapokkal. 
Fehér cérnával varrt fekete műbőr 
tokban. A mappa belsejében jegyzettel, 
telefonregiszterrel, névjegykártya- és 
tolltartóval. Öröknaptárt tartalmaz.
2 602 Ft 

ELEMENTO 810383-10
• 92×63×15 mm
[ P2 (1C, 60×10 mm), E1 (80×10 mm)
Műbőr borítású szálcsiszolt fém névjegytartó.
816 Ft 

OFFICE AND BUSINESS - CARD HOLDERS

169

Vissza a tartalomjegyzékhez



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 

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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DOME 801710
• 95×65×10 mm
[ E1 (60×25 mm)
Matt fedeles névjegykártya tartó, 
a fedél szélén fényes sávval.
1 162 Ft 

LINER 801709
• 92×60×5 mm
[ E1 (60×25 mm)
Matt fedeles névjegytartó, a fedél 
két szélén fényes sávval.
1 200 Ft 

WLING 801720
• 96×65×15 mm
[ E1 (50×25 mm)
Műbőr borítású, fém névjegykártya tartó, 
szálcsiszolt alumínium lemezzel.
1 216 Ft 

GILBER 781198
• 94×60×8 mm
[ E1 (60×30 mm) 
Alumínium névjegykártyatartó tok.
560 Ft 

BONUS 791054
• 92×60×7 mm
[ E1 (70×30 mm)
Színes, alumínium névjegykártya tartó.
480 Ft -21
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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 

TIMES 800393-10
[ T1 (8C, 70×30 mm), P2 (2C, 40×4 mm)
Műanyag olvasószemüveg +1,5 dioptriás 
lencsével, soft shell tokban.
474 Ft 

 

1.5 DIOPTRE
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CREACLEAN 718083
• 200×150 mm
[ FP-SU (FC, Max 200×150 mm)
Egyedi formájú és grafikájú szemüvegtörlő 
kendő szublimációs eljárással emblémázva. 
Anyaga: microfiber (180 g/m²). Minimális 
rendelési mennyiség: 100 db.
394 Ft 

SIGHT 809339
• ø60×15 mm
[ P1 (1C, ø30 mm), 
SU1 (FC, 130×180 mm)
Mikroszálas törlőkendő szemüveghez, 
kulcstartós puha műanyag tokban. A 
törlőkendő mérete: 130×180 mm.
384 Ft 

GLOUCH 718091
• 250×190 mm
[ FP-SU (FC, 190×250 mm)
Mikroszálas tisztító kesztyű, egyedi grafikával az egyik 
oldalán. 170 g/m². Az ár tartalmazza a szublimációs 
költséget. Minimális rendelési mennyiség: 100 db.
787 Ft 
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VISION 809335
• 84×60 mm
[ P1 (1C, 60×30 mm), VS (FC, 70×50 mm)
Mikroszálas szemüvegtörlő kendő, PVC 
tokban. Mikroszálas poliészter 230 g/m². 
Törlőkendő mérete: 150×150 mm.
170 Ft 

BISIGHT 812420
• 130×180 mm
[ FP-SU (FC, 130×180 mm)
Extra vastag mikroszálas anyagból  (400 g/m²) 
szemüegtörlő kendő, egyedi grafikával az egyik 
oldalán. Az ár tartalmazza a szublimációs emblémázás 
költségét. Minimális rendelési mennyiség: 100 db.
336 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 

CRISLAX 781341
• 150×150 mm
[ T0 (8C, 100×80 mm)
Képernyőtisztító kendő, 80% poliészter/ 
20% poliamid.
304 Ft 
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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 

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 B SafeSubyard Zero Safe Subyard A Safe Subyard D SafeSubyard C Safe
718143718146 718142 718145718144
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two SIDEs

Minden Subyard nyakpántunk kérhető biztonsági csattal.
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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 B
718035
• 20×550 mm
[ FP-SU (FC, 20×1100 mm)
Egyedi grafikával ellátott poliészter 
nyakpánt fém karabinerrel és 
mobiltartóval. Mindkét oldalán 
szublimációs technológiával 
emblémázva.Minimum rendelési 
mennyiség: 100 db.
Egyedi ár 

SUBYARD D 718037
• 20×550 mm
[ FP-SU (FC, 20×1100 mm)
Egyedi grafikával ellátott poliészter 
nyakpánt levehető fém karabinerrel 
és mobiltartóval. Mindkét oldalán 
szublimációs technológiával 
emblémázva. Minimum rendelési 
mennyiség: 100 db.
Egyedi ár 

SUBYARD E
718082
• 20×550 mm
[ FP-SU (FC, 20×1100 mm)
Egyedi mintájú, poliészter 
nyakpánt fém karabinerrel, egyik 
oldalán 100 cm-es mérőszalaggal. 
Egy oldalon szublimációs 
technikával emblémázva. 
Minimális 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 

MAES 791539
• 112×485×5 mm
[ P1 (1C, 90×50 mm), S1 (3C, 80×50 mm), 
DG1 (FC, 100×75 mm)
Poliészter nyakpánt műanyag karabinerrel 
és PVC passztartóval.
131 Ft 
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ALTER 741196
• 110×95 mm
[ P1 (1C, 70×20 mm), S1 (3C, 80×50 mm), 
DG1 (FC, 100×75 mm)
Átlátszó PVC anyagból készült kártyatartó 
színes sávval, nyakpántra akasztható.
67 Ft 
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PERUX 741990
• 32×500 mm
[ DO1 (FC, ø25 mm), 
P1 (2C, ø25 mm) 
Poliészter nyakpánt fém 
karabinerrel, biztonsági 
kapoccsal és kerek alakú 
műanyag, jól epoxy 
matricázható felülettel.
282 Ft 

EDAIN 741428
• 550×20 mm
[ T1 (8C, 200×15 mm), 
WP (8C, 200×15 mm), SU1 (FC, 200×15 mm)
Fehér, poliészter nyakpánt lecsatolható 
fém karabinerrel, és biztonsági záras 
mobiltelefon akasztóval.
224 Ft 

DUBLE 761294
• 20×550 mm
[ T1 (8C, 200×15 mm)
Műanyag biztonsági csatos 
poliészter nyakpánt, fém 
karabinerrel és mobiltartóval.
202 Ft 

BRIOL 741195
• 12×500 mm
[ T1 (8C, 120×6 mm)
Nyakpánt biztonsági kapoccsal, 
végén lecsatolható karabinerrel és 
mobiltartóval. Anyaga: poliészter.
202 Ft 
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BINDEL 791540
• 70×25×4 mm
[ E1 (60×8 mm)
Alumínium névtábla, cserélhető 
papírral a belsejében.
202 Ft 

UPSIN 781678-21
• 68×34×4 mm
[ E1 (60×11 mm)
Alumínium névtábla kitűzővel 
és cserélhető papírral.
3 002 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 

TREMEN 781218
• 20×500 mm
[ T1 (8C, 200×15 mm)
Kétszínű poliészter nyakpánt, fém karabinerrel.
160 Ft 
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CAIL 781219
• 15×500 mm
[ T1 (8C, 60×60 mm), S0 (1C, 60×60 mm)
Poliészter nyakpánt fém karabinerrel és 
PVC passztartóval.
320 Ft 

SLOPE 809307
• ø30×15 mm
[ P1 (2C, ø15 mm), DO1 (FC, ø19 mm)
Ruhára helyezhető patentos, műanyag 
síbérlettartó.
138 Ft 

ESPOT 809396-01
• ø60×2 mm
[ DO4 (FC, ø50 mm)
Műanyag nyakpántra való kitűző 
epoxy matricázható felülettel.
74 Ft 
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SOLIP 741816
• 84×120 mm
[ P1 (1C, 30×60 mm), S1 (3C, 30×70 mm)
Átlátszó műanyag kártyatartó klipsszel.
109 Ft 

HASLAM 781169
• 17×139×15 mm
[ P2 (4C, 10×50 mm), S1 (1C, 120×40 mm)
Műanyag borítású lézer pointer LED 
világítással és előadás vezérlő funkcióval. 
Ajándék papír dobozban és 1 db AAA 
elemmel szállítjuk.
7 882 Ft 

BIZZOT 741818
• 84×119 mm
[ P1 (1C, 30×60 mm), 
S1 (3C, 30×70 mm)
Átlátszó PVC anyagból készült 
kártyatartó, nyakpántra 
akasztható.
42 Ft 

IFEM 761597
• 100×90 mm
[ P1 (1C, 90×50 mm), 
S1 (3C, 80×50 mm), 
DG1 (FC, 90×70 mm)
Átlátszó PVC anyagból készült 
kártyatartó, nyakpántra akasztható.
42 Ft 
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OKY 781727
• 93×21×46 mm
[ P1 (4C, 60×20 mm)
Kéz formájú gémkapocs szett (20 db), 
műanyag tokban.
704 Ft 

KOTTEL 781342-01
• ø110×45×493 mm
[ P2 (1C, ø55 mm)
Összehajtható, műanyag asztali lámpa, 3 féle 
(18 LED-el) fázisú fényerőséggel. A termék 
tartalmaz USB töltő zsinórt. 3 db AA elemmel 
működik, elem nélkül szállítjuk.
3 120 Ft 

BOMTEL 781726
• 93×21×46 mm
[ P1 (4C, 60×20 mm)
Villanykörte alakú gémkapocs szett 
(20 db), műanyag tokban.
704 Ft 

RHYDOR 741800
• 51×75×69 mm
[ P1 (4C, ø40 mm), DO4 (FC, ø45 mm)
Színes gemkapocs szett átlátszó 
tárolóban (kb. 100 db).
458 Ft 
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MERRICK 800203
• ø78×123 mm
[ E1 (ø60 mm)
Üveg homokóra barna fa hatású tartóban, 
fehér homokkal. (5 perces).
2 922 Ft 

EXPRESS 845119
• 155×16 mm
[ E1 (50×10 mm)
Fém levélbontó, matt nyéllel 
fekete karton díszdobozban.
784 Ft 
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REVOLVER 873024
• 141×20×28 mm
[ E1 (30×12 mm), DO2 (FC, 18×41 mm)
Fém könyvjelző, fényes felületű fém 
betéttel. Fekete díszdobozban szállítjuk.
602 Ft 

LIDER 791008
• 140×90×40 mm 
[ P2 (4C, 70×20 mm)
Műanyag asztali öröknaptár.
400 Ft 

SAHARA 844029-01
• 25×80×30 mm
[ P1 (4C, 70×20 mm), UV (FC, 80×23 mm)
3 perces homokóra műanyag kerettel.
192 Ft 

NATHAN 781633
• 150×110×35 mm
[ P1 (2C, 50×30 mm)
Szövegbuborék alakú üzenőtábla 8 LED-es 
lámpával, 3 db filctollal és törlővel. 3 db AAA 
elemmel működik. Elem nélkül szállítjuk.
1 642 Ft 

HUTTY 845159
• 85×70 mm
[ P1 (4C, 20×30 mm), T0 (8C, 20×30 mm), 
E1 (20×30 mm)
Mini ház alakú dekoráció fából és filc 
anyagból. Lapra szerelve szállítjuk.
42 Ft 
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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 

LORIS 806904
• 95×120×55 mm
[ P2 (4C, 45×20 mm), UV (FC, 45×20 mm)
Fekete/ezüst, műanyag tolltartó, digitális 
kijelzővel, (a kijelző rész levehető) 
mely mutatja az időt, hőmérsékletet, 
dátumot. Ébresztő funkciója is van. 1 db 
gombelemmel szállítjuk.
1 520 Ft 

DUSTBIN 731283
• 72×138×91 mm
[ P1 (4C, 35×70 mm)
Kuka alakú műanyag tolltartó.
480 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 

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 
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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 

ONESIX 808514
• 170×25×3 mm
[ P0 (4C, 70×10 mm), E1 (100×10 mm)
16 cm-es fa vonalzó.
48 Ft 

OKAM 791346
• 139×32 mm
[ P1 (2C, 40×20 mm)
8 cm-es, műanyag vonalzó, nagyítóval.
118 Ft 

ALURY 30 800411
• 311×30×3 mm
[ E1 (100×20 mm)
30 cm-es alumínium vonalzó.
240 Ft 

ALURY 20 800410
• 210×31×3 mm
[ E1 (100×20 mm)
20 cm-es alumínium vonalzó.
202 Ft 

THREEO 808515
• 310×25×3 mm
[ P0 (4C, 70×10 mm), S0 (2C, 280×10 mm), 
E1 (100×15 mm)
30 cm-es fa vonalzó.
77 Ft 

HEBE 791347
• 160×42×2 mm
[ S0 (2C, 140×20 mm), UV (FC, 140×20 mm)
15 cm-es színes műanyag vonalzó (cm és 
hüvelyk skálával).
122 Ft 
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DRAFTER 718121
• 170×50×2 mm
[ FP-S (1C, 170×50 mm)
Műanyag, 11 cm-es, egyedi gyártású vonalzó, a végén 
egyediesíthető formával, melynek maximális mérete: 
50×50 mm. Az ár tartalmazza 1 szín emblémázási 
költségét. Minimális rendelési mennyiség: 100 db.
205 Ft 

Made

in EU

ALAKÍTSD KI A SAJÁT FORMÁD ÉS A 
GRAFIKÁD, ÉS HOZD LÉTRE EGYEDI 
VONALZÓDAT!

Maximális méret: 50×50 mm
100 darabtól
7 munkanaptól
Európában gyártották

DRAFTER
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LINEAR 800343
• 180 mm
[ S0 (2C, 130×15 mm), UV (FC, 130×20 mm)
15 cm-es műanyag vonalzó nagyítóval és 
fokmérővel (cm és mm skálával).
106 Ft 

PROFEX 741515
• 208×52×10 mm
[ P1 (4C, 55×20 mm), UV (FC, 55×20 mm)
Műanyag 20 cm-es vonalzó, 8 számjegyes 
számológéppel (elemmel szállítjuk).
842 Ft 

EDING 761134
• 320×35×2 mm
[ S0 (2C, 240×13 mm), UV (FC, 300×15 mm)
30 cm-es átlátszó, műanyag vonalzó (cm és 
inch skálával).
202 Ft 
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NEBET 741154
• 80×26×124 mm
[ P2 (4C, 40×10 mm)
Egyedi formájú, műanyag, 8 digites 
számológép. Gombelemmel szállítjuk.
1 002 Ft 

RESULT 731593
• 67×115×8 mm
[ P2 (4C, 50×15 mm), UV (FC, 50×15 mm)
8 számjegyes, műanyag borítású asztali 
számológép fehér gombokkal.
800 Ft 

MYD 761483
• 100×35×165 mm
[ P2 (4C, 60×10 mm)
Színes, hajlított testű, 8 számjegyes, 
műanyag számológép.
1 882 Ft 
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DAYTONA 869008
• 80×80×20 mm
[ E2 (60×60 mm), UV (FC, 80×80 mm)
Szögletes üveg 3D gravírozáshoz. Ablakos 
díszdobozban szállítjuk.
1 840 Ft 

LOUISVILLE 869007
• 60×60×20 mm
[ E2 (40×40 mm), UV (FC, 60×60 mm)
Szögletes üveg 3D gravírozáshoz. 
Ablakos díszdobozban szállítjuk.
1 840 Ft 

CIRLAM 741977
• ø80×40 mm
[ VS (FC, ø80 MM)
Üvegkupola papírnehezék, sötétkék, 
mágneses karton díszdobozban szállítjuk.
2 000 Ft 
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TAMPA 808806
• 40×40×40 mm
[ E2 (30×30 mm), UV (FC, 40×40 mm)
Üvegkocka 3 dimenziós gravírozáshoz, 
sötétkék, mágneses karton 
díszdobozban szállítjuk.
1 882 Ft 

MACON 808807
• 40×40×60 mm
[ E2 (30×50 mm), UV (FC, 40×60 mm)
Üveghasáb 3 dimenziós gravírozáshoz, sötétkék, 
mágneses karton díszdobozban szállítjuk.
2 160 Ft 

LEXINGTON 869000
• 80×50×50 mm
[ E2 (60×30 mm), UV (FC, 80×50 mm)
Üveghasáb 3 dimenziós gravírozáshoz, 
sötétkék, mágneses karton 
díszdobozban szállítjuk.
2 762 Ft 
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SATELITE 808800
• ø70×115 mm
[ E2 (35×35 mm), UV (FC, 35×35 mm)
Csiszolt üveg földgömb, üvegkocka talapzaton, 3 dimenziós 
gravírozáshoz. Sötétkék, mágneses, selyembélésű karton 
díszdobozban szállítjuk. Csak a termék talapzata emblémázható.
5 440 Ft 

TOURNAMENT 869006
• 160×165×10 mm
[ E2 (ø150 mm)
Kerek üveg trófea üveg talpazattal.  
Kék díszdobozban szállítjuk.
7 600 Ft 

GLASS 869002
• 30×20×15 mm
[ E2 (20×10 mm), UV (FC, 30×20 mm)
Üveg kulcstartó, sötétkék, karton 
díszdobozban, 3 dimenziós 
gravírozáshoz.
1 082 Ft 
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OWEN 781238
• 100×110×60 mm
[ E2 (ø50 mm)
Kör alakú üveg trófea, fekete 
díszdobozban szállítjuk.
3 040 Ft 

RECSUM 781239
• 140×190×45 mm
[ E2 (70×140 mm)
Szögletes alakú üveg trófea, 
fekete díszdobozban szállítjuk.
3 040 Ft 

COPCEM 781240
• 120×185×45 mm
[ E2 (35×100 mm)
Kupa alakú üveg trófea, fekete 
díszdobozban szállítjuk.
4 720 Ft 

HONEY 781798
• 66×118×19 mm
[ E2 (35×100 mm), 
UV (FC, 65×115 mm)
Egyes szám alakú üvegtrófea, 
fekete díszdobozban.
3 600 Ft 
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NELUM 741363
• 63×140×140 mm
[ E2 (ø100 mm), UV (FC, 135×135 mm)
8 szögletű üveg trófea fém kitámasztóval. 
Szétszerelve, fekete díszdobozban szállítjuk.
3 002 Ft 
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STRANDTÁSKÁK
KÖRNYEZETBARÁT BEVÁSÁRLÓTÁSKÁK

BEVÁSÁRLÓTÁSKÁK
PAPÍRTÁSKÁK

HÁTIZSÁKOK, SPORT ÉS VÁLLTÁSKÁK
LAPTOP ÉS IRATTÁSKÁK

UTAZÓ ÉS GURULÓS TÁSKÁK
TÁSKA AKASZTÓK

KIEGÉSZÍTŐK UTAZÁSHOZ
BANKKÁRTYA TARTÓK

PÉNZTÁRCÁK
ESERNYŐK

táskák
és utazás
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CORNI 791086
• 380×400 mm
[ T2 (8C, 250×150 mm), 
S1 (3C, 250×200 mm)
Gyümölcs alakúra összehajtogatható 
bevásárlótáska. Anyaga: 190T poliészter.
509 Ft 

ROUS 791088-05
• 400×420 mm
[ T2 (8C, 250×150 mm), 
S1 (3C, 250×200 mm)
Rózsa formájúra összehajtható 
bevásárlótáska. Anyaga: 190T poliészter.
640 Ft 

VELIA 791793
• 400×420 mm
[ T2 (8C, 250×150 mm), 
S1 (3C, 250×200 mm)
Gyümölcs alakúra összehajtogatható 
bevásárlótáska, 170T poliészter anyagból.
522 Ft 
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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 

BOQUERIA 809440
• 380×420 mm
[ T1 (8C, 250×120 mm)
Színes bevásárlótáska. Fehér, patentos tokba 
összehajtható. Anyaga: non-woven, 80 g/m². 
Összehajtott méret: 170×100 mm.
256 Ft 

KONSUM 731810
• 380×420 mm 
[ T1 (8C, 200×100 mm), 
*: WP (8C, 120×100 mm)
Összehajtható bevásárlótáska non-woven 
anyagból, 70 g/m². Összehajtott méret: 
185×87 mm.
240 Ft 

SUKREM 781407
• 400×380 mm
[ T2 (8C, 150×80 mm)
Hangulatjelet ábrázoló, összehajtható 
bevásárlótáska, 190T poliészter.
480 Ft 
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MAREX 741341
• 400×380 mm
[ S1 (4C, 200×200 mm)
Bevásárlótáska hosszú füllel, az elején 
cipzáras zsebbel. Anyaga: poliészter.
522 Ft 

CONEL 741779
• 415×380 mm
[ T1 (8C, 240×150 mm), 
S1 (3C, 240×200 mm), 
*: WP (8C, 120×100 mm)
Összehajtható, színes bevásárlótáska, gumis 
összezáróval. Anyaga: 190D poliészter.
474 Ft 

KIMA 731634
• 370×370×60 mm
[ T2 (8C, 210×120 mm), S1 (3C, 240×120 mm), 
*: WP (8C, 120×100 mm)
Önmagába visszacsomagolható bevásárlótáska. 
190T poliészter. Összehajtott méret: 
150×110×10 mm.
714 Ft 
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NATIA 741773
• 380×380×125 mm
[ S1 (3C, 220×120 mm)
Laminált, non-woven anyagból készült 
bevásárlótáska, 110 g/m².
442 Ft 

KUSTAL 781439
• 300×340×120 mm
[ S1 (2C, 240×240 mm)
Extra tartós, laminált non-woven anyagú 
bevásárlótáska.
266 Ft 

FIMEL 781440
• 350×400×150 mm
[ S1 (2C, 240×240 mm)
Extra tartós, laminált non-woven anyagú 
bevásárlótáska.
355 Ft 

TUCSON 731734
• 400×320×110 mm
[ T1 (8C, 250×200 mm)
Vékony non-woven anyagból készült, 
hosszú fülű bevásárlótáska, 90 g/m².
320 Ft 
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FLUBBER 731816
• 400×350×130 mm 
[ S1 (3C, 240×120 mm)
Laminált non-woven anyagból 
készült környezetbarát táska, 
100 g/m².
442 Ft 

DECAL 741903
• 380×380×120 mm
[ S1 (3C, 220×120 mm)
Fehér laminált non-woven 
anyagból készült bevásárlótáska, 
színes oldalakkal.
400 Ft 

RECYCLE 731279
• 375×380×120 mm
[ S1 (2C, 240×240 mm)
Újrahasznosított, biológiailag 
lebomló anyagból készült, patentos 
bevásárlószatyor, 120 g/m².
480 Ft 
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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.
314 Ft 

BLASTER 731631
• 340×430 mm
[ T0 (8C, 250×150 mm), 
*:WP (8C, 120×100 mm)
Non-woven anyagból készült piskótafüles 
bevásárlótáska, 80 g/m².
109 Ft 

CATTYR 781247
• 320×420×150 mm
[ T1 (8C, 180×100 mm), 
*:WP (8C, 120×100 mm)
Non-woven anyagból készült 
bevásárlótáska hosszú füllel, 80 g/m².
256 Ft 

SHOPPER 731883
• 350×400×100 mm
[ T1 (8C, 200×120 mm), 
*: WP (8C, 120×100 mm)
Non-woven anyagból készült, színes 
bevásárlótáska, közepes füllel.
240 Ft 
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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 

RAMBLA 809441
• 330×415 mm
[ T1 (8C, 250×180 mm), 
WP (8C, 150×80 mm)
Fehér bevásárlótáska, színes füllel. 
Anyaga: non-woven, 75 g/m². 
Maximum teherbírás: 3 kg.
160 Ft 

JAZZIN 741572
• 360×400 mm
[ T1 (8C, 240×240 mm), 
*: WP (8C, 120×100 mm)
Non-woven anyagból, hegesztett eljárással 
készült, színes bevásárlótáska, hosszú füllel. 
Anyaga: 75 g/m².
138 Ft 
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SUBOSTORE 809435-10
• 330×330×127 mm
[ FP-SU (FC, 330×240 mm)
Non-woven anyagból (80 g/m²) készült 
bevásárlótáska egyik oldalán egyedi grafikával. 
Az ár tartalmazza az emblémázás költségét. 
Minimális rendelési mennyiség: 50 db.
784 Ft 

COLOURME 718065
• 340×430 mm
[ FP-S (1C, 250×250 mm)
Non-woven anyagból készült kiszínezhető, piskótafüles 
bevásárlótáska 6 db színes zsírkrétával. Az ár tartalmaz 
egy színes logó kontúr nyomást. Minimum rendelési 
mennyiség: 100 db.
400 Ft 

SUBSTER 809434
• 250×320 mm
[ SU2 (FC, 250×320 mm)
Non-woven anyagból (80 g/m²) készült 
piskótafüles bevásárlótáska. Ideális 
szublimációs emblémázáshoz.
160 Ft 

MIRTAL 741426-01
• 400×360 mm
[ T1 (8C, 200×200 mm), 
SU2 (FC, 300×300 mm)
Hosszúfülű bevásárlótáska, mely 
ideális szublimációs eljáráshoz. 
Anyaga: non-woven.
304 Ft 
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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 

MALL 719611
• 360×410×120 mm
[ S1 (3C, 120×120 mm), 
T1 (8C, 150×80 mm)
Sodrott füles papírtáska. 
Anyaga: 100 g/m² kraft papír.
301 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 

STORE 719612
• 240×310×100 mm
[ S1 (3C, 120×120 mm), 
T1 (8C, 150×80 mm)
Sodrott füles papírtáska. 
Anyaga: 100 g/m² kraft papír.
234 Ft 

719611-01; -09
• 320×410×120 mm

719612-01; -09
• 260×350×120 mm

234 Ft 

170 Ft 

Made

in EU

Made

in EU

Made

in EU  

Made

in EU

 

 2 MÉRET 11 FÉLE SZÍNBEN!

719611

719612

718509
718506
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Egyedileg összeállítható bevásárlótáska, polipropilén fülekkel. 
Nyomtatás: CMYK vagy direkt színes (5 Pantone színig). 
Minimális rendelési mennyiség: 500 db.

CREASHOP
Made

in EU

500 darabtól
15 munkanaptól

TERVEZD MEG EGYEDI PAPÍR 
BEVÁSÁRLÓTÁSKÁDAT!

Egyedi gyártású bevásárlótáska

CREASHOP

Válaszd ki a neked 
legmegfelelőbb méretet!

Emblémázd 
elképzelésed 
szerint!

A táska fülét 
is személyre 
szabhatod!

A papír típusát is 
kiválaszthatod!

Tedd még egyedibbé 
exkluzív megoldásokkal!
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Kérjük, további információért és árakért keresd fel kapcsolattartódat.

CREASHOP S
718100
• 160×230×80 mm

CREASHOP M
718101
• 240×350×100 mm

CREASHOP L
718102
• 320×420×120 mm

CREASHOP H
718103
• 350×250×100 mm

CREASHOP W
718104
• 130×390×90 mm

Műnyomó 
karton, 200 g/m²

Matt fóliázás
bézs, fehér, piros, kék, zöld, fekete
40 cm polipropilén fülek

CMYK nyomásFehér kraft papír, 
160 g/m²

Fényes fóliázás
Arany prégelés
Dombornyomás

UV lakkozás

Direkt színes nyomás ( 5 Pantone színig)Texturált barna kraft 
papír, 140 g/m²

VÁLASSZ NYOMÁSI TECHNIKÁT!VÁLASSZ ANYAGOT!

VÁLASSZ EXKLUZÍV KIEGÉSZÍTÉST (OPCIONÁLIS)!VÁLASSZ FÜL SZÍNT!

VÁLASSZ TÍPUST ÉS MÉRETET!
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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 

SHORTY 806609-00
• 370×410 mm
[ S1 (4C, 200×200 mm), 
T1 (8C, 200×200 mm), 
WP (8C, 150×80 mm)
Többször használható, pamut 
bevásárlótáska rövid hordfüllel 
(350 mm). 100% pamut, 95 g/m².
336 Ft 

ALOE 731352
• 400×400×100 mm
[ S1 (4C, 200×200 mm), 
T1 (8C, 150×100 mm), 
WP (8C, 150×80 mm)
Organikus pamutból 
készült bevásárlótáska, 
140 g/m².
762 Ft 

LONGISH 806610-00
• 370×410 mm
[ S1 (4C, 200×200 mm), 
T1 (8C, 200×200 mm), 
WP (8C, 150×80 mm)
Többször használható, pamut 
bevásárlótáska hosszú hordfüllel 
700 mm). 100% pamut, 95 g/m².
362 Ft 
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COTTON BAGS
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DHAR 731468
• 380×420 mm
[ Nem emblémázható
Hosszú fülű bevásárlótáska. 
Anyaga: juta.
704 Ft 

KALKUT 781907
• 380×410 mm
[ Nem emblémázható
Juta bevásárlótáska színes fülekkel.
976 Ft 

TARLAM 781930
• 350×400 mm
[ S1 (3C, 220×150 mm), 
T1 (8C, 180×80 mm)
Parafából és vászonból készült 
bevásárlótáska hosszú fülekkel.
1 642 Ft 

-00-07 -21 -02 -03 -05 -06 -07 -10 -25

Cork and 
canvas BAG

JUTE BAGS
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SPLENTOR 731432
• 450×355×105 mm
[ S1 (2C, 180×120 mm)
Fényes anyagból készült női strandtáska. 
Anyaga: laminált non-woven.
544 Ft 

MISON 781151
• 400×330×160 mm
[ S1 (3C, 220×120 mm)
Fényes, laminált, non-woven strandtáska 
elöl zsebbel és tolltartóval, 140 g/m².
576 Ft 

MAXI 761030
• 525×385×180 mm
[ T2 (8C, 180×70 mm)
600D poliészter anyagból készült 
strandtáska kozmetikai táskával.
1 962 Ft 

BAGSTER 731433
• 450×350×100 mm
[ T1 (8C, 180×120 mm), 
WP (8C, 120×100 mm)
Patentos strandtáska, 100 g/m². 
Anyaga: non-woven.
346 Ft 

-05 -06 -21 -98 -05 -06 -21 -25 -98

-03 -05 -06

-03 -05 -06 -25 -99

BAGS AND TRAVEL - BEACH BAGS
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FARUS 781833-00
• 480×350×150 mm
[ S1 (3C, 120×100 mm), 
T1 (8C, 180×80 mm)
Juta strandtáska azonos színű fülekkel és 
első zsebbel.
1 424 Ft 

HINTOL 741868
• 350×452×142 mm
[ Nem emblémázható
Színes strandtáska hosszú hordfüllel. 
Anyaga: 300 g/m² juta.
1 402 Ft 
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-06

JUTE BAGS
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MONKEY 731424
• 470×340×125 mm
[ T2 (8C, 150×100 mm), *: WP (8C, 120×100 mm)
Kozmetikai táskát is tartalmazó strandtáska. 
Anyaga: 600D poliészter.
1 402 Ft 

DARYAN 781709
• 440×360×110 mm
[ T1 (8C, 100×60 mm)
Strandtáska szürke fülekkel és dísztítéssel, 
hálós oldalzsebbel és fülhallgató kimenetes, 
zipzáras első zsebbel, 600D poliészter.
1 642 Ft 

VARGAX 781246
• 485×395×130 mm
[ T2 (8C, 200×120 mm), *:WP (8C, 150×100mm)
Cipzáras strandtáska átlátszó PVC fülekkel. 
210D poliészter.
1 344 Ft 
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BAGS AND TRAVEL - BEACH BAGS
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TINSUL 741836
• ø185×360 mm
[ S1 (1C, 120×150mm)
Színes, vízlepergetős vitorlás táska, állítható és 
leszedhető pánttal. Anyaga: Ripstop.
1 802 Ft 

KINSER 741835
• ø115×245 mm
[ S1 (1C, 120×100mm)
Színes, vízlepergetős kézi vitorlás táska. 
Anyaga: Ripstop.
1 082 Ft 

ROVER 731223
• ø250×435 mm
[ T1 (8C, 150×80 mm), 
*: WP (8C, 150×80 mm)
Vállra akasztható tengerészzsák. 
Anyaga: 100% pamut, 175 g/m².
1 040 Ft 

GIANT 731444
• ø300×540 mm
[ T1 (8C, 150×80 mm)
Tengerészzsák, praktikus, szétcipzározható 
vállpánttal (egyvállasból kétvállassá alakítható). 
A tengerészzsák nyílása állítható zsinórral 
szabályozható.
1 600 Ft 
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BICALZ 781710
• 310×430 mm
[ T1 (8C, 200×100 mm), S1 (4C, 220×120 mm), 
*: WP (8C, 120×100 mm)
Hátizsák zsinórfüles vállpánttal és fülhallgató kimenetes, 
zipzáras első zsebbel, 210D poliészter.
704 Ft 

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 

-01*

-06

-02

-07

-03

-10

-05 -01*

-06

-02

-07

-03

-10

-05

-25-25

215

Vissza a tartalomjegyzékhez



COBRA 731461
• 340×410 mm
[ T1 (8C, 150×150 mm), S1 (4C, 150×150 mm), 
*: WP (8C, 120×100 mm)
Hátizsák zsinóros vállpánttal, elöl extra 
cipzáras zsebbel, fülhallgató kivezető nyílással. 
Anyaga: 210T poliészter.
794 Ft 

TELNER 781734
• 320×420 mm
[ T1 (8C, 200×100 mm), S1 (4C, 200×250 mm), 
*: WP (8C, 150×80 mm)
Hátizsák zsinórfüles vállpánttal és műanyag 
kapoccsal, mellyel a két pánt a mellkason 
összekapcsolható, 190T poliészter.
762 Ft 

NONCE 781294
• 300×410 mm
[ T2 (8C, 150×120 mm), S1 (2C, 200×120 mm)
Hátizsák zsinórfüles vállpánttal, 3 cipzáras 
zsebbel és levehető fülekkel. 210D poliészter.
1 402 Ft 

DUAL 731824
• 280×370×90 mm 
[ T1 (8C, 220×120 mm), S1 (4C, 220×120 mm)
Hátizsák zsinóros vállpánttal, oldalán ezüst 
betéttel és fehér díszítéssel. Anyaga: 190T 
poliészter.
522 Ft 
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NOFLER 741322
• 340×420 mm
[ T1 (8C, 200×150 mm),  S1 (4C, 200×250 mm), 
WP (FC, 120×100 mm)
Hátizsák zsinóros vállpánttal, színes dekorációval, 
mely ideális szublimációs emblémázáshoz. 
Anyaga: 210T poliészter.
394 Ft 

PULLY 809442
• 360×240 mm
[ T0 (8C, 160×80 mm), 
*: WP (8C, 150×80 mm)
Hátizsák zsinórfüles vállpánttal, anyaga: 
non-woven. Maximum teherbírás: 3 kg.
234 Ft 

JOCK 806607
• 350×410 mm
[ T1 (8C, 200×100 mm), S1 (4C, 200×250 mm), 
*: WP (8C, 150×80 mm)
Hátizsák zsinóros vállpánttal.  
Anyaga: 190T poliészter.
314 Ft 

DINKI 781209
• 270×320 mm
[ T1 (8C, 220×80 mm), S1 (4C, 150×100 mm), 
*:WP (8C, 120×100 mm)
Hátizsák zsinórfüles vállpánttal gyerekeknek, 
210T poliészter.
304 Ft 
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SPOOK 731653
• 330×417 mm
[ T1 (8C, 200×100 mm), S1 (4C, 200×250 mm), 
*: WP (8C, 120×100 mm)
Hátizsák 2 db zsinóros vállpánttal, ami egyben 
az összehúzója is. Anyaga: 210T poliészter.
320 Ft 

ALEXIN 781618
• 340×420 mm
[ S1 (2C, 180×100 mm)
Fényes anyagból készült 
hátizsák zsinórfüles vállpánttal. 
Anyaga: 210T polyester.
800 Ft 

BASS 731218
• 340×410 mm
[ T1 (8C, 200×100 mm), S1 (4C, 200×250 mm), 
*: WP (8C, 120×100 mm)
Hátizsák zsinóros vállpánttal, mellyel a táska 
összezárható. Anyaga: 100% pamut.
602 Ft 

SELCAM 781830
• 370×410 mm
[ S1 (3C, 220×100 mm), 
T1 (8C, 150×80 mm), WP (8C, 120×100 mm)
100% pamut hátizsák zsinórfüles vállpánttal 
és színes zipzáras első zsebbel, 100 g/m².
784 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 
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LENDROSS 741566
• 290×430×150 mm
[ T1 (8C, 120×50 mm), *:WPC (8C, 120×50 mm),
Hátizsák fülhallgató kimenettel, oldalán hálós 
rekesszel. Anyaga: 600D poliészter.
2 080 Ft 

DECATH 781152
• 230×400×120 mm
[ T2 (8C, 120×70 mm), *: WP (8C, 120×70 mm)
600D poliészter anyagú hátizsák, párnázott 
hátrésszel, állítható pántokkal és elöl cipzáras 
zsebbel.
1 162 Ft 

YONDIX 741567
• 430×325×235 mm
[ T2 (8C, 120×70 mm)
Hátizsák cipzáros zsebekkel és 
párnázott hátrésszel és vállpánttal. 
Anyaga: 600D poliészter.
3 322 Ft 

PANDORA 731220
• 265×380×140 mm
[ T2 (8C, 120×80 mm), BR (10C, 60×60 mm)
Hátizsák állítható vállpántokkal, 1 nagy 
cipzáras rekesszel. Anyaga: 600D poliészter.
1 322 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 

WILFEK 781202
• 365×410×100 mm
[ T2 (8C, 180×60 mm)
Hátizsák többféle cipzáras rekesszel, állítható 
vállpánttal és fülhallgató kimeneti nyílással. 
600D poliészter.
1 962 Ft 
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VERBEL 781204
• 320×400×150 mm
[ T2 (8C, 150×70 mm)
Hátizsák cipzáras rekesszel, párnázott hátsó 
résszel és vállpántokkal, laptop rekesszel. 
600D poliészter.
4 000 Ft 

CHENS 781711
• 280×380×120 mm
[ T2 (8C, 100×60 mm)
Hátizsák párnázott hátrésszel és pántokkal, bélelt 
laptoptartó zsebbel (15"), fülhallgató kimenetes, zipzáras 
első zsebbel és hálós oldalzsebbel, 600D poliészter.
3 040 Ft 

HUMUS 791845
• 300×400×160 mm
[ T2 (8C, 120×70 mm), *: WP (8C, 120×70 mm)
Hátizsák mobiltelefon tartóval, és fülhallgató 
kimenettel, oldalán hálós rekesszel.  
Anyaga: 600D poliészter.
1 562 Ft 
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LEDOR 741871
• 440×315×110 mm
[ S1 (2C, 100×80 mm)
Összehajtható ripstop hátizsák 
cipzáras rekesszel, állítható 
vállpánttal, karabinerrel és 
megegyező színű tokkal.
1 680 Ft 

MATHIS 781391
• 300×420×120 mm
[ T1 (8C, 200×80 mm)
Összehajtható hátizsák 
cipzáras zsebekkel és állítható 
vállpántokkal, 210D poliészter.
1 136 Ft 

SIGNAL 781701
• 220×400×160 mm
[ T1 (8C, 100×100 mm)
Összehajtható hátizsák állítható 
vállpántokkal és füllhalgató 
kimenettel, 210D poliészter, 70 g/m².
762 Ft 

RIBUK 741777
• 510×270×255 mm
[ S1 (2C, 150×100 mm)
Cipzáras összehajtható hátizsák, 
állítható vállpánttal, színben 
megegyező tokkal. Anyaga: Ripstop.
1 802 Ft 
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MERLAK 781384-10
• 290×440×125 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.
13 520 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 

-06A -10

KUMAN 731993
• 360×470×250 mm 
[ T2 (8C, 120×80 mm)
Gurulós hátizsák, bélelt zsebbel laptop 
részére, 2 extra zsebbel elöl és kerekeket 
elfedő cipzáras tokkal, kihúzható 
fogantyúval. Anyaga: 1680D poliészter.
26 000 Ft 

BRADD 781386-10
• 280×400×80 mm
[ T2 (8C, 120×70 mm)
Hátizsák több cipzáras rekesszel, párnázott 
vállpántokkal, hátrésszel és laptoptartó 
rekesszel. 600D poliészter.
2 880 Ft 

NEVIUM 781388
• 290×460×130 mm 
[ T2 (8C, 120×70 mm)
Hátizsák több cipzáras rekesszel, párnázott 
vállpántokkal, hátrésszel és laptoptartó rekesszel. 
600D poliészter.
8 800 Ft 
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MANTHIUM 781591-10
• 320×530×170 mm
[ T2 (8C, 100×50 mm)
Hátizsák zipzáras zsebekkel, bélelt zsebbel laptop 
részére (15") és párnázott vállpántokkal. Beépített USB 
csatlakozóval power bankokhoz. 900D poliészter anyagból.
12 160 Ft 

BOLMAN 781956-10
• 300×400×140 mm
[ T2 (8C, 100×60 mm)
Hátizsák három zsebbel, bélelt laptoptartóval 
(15"), bélelt tablettartóval (10"), párnázott 
vállpántokkal és hátrésszel, 1680D poliészter. 
Antonio Miro márkatermék.
16 400 Ft 

PILXU 791589-10
• 360×480×160 mm
[ T2 (8C, 120×70 mm)
1680D poliészter és bőr hátizsák cipzáras zsebbel, 
párnázott laptoptartó rekesszel, állítható vállpánttal. 
Antonio Miro márkatermék.
16 800 Ft 

USB 
OUTLET
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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 

BROOKLYN 819022
• 315×95×400 mm
[ T2 (8C, 120×50 mm)
Hátizsák zipzáras rekeszekkel, bélelt laptop 
zsebbel, műbőr fülekkel és állítható pántokkal. 
3 840 Ft 
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ERIS 791352
• 300×410×140 mm
[ T2 (8C, 150×80 mm)
Állítható pántos hátizsák, több cipzáras 
zsebbel, párnázott laptoptartó rekesszel. 
Anyaga: 900D poliészter.
6 560 Ft 

RANDOX 781153
• 300×400×160 mm
[ T2 (8C, 120×80 mm)
600D poliészter anyagú, terep színű hátizsák, 
párnázott hátrésszel, állítható pántokkal. Hálós 
oldalzsebekkel és elöl cipzáras rekesszel.
1 882 Ft 

-09

-07

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 

SHAMER 781387
• 290×410×180 mm 
[ T2 (8C, 120×70 mm)
Hátizsák többféle cipzáras rekesszel, párnázott 
vállpántokkal, hátrésszel és laptop rekesszel. 
600D nylon.
6 602 Ft 

-06A -10 -80 -06A -10 -80 -77 -10

VIRTUX 741423
• 280×550×350 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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SCUBA B 819020
• 310×160×410 mm
[ T2 (8C. 120×60 mm)
Hátizsák zipzáras zsebekkel, párnázott 
válpántokkal és hálós oldalzsebekkel. 
Kétrétegű 600D poliészterből készült.
4 000 Ft 

SCUBA D 819021
• 370×50×280 mm
[ T2 (8C, 150×60 mm)
Irattáska bélelt laptoptartóval, zipzáras 
oldalzsebbel és állítható vállpánttal. 
Kétrétegű 600D poliészterből készült.
3 600 Ft 

SCUBA S 819019
• 540×270×320 mm
[ T2 (8C, 150×60 mm)
600D poliészterből készült sporttáska 
zipzáras zsebekkel és állítható válpánttal.
4 640 Ft 
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LE MANS B 805810
• 300×450×160 mm
[ T2 (8C, 120×50 mm)
Hátizsák, elöl 2 db cipzáras zsebbel. 
Anyag: 600D poliészter.
2 320 Ft 

LE MANS S 805811
• 580×320×300 mm
[ T2 (8C, 150×80 mm)
Sporttáska, 6 cipzáras zsebbel, állítható 
vállpánttal. Anyaga: 600D poliészter.
5 200 Ft 

NOVAK S 819010
• 500×260×295 mm
[ T2 (8C, 120×70 mm)
Sporttáska állítható vállpánttal, cipzáras első zsebbel, mobil 
és tolltartó belső rekesszel. Anyaga: 840D poliészter/PVC, 
bélése: 210D poliészter. André Philippe márkatermék.
7 840 Ft 

NOVAK B 819008
• 310×125×440 mm
[ T2 (8C, 100×100 mm)
Hátizsák állítható vállpánttal, cipzáras első zsebbel, 
laptoptartó rekesszel, két oldalán hálós zsebbel, mobil és 
tolltartó belső rekesszel. Anyaga: 840D poliészter/PVC, 
bélése: 210D poliészter. André Philippe márkatermék.
8 160 Ft 

NOVAK T 819007
• 310×125×440 mm
[ T2 (8C, 100×100 mm)
Gurulós, állítható vállpántos hátizsák, cipzáras első 
zsebbel, párnázott laptoptartó rekesszel és vállpánttal 
illetve két oldalán hálós zsebbel, kihúzható fogantyúval. 
Anyaga: 840D poliészter/PVC, bélése: 210D poliészter. 
André Philippe márkatermék.
11 600 Ft 
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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 

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 

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 
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REIMS B 819011
• 300×190×400 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 

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 

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 

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 
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VERSE 731513
• 390×320×90 mm
[ T2 (8C, 150×80 mm)
600D poliészter irattáska cipzáras zsebekkel és 
műanyag csattal, állítható vállpánttal.
2 640 Ft 

CUBIC 731516
• 430×350×180 mm
[ T2 (8C, 120×80 mm)
600D poliészter, gurulós táska kihúzható 
fogantyúval és cipzáras zsebekkel.
14 000 Ft 

FRYMONT 781200
• 370×290×75 mm
[ T2 (8C, 200×45 mm)
Irattáska párnázott laptop rekesszel, cipzáras 
zsebbel, állítható vállpánttal és tépőzáras 
rekesszel az elején. 600D poliészter.
5 200 Ft 

SEKTOR 731973
• 385×290×145 mm 
[ T2 (8C, 150×80 mm)
Irattáska, bélelt zsebbel laptop 
részére, fém karabineres vállpánttal. 
Anyaga: 1680D poliészter.
7 280 Ft 

SCARLETT 781206
• 430×310×110 mm
[ T2 (8C, 200×120 mm)
Válltáska, több rekesszel és állítható vállpánttal, 
600D poliészter.
2 282 Ft 

HIRKOP 741507
• 380×295×90 mm
[ T2 (8C, 120×80 mm), 
BR (10C, 100×70 mm)
Cipzáras, poliészter irattáska. 
Anyaga: 600D poliészter.
1 280 Ft 
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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 

MONDEL 781957-10
• 360×295×75 mm
[ T2 (8C, 100×60 mm)
Irattáska bélelt laptoptartó rekesszel (14") 
és állítható vállpánttal. 1680D poliészter. 
Antonio Miro márkatermék.
10 400 Ft 
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HERKAL 781775-00
• 400×300 mm
[ T1 (8C, 200×150 mm)
Irattáska zipzáras fő- és első zsebbel, 
50% pamut és 50% poliészter.
1 962 Ft 

KARMUL 781776-00
• 400×300 mm
[ T1 (8C, 200×150 mm)
Irattáska zipzáras zsebbel, 50% pamut 
és 50% poliészter.
1 456 Ft 

233

Vissza a tartalomjegyzékhez



RADSON 781706
• 350×300×20 mm
[ T1 (8C, 140×100 mm)
Irattáska színes mobiltartó zsebbel, 
azonos színű zipzárakkal és egy fülhallgató 
kimenettel, 600D poliészter, 310 g/m².
2 000 Ft 

MILAN 761076
• 240×320×40 mm
[ T1 (8C, 120×80 mm)
Tépőzáras oldaltáska, állítható vállpánttal. 
Anyaga: 600D poliészter.
1 360 Ft 

PEDROX 741211
• 365×280 mm
[ T1 (8C, 100×100 mm), 
S1 (4C, 230×160 mm)
Cipzáras irattáska 600D poliészter anyagból.
544 Ft 

KEIN 791996
• 350×260 mm
[ T1 (8C, 150×80 mm)
Non-woven, egyrekeszes, cipzáras 
irattartó táska, hordfüllel.
234 Ft 
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MAYTOL 741898-10
• 350×300×120 mm
[ SU2 (FC, 345×250 mm), 
T2 (8C, 180×100 mm), WP (8C, 150×80 mm)
Válltáska, cipzáras zsebekkel és állítható 
vállpánttal, 600D poliészter. Ideális 
szublimációs eljáráshoz.
3 082 Ft 

KONFER 731608
• 380×295×90 mm
[ T2 (8C, 120×80 mm), 
BR (10C, 100×70 mm)
Cipzáras, poliészter irattáska elején 
mobiltartó zsebbel. 600D poliészter.
1 120 Ft 

AMAZON 791026
• 370×290×90 mm 
[ T2 (8C, 150×80 mm)
Cipzáras, 600D poliészter irattáska 
állítható vállpánttal.
2 000 Ft 
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SUBMINE 809436-10
• 330×260×100 mm
[ FP-SU (FC, 330×240 mm)
Non-woven anyagból (80 g/m²) készült 
válltáska állítható pánttal és egyedi 
grafikával az elején. Az ár tartalmazza 
az emblémázás költségét. Minimális 
rendelési mennyiség: 50 db.
1 104 Ft 

BERNICE 791351
• 362×300×90 mm
[ S1 (1C, 150×80 mm)
Non-woven anyagból készült válltáska, 
belsejében tolltartó rekeszekkel.
842 Ft 

ZUKAR 741543
• 340×270×100 mm
[ T2 (8C, 250×100 mm)
Cipzáras válltáska, állítható pánttal. Anyaga: 
420D poliészter.
2 362 Ft 

JASMINE 731401
• 300×370×70 mm
[ T1 (8C, 150×100 mm)
Széles pántú válltáska. 
Anyaga: non-woven 70g/m².
426 Ft 
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MAINSAIL 805859
• 310×550×310 mm
[ S2 (2C, 200×80 mm)
600D poliészter, tarpaulin anyagú sporttáska/
hátizsák cipzáras zsebekkel és állítható vállpánttal.
7 402 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 
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BERTOX 741569
• 520×270×270 mm
[ T2 (8C, 150×70 mm)
Gurulós sporttáska, cipzáras rekesszel. 600D poliészter.
6 362 Ft 

SIMARO 781831
• ø250×500 mm
[ S1 (3C, 220×100 mm), 
T1 (8C, 150×80 mm)
100% pamut sporttáska színes fülekkel, 
100  g/m².
1 440 Ft 

DRAKO 791249
• 530×250×250 mm
[ T2 (8C, 150×70 mm)
600D poliészter anyagból készült sporttáska 
vállpánttal és cipzáras zsebekkel.
2 880 Ft 
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SHOE 761061
• 350×160×175 mm
[ T1 (8C, 150×80 mm)
Cipzáras cipőtáska, elején hálós betéttel. 
Anyaga: 420D poliészter.
842 Ft 

CRISS 731430
• 100×110×80 mm
[ T2 (8C, 50×30 mm)
Állítható, karabinerrel rögzített vállpántos, több 
rekeszes táska. Anyaga: 600D poliészter.
602 Ft 

PIRLO 731790
• 350×160×150 mm 
[ T1 (8C, 150×70 mm)
Cipzáras, 600D poliészter anyagból 
készült táska egy pár cipőhöz.
800 Ft 

PILUTO 761080
• 140×185×75 mm
[ T2 (8C, 80×70 mm)
Műanyag csatos oldaltáska, 2 db cipzáras 
rekesszel, karabineres vállpánttal. 
Anyaga: 600D poliészter.
1 322 Ft 

EL CROWN 731215
• 290×100×60 mm
[ T1 (8C, 80×40 mm)
Övtáska 4 cipzáras rekesszel. 
Anyaga: 420D poliészter.
880 Ft 

INXUL 741226
• 350×150 mm
[ T1 (8C, 150×70 mm), *: WP (8C, 150×70 mm)
Övtáska 2 zsebbel és fülhallgató kivezető 
nyílással. Anyaga: 600D poliészter.
960 Ft 
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TUGART 791595
• 360×600×220 mm
[ Nem emblémázható
Műanyag borítású, gurulós bőrönd, 
kihúzható fogantyúval, 4 kerékkel. 
Antonio Miro márkatermék.
31 600 Ft 

KIBIX 741274
• 600×1000 mm
[ S1 (1C, 200×200 mm)
PEVA anyagból készült öltönytáska.
842 Ft 
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GLASGOW 800376
• 97×56×4 mm
[ P1 (4C, 40×35 mm), UV (FC, 40×40 mm)
Műanyag, szétnyitható bőröndcímke 
papírbetéttel.
96 Ft 

MUFIX 781222
• 97×60×4 mm
[ P1 (4C, 60×15 mm), UV (FC, 75×20 mm)
Műanyag bőröndcímke, papír betéttel.
160 Ft 

RANER 791975
• 70×115×5 mm
[ P1 (4C, 50×30 mm)
PVC bőröndcímke, hátoldalába 
csúsztatható adatkártyával.
202 Ft 

WASHINGTON 800373- 
01
• 110×60×3 mm
[ P1 (4C, 50×40 mm), UV (FC, 110×60 mm)
Műanyag bőröndcímke, papír betéttel.
160 Ft 
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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 

IKUN 791442
• ø17×60 mm
[ P1 (2C, 30×10 mm)
Műanyag/fém, 3 számjegyű kóddal 
zárható bőröndzár.
272 Ft 

ZANEX 741366
• 20×65×8 mm
[ P2 (2C, 30×10 mm), E1 (30×10 mm)
Fém bőrönd lakat, 3 digites kóddal zárható.
400 Ft 

YASTIN 781223
• 155×100×50 mm
[ T1 (8C, 70×20 mm),  E1 (50×20 mm)
3 részes utazó szett, bőröndcímkével, 
zárral és bőrönd hevederrel. Cipzáras 
tokban szállítjuk.
2 400 Ft 
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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 

RIPLEY 781382
• 1730×50 mm
[ T1 (8C, 300×35 mm), 
*:WP (8C, 200×35 mm)
Poliészter anyagú bőrönd heveder 
műanyag csattal.
842 Ft 
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HARGOL 781314
• 140×32×25 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 

NORLEP 781208-01
• 225×180 mm
[ S1 (3C, 180×150 mm)
3 részes tároló tasak szett utazáshoz. 
210D poliészter.
1 200 Ft 

BLANAX 741300
• 100×25×37 mm
[ P2 (2C, 10×20 mm)
Digitális bőrönd mérleg gombelemmel. 
Max. terhelhetőség: 40 kg.
1 920 Ft 

DUSKY 741862
• 230×180×65 mm
[ S1 (2C, 120×80 mm)
Színes, műanyag húzózáras tároló tasak.
96 Ft 
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YORDER 781010
• 190×90 mm
[ T0 (8C, 120×50 mm)
Utazó szett mikroszálas 
szempárnával és EVA füldugóval.
208 Ft 

CONDORD 781617
• 300×290×95 mm
[ Nem emblémázható
Poliészter, színes útipárna hordpánttal.
2 000 Ft 

TRAVELLER 761828
• 430×265 mm
[ T0 (8C, 120×40 mm)
Felfújható nyakpárna. Anyaga: mikroszálas.
442 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 

PANNOS 741548
• ø22×64 mm
[ P0 (4C, 30×8 mm)
Színes EVA füldugó, átlátszó műanyag 
tokban fém lánccal.
131 Ft 

KOCU 791444
• 35×18×35 mm
[ P1 (4C, 20×20 mm), UV (FC, 20×20 mm)
EVA anyagból készült füldugó, átlátszó, 
műanyag tokban szállítjuk.
109 Ft 

ASLEEP 731573
• 185×90 mm
[ T0 (8C, 120×50 mm)
Gumis szemtakaró alváshoz. 
Anyaga: mikroszálas.
154 Ft 
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FOLDY 809371
• ø45×8 mm
[ P1 (2C, ø32 mm), DO2 (FC, ø34 mm)
Műanyag táskafogas fém kulcstartóval 
és jól epoxy matricázható felülettel.
122 Ft 

AMOR 810727-05
• 35×30×5 mm
[ DO2 (FC, 34×29 mm)
Szív alakú fém táskafogas, melynek 
vége mágnessel záródik. Fekete 
díszdobozban szállítjuk.
624 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 

FACTOR 873012
• ø45×8 mm
[ P2 (2C, ø25 mm), DO2 (FC, ø33 mm)
Összecsukható, fém táskafogas. Fekete 
kartondobozban szállítjuk.
640 Ft 
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CELSOR 781349-
01
• 45×61×56 mm
[ P2 (4C, 50×20 mm)
Univerzális, műanyag 
utazó adapter 2 USB töltő 
kimenettel.
3 600 Ft 

JETLAG 
731499
• ø45×82 mm
[ P2 (2C, 20×15 mm)
Világszerte használható 
úti adapter.
1 280 Ft 

AROUND THE WORLD 
882000-01
• 61×43×43 mm
[ P2 (4C, 45×20 mm), UV (FC, 45×20 mm)
Szinte az egész világon használható hálózatba 
csatlakoztatható műanyag adapter. Műanyag 
tokban szállítjuk.
1 482 Ft 

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 
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RINAY 791557
• 103×218 mm
[ P1 (4C, 70×40 mm)
Fényes, PVC anyagból készült irattartó tok.
762 Ft 

KLIMBA 791556
• 100×138 mm
[ P1 (4C, 60×20 mm)
Fényes, PVC anyagból készült útlevél tartó.
480 Ft 

TWELVE 731716
• 76×107×8 mm
[ T1 (8C, 60×80 mm), O1 (60×30 mm)
Műbőr kártyatartó 12 db kártya részére.
336 Ft 

LEX 731509
• 80×100 mm
[ E2 (70×30 mm), O1 (70×30 mm)
Műbőr kártyatartó 3 
hitelkártyához, aprópénz tartóval.
634 Ft 

BRIGIT 781144-10
• 82×117×15 mm
[ O1 (50×50 mm)
RFID blokkoló, műbőr hatású bankkártya 
tartó, 8 kártya részére.
1 402 Ft 
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LETRIX 741219
• 65×95×2 mm
[ T0 (8C, 60×40 mm)
Színes, műanyag bankkártya 
tartó 2 rekesszel. Anyaga: PVC.
58 Ft 

RAINOL 781513
• 110×75×20 mm
[ P2 (4C, 40×20 mm), E1 (50×30 mm), 
DO4 (FC, 50×40 mm)
Alumínium, 6 rekeszes, RFID blokkolóval 
ellátott bankkártya tartó.
640 Ft 

MITUX 741220
• 75×103×4 mm
[ T0 (8C, 60×40 mm)
PVC anyagból készül bankkártya 
tartó 6 rekesszel.
125 Ft 
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BECAM 781749
• 60×90 mm
[ P1 (1C, 50×30 mm)
RFID védelemmel ellátott 
bannkártya tartó 1 rekesszel.
64 Ft 

SERBIN 781917
• 72×100×2 mm
[ T1 (8C, 60×60 mm)
Műbőr bankkártyatartó 5 rekesszel és 
RFID védelemmel.
896 Ft 

PORLAN 781143
• 89×58×7 mm
[ E1 (60×30 mm)
RFID blokkoló, alumínium bankkártya 
tartó, 1 rekesszel.
544 Ft 

RANDY 781142
• 90×60×4 mm
[ P1 (4C, 60×30 mm), UV (FC, 90×60 mm)
RFID blokkoló, műanyag bankkártya tartó, 
1 rekesszel.
176 Ft 
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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 

KUNLAP 741883
• 85×110×13 mm
[ O1 (30×30 mm)
20 rekeszes bőr kártyatartó. 
Antonio Miro márkatermék.
2 560 Ft 
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CREACARD 718124
• 94×60×9 mm
[ UV (FC, 94×60 mm), P1 (4C, 70×30 mm), S1 (1C, 85×50 mm)
Egyedi gyártású, akril kártyatartó pénztárca, szilikon pánttal. 
Minimum rendelési mennyiség: 50 db.
762 Ft 
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DYNA 791459
• 60×45×30 mm
[ P1 (2C, 30×15 mm)
PVC anyagból készült, mini, cipzáras 
pénztárca, kulcskarikával.
144 Ft 

TAZO 731505
• ø80×20 mm
[ T0 (8C, ø55 mm)
Kör alakú, cipzáras nylon pénztárca 
kulcskarikával.
250 Ft 

DODGE 791224
• 75×90×18 mm
[ T0 (8C, 50×20 mm)
Hátizsák formájú cipzáras pénztárca 
kulcskarikával. Anyaga: 420D poliészter.
330 Ft 

WOOCARD 718125
• 94×60×6 mm
[ E2 ( 94×60 mm), P1 (4C, 70×30 mm), 
S1 (1C, 85×50 mm)
Fa anyagú kártyatartó pénztárca 
gumipánttal.
362 Ft 

STRICARD 718126
• 94×60×6 mm
[ UV (FC, 94×60 mm), P1 (4C, 70×30 mm), 
S1 (1C, 85×50 mm)
HDF fa anyagú kártyatartó pénztárca 
gumipánttal. Ideális UV LED 
emblémázáshoz.
320 Ft 
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ZIRPLAN 781224
• 100×80×18 mm
[ P1 (1C, 50×20 mm)
PVC anyagból készült színes pénztárca.
362 Ft 

TAGU 791764
• 70×75×16 mm
[ E2 (50×35 mm)
Divatos, szilikon aprópénz tartó.
554 Ft 
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RULTEX 781829
• 120×95×10 mm
[ T1 (8C, 70×25 mm)
Pénztárca színes zipzárakkal, 50% pamut 
és 50% poliészter.
522 Ft 

DRAMIX 781226
• 105×75×5 mm
[ P2 (1C, 60×25 mm)
Cipzáras, mikroszálas pénztárca, 
kulcstartó karikával.
202 Ft 

ZESH 791885
• 85×60 mm
[ T0 (8C, 60×35 mm)
Cipzáras, mikroszálas pénztárca. A cipzár 
húzókáján fém lánc található.
157 Ft 

RALF 781227
• 105×90×8 mm
[ P2 (1C, 60×25 mm)
Cipzáras, mikroszálas pénztárca.
256 Ft 
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RUPUK 781921
• 110×86×13 mm
[ T0 (8C, 70×40 mm)
Pénztárca 4 kártyatartó rekesszel 
és RFID védelemmel, poliészter.
1 760 Ft 

SARTIL 741882
• 113×90 mm
[ O1 (30×30 mm)
Férfi pénztárca 6 rekeszes bankkártya 
tartóval. Antonio Miro márkatermék.
4 000 Ft 

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 

FILM 761097
• 77×126×10 mm
[ T1 (8C, 80×50 mm)
Tépőzáras pénztárca, több belső 
rekesszel. Anyaga: 300D poliészter.
352 Ft 
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BROSMON 781814
• ø1000 mm
[ T2 (8C, 200×100 mm), *: WP (8C, 150×80 mm), 
*: SU1 (FC, 200×100 mm)
6 paneles automata, szélálló esernyő üvegszálas merevítőkkel 
és fém vázzal. Hurkos foganytúval, amellyel táska pántjára is 
akasztható. 190T pongee.
4 400 Ft 

MINT 731636
• ø980 mm 
[ T2 (8C, 200×100 mm)
Összecsukható, nem automata esernyő, 
az esernyő színével megegyező tokban. 
170T poliészter.
1 322 Ft 

ZIANT 741691
• ø960 mm
[ T2 (8C, 200×100 mm), *: WP (8C, 150×80 mm), 
*: SU1 (FC, 200×100 mm)
Összecsukható, nem automata 8 paneles 
esernyő, az esernyő színével megegyező tokban. 
170T poliészter.
1 482 Ft 
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NUBILA 808412
• ø955×580 mm
[ T2 (8C, 200×100 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 

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 

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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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 

SLING 800729
• ø980×255 mm
[ T2 (8C, 200×100 mm), 
, *: WP (8C, 150×80 mm), 
*: SU1 (FC, 200×100 mm)
Összecsukható, nem automata esernyő 
8 paneles, fém nyéllel és vázzal, tokban 
szállítva. Anyaga: 170T poliészter.
1 402 Ft 

ESPINETE 761223
• ø710 mm
[ T2 (8C, 170×40 mm)
8 paneles, 4 színű, automata gyerek 
esernyő, műanyag fogóval.
1 040 Ft 
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SQUARE 761351
• 720×720 mm
[ T2 (8C, 200×100 mm), *: WP (8C, 150×80 mm), 
*: SU1 (FC, 200×100 mm)
4 paneles, kinyitva négyzet alakú, nem automata 
esernyő, műanyag fogóval. 170T poliészter.
1 322 Ft 

FALDO 800724
• ø1050 mm 
[ T2 (8C, 200×100 mm), *: WP (8C, 150×80 mm), 
*: SU1 (FC, 200×100 mm)
8 paneles, nem automata esernyő, színével 
megegyező hajlított fogóval. Anyaga: 170T 
poliészter.
1 344 Ft 

CARDIN 761787
• ø1020 mm
[ T2 (8C, 200×100 mm)
Kívül ezüst, belül színes, 8 paneles, 
automata esernyő, műanyag fogóval. 
170T poliészter.
1 760 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 
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BUDYX 741336
• ø1350 mm
[ T2 (8C, 200×100 mm), WP (8C, 150×80 mm), 
SU1 (FC, 200×100 mm)
Fekete-fehér színű szélálló golf esernyő 
ergonómikus kialakítású markolattal és fekete 
színű tokkal. Anyaga: pongee.
5 440 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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DROPEX 741279
• ø1050 mm
[ T2 (8C, 200×100 mm)
8 paneles, színes automata esernyő 
EVA anyagból készült fogantyúval. 
Esernyő anyaga: 170T poliészter.
2 000 Ft 

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 
foganytúval, fém nyéllel és üvegszálas vázzal. 
Anyaga 170T poliészter.
1 424 Ft 

ARCUS 808411
• ø1040×865 mm
[ T2 (8C, 200×100 mm)
8 paneles automata esernyő szivárványszínű 
díszítéssel, fém vázzal és üvegszálas 
merevítőkkel. 190T pongee.
2 000 Ft 
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CUMULUS 800728
• ø1050×850 mm
[ T2 (8C, 200×100 mm)
Automata, szélálló, 8 paneles esernyő műanyag fogóval, 
színes fém nyéllel és megegyező színű üvegszálas vázzal. 
Anyaga: 190T pongee.
2 122 Ft 

STRATUS 800730
• ø1015×861 mm
[ T2 (8C, 200×100 mm)
Automata, szélálló 8 paneles esernyő, műbőr fogantyúval, 
fém nyéllel és vázzal. Anyaga: 190T pongee.
2 042 Ft 

NIMBOS 808407
• ø1100×820 mm
[ T2 (8C, 200×100 mm)
Automata, szélálló, 8 paneles esernyő szélén fényvisszaverő 
csíkkal, gumírozott foganytúval, színes fém nyéllel és 
megegyező színű üvegszálas vázzal. Anyaga 190T pongee.
2 800 Ft 

CIRRUS 800726
• ø1000 mm
[ T2 (8C, 120×50 mm), *: WP (8C, 120×50 mm), 
*SU1 (FC, 120×50 mm)
Nem automata, szélálló, 16 paneles esernyő. EVA fogantyúval, 
fém nyéllel és üvegszálas vázzal. Anyaga: 190T pongee.
2 842 Ft 
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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 

ROYAL 791626-10
• ø1000 mm
[ T2 (8C, 200×100 mm)
Automata, szélálló, 8 részből álló esernyő műbőr 
fogóval. Tokkal szállítjuk. Antonio Miro márkatermék. 
Anyaga: pongee.
4 202 Ft 
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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 
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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 
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TONNERRE 808410-10
• ø1110×920 mm
[ T2 (8C, 200×100 mm)
Automata, szélálló, 8 paneles, fekete-szürke csíkos 
esernyő fa fogantyúval, fém nyéllel és üvegszálas 
vázzal. Márkajelzéssel ellátott tokban szállítjuk. André 
Philippe márkatermék. Anyaga: 190T pongee.
3 322 Ft 

ORAGE 808408-10
• ø970×80 mm
[ T2 (8C, 200×100 mm), E2 (70×10 mm)
Automata, szélálló, 8 paneles esernyő 
műanyag markolattal, fém nyéllel és 
üvegszálas vázzal. Márkajelzéssel 
ellátott tokban szállítjuk.  
André Philippe márkatermék.
3 280 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 

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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BÖGRÉK ÉS POHARAK
TEAFŰ TARTÓK

TÁROLÓ DOBOZOK
KONYHAI ESZKÖZÖK

KONYHAI ÓRÁK
HŰTŐMÁGNESEK

KÖTÉNYEK ÉS EDÉNYFOGÓK
KÉPKERETEK

GYERTYÁK ÉS FÜSTÖLŐ SZETTEK
NÖVÉNYEK

BOROS SZETTEK ÉS ÜVEGNYITÓK
KOKTÉL ÉS CIGARETTA KIEGÉSZÍTŐK

otthon és konyha
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MELTIK 781838
• 105×134×73 mm
[ C1 (8C, 80×50 mm), CP (2C, 40×40 mm)
Átlátszó üvegből készült befőttesüeg alakú 
füles ivópohár, 450 ml. Díszdobozban szállítjuk.
714 Ft 

DRUNAX 781839
• ø73×132 mm
[ C1 (8C, 80×50 mm), CP (2C, 40×40 mm)
Átlátszó üvegből készült befőttesüeg alakú 
ivópohár, 310 ml. Díszdobozban szállítjuk.
714 Ft 

SIREX 741813
• ø85×130 mm
[ P1 (2C, 25×40 mm), RS (1C, 230×70 mm)
Átlátszó, műanyag pohár, színes fedéllel és szívószállal, 600 ml.
1 002 Ft 

-01T -02 -05 -06 -07
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WITAR 741249
• ø85×90 mm
[ P2 (2C, 40×30 mm)
Színes műanyag bögre, 350 ml.
336 Ft 

CHICO 731725
• ø90×103 mm
[ P1 (4C, 30×30 mm)
Fedeles pohár kupakos szívószállal, 400 ml.
298 Ft 

TRINOX 741814
• ø100×175 mm
[ P1 (4C, 30×60 mm)
Átlátszó, színes műanyag pohár, megegyező 
színű fedéllel és szívószállal, 750 ml.
1 242 Ft 

FORSA 853004-01
• ø80×95 mm
[ C1 (8C, 85×85 mm), CP (2C, 35×45 mm)
Homokfúvott üvegbögre, 300 ml.
384 Ft 

BITROK 781889
• ø81×97 mm
[ C1 (8C, 180×60 mm), CP (2C, 40×40 mm)
Átlátszó üvegbögre színes talppal, 320 ml. 
Fehér papírdobozban szállítjuk.
714 Ft 

-01 -02 -05 -06 -07 -02
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WILEM 781703
• ø88×79 mm
[ E1 (25×50 mm)
Zománcozott fém bögre, 350 ml. 
Fehér papírdobozban szállítjuk.
784 Ft 

MABERY 781794
• ø100×95 mm
[ C1 (8C, 150×40 mm)
Színes kerámia bögre fehér belsővel, 400 ml. 
Fehér papírdobozban szállítjuk.
1 322 Ft 
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SOFT TOUCH 803420
• ø90×150 mm
[ C1 (8C, 180×30 mm), CP (2C, 30×30 mm), 
WPC (FC, 80×30 mm)
Kerámia bögre szilikon gyűrűvel és tetővel, 400 ml.
1 322 Ft 

GRIPPY 809465
• ø78×110 mm
[ C1 (8C, 200×70m mm), CP (2C, 40×40 mm), 
WPC (8C, 200×70 mm)
Porcelán bögre szilikon gyűrűvel, 300 ml.
720 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
• ø95×105 mm
[ C1 (8C, 130×70 mm), CP (2C, 40×40 mm), 
WPC (8C, 130×70 mm)
Fehér kerámia bögre színes belsővel, 350 ml.
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SPOON 862000-01
• ø80×100 mm
[ C2 (8C, 130×70 mm), CP (2C, 40×40 mm), 
WPC (8C, 70×70 mm)
Fehér kerámia bögre hozzávaló fehér kanállal, 
300 ml. Díszdobozban szállítjuk.
720 Ft 

SPOON 862000
• ø80×100 mm
[ C2 (8C, 130×70 mm), CP (2C, 40×40 mm), WPC (8C, 70×70 mm)
Kívül fehér, belül színes kerámia bögre, a bögre belsejével 
megegyező színű kanállal, 300 ml. Díszdobozban szállítjuk.
720 Ft 

WOONY 862007
• ø80×100 mm
[ C2 (8C, 130×50 mm), CP (2C, 40×40 mm), 
WPC (8C, 70×70 mm)
Fehér kerámia bögre hozzávaló színes 
kanállal, 300 ml. Díszdobozban szállítjuk.
682 Ft 
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DARIEL 781019
• ø81×98 mm
[ C2 (8C, 120×60 mm), CP (2C, 40×40 mm)
Kerámia bögre, rajzolható felülettel, 1 darab 
fehér krétával, 350 ml. Díszdobozban szállítjuk.
1 002 Ft 

NERMON 781255
• ø88×135 mm
[ C2 (8C, 140×110 mm), CP (2C, 40×40 mm)
Krétázható kerámia bögre, 500 ml. 
Díszdobozban, 1 db krétával szállítjuk.
880 Ft 

COLORFUL 731914
• ø80×96 mm
[ C2 (8C, 210×70 mm), CP (2C, 40×40 mm)
Kerámia bögre rajzolható bevonattal, 1 db 
krétával szállítjuk. 350 ml. Díszdobozban 
szállítjuk.
736 Ft 

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 

-02 -05 -06 -07 -01 -02 -05 -06
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BERGEN 803403
• 120×80×95 mm
[ C1 (8C, 210×80 mm), CP (2C, 40×40 mm)
Színes kerámia bögre fehér belsővel, 300 ml.

LOOM 761699
• ø80×98 mm
[ C1 (8C, 180×85 mm), CP (2C, 25×20 mm), WPC (8C, 180×85 mm)
Fehér kerámia bögre színes belsővel, 350 ml. Díszdobozban szállítjuk.
736 Ft 

PLESIK 741645
• ø82×98 mm
[ C1 (8C, 210×80 mm), CP (2C, 40×40 mm), 
WPC (8C, 120×80 mm)
Fehér kerámia bögre színes füllel, 350 ml. 
Díszdobozban szállítjuk.
698 Ft 
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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 
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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 

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 

THROUSUB 812414
• ø80×95 mm
[ FP-SU (FC, 190×95 mm)
Mosogatógépben mosható üveg 
bögre, szublimációs technológiával 
emblémázható, 300 ml. A termék ára 
tartalmazza az emblémázás költségét. 
Minimális rendelési mennyiség: 100 db.
784 Ft 

MAGIC 812401
• ø80×95 mm
[ FP-SU (FC, 190×95 mm)
Hő hatására színt cserélős 300 ml-es 
kerámia bögre, szublimációs technológiával 
emblémázható. Mosogatógépben mosható. A 
termék ára az emblémázás költségét tartalmazza. 
Minimális rendelési mennyiség: 100 db.
2 320 Ft 

-02 -03 -05 -06 -07 -10
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BRIGHTLY 718136
• 80×92×120 mm
[ FP-C (1C, 210×80 mm)
Porcelán színezhető bögre 6 féle színű, 
kerámiára való filctoll szettel, 300 ml. Az 
ár tartalmaz 1 színű emblémanyomást. 
Díszdobozban szállítjuk. Minimális 
rendelési mennyiség: 50 db.
1 520 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 

LOUSA 781261
• ø82×96 mm
[ E2 (50×50 mm)
Színes kerámia bögre, fehér belső résszel, 
350 ml. A gravírozott logó a bögre belsejével 
megegyező színű. Dobozban szállítjuk.
1 104 Ft 
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DOLTEN 781257-01
• ø74×84 mm
[ SU1 (FC, 195×84 mm)
Kerámia szublimációs bögre, 
díszdobozban szállítjuk.
762 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 
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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 

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 

TARBOX 741644-01
• ø90×86 mm
[ C1 (8C, 230×30 mm), CP (2C, 40×30 mm), 
WPC (8C, 120×30 mm)
Fehér kerámia bögre, 380 ml.
634 Ft 

DAIMY 781256-01
• ø74×84 mm
[ C1 (8C, 180×75 mm), CP (2C, 30×30 mm), 
WPC (8C, 110×75 mm)
Fehér kerámia bögre, 250 ml. Díszdobozban 
szállítjuk.
522 Ft 

LUTIN 781259-01
• ø54×63 mm
[ C1 (8C, 130×50 mm), CP (2C, 25×40 mm), 
WPC (8C, 130×50 mm)
Fehér kerámia eszpressó bögre, díszdobozban 
szállítjuk. 80 ml.
304 Ft 

400 ml 380 ml300 ml

250 ml

80 ml
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SIGNOCCI 718147
• 90×126 mm
[ P1 (4C, ø40 mm), S0 (1C, ø70 mm), 
UV (FC, ø70 mm)
Műanyag cappuccino stencil 3 mintával.
240 Ft 

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 

MOCCA 862010
• 120×125×95 mm
[ C2 (8C, 30×20 mm), WPC (8C, 30×20 mm), 
CP (2C, 20×15 mm)
Kerámia eszpresszó szett két csészével 
és alátéttel, 90 ml. Fehér papírdobozban 
szállítjuk.
1 082 Ft 

90 ml

150 ml

Made

in EU
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UNIVER 809475-01
• 120×135×85 mm
[ S1 (2C, 90×90 mm), VS (FC, 90×90 mm)
Fehér papírdoboz 300/400 ml-es bögréhez.
128 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 

LOPACK 741237
• 690×450×230 mm
[ S1 (1C, 120×150 mm)
Laminált non-woven anyagból készült szelektív 
hulladékgyűjtő táskák, 3 db-os.
2 000 Ft 
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PEABERRY 810374-01
• 179×44×27 mm
[ P1 (2C, 70×12 mm)
Műanyag kávéadagoló és zacskó 
aromazáró egyben.
122 Ft 

FLINT 781892
• 100×62×23 mm
[ P1 (2C, 60×12 mm)
Áttesztő muanyagból készült 
tasakzáró csipesz.
179 Ft 

NOIX 741293
• 130×50×135 mm
[ P2 (1C, 60×30 mm), VS (FC, 90×90 mm)
Szendvics formájú műanyag ételtartó doboz, 
450 ml.
282 Ft 

GRIVA 791820
• 155×60×225 mm
[ P2 (1C, 70×40 mm)
Műanyag, 3 rekeszes ételhordó doboz, 
műanyag villával és késsel, 1000 ml-es.
842 Ft 
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JASMIN 800392
• ø35×150 mm
[ E1 (6×12 mm)
Szilikon és rozsdamentes acélból készült 
teatojás, a tetején díszítéssel.
784 Ft 

NIMANS 741256
• ø31×150 mm
[ P1 (1C, 30×6 mm)
Műanyag teaszűrő.
234 Ft 

INSERT 809468
• ø19×170 mm
[ E1 (70×6 mm)
Rozsdamentes acél teafű tartó.
560 Ft 
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DINDER 741253
• 115×195 mm
[ P2 (2C, 30×35 mm)
Műanyag saláta shaker villával és dresszing tartó tálkával, 
750 ml.
720 Ft 

BIRCHER 800397
• ø88×160 mm
[ P2 (1C, 30×30 mm)
Műanyag, átlátszó joghurtos pohár, tetején külön 
rekesszel, megegyező színű kanállal és szilikon 
markolattal. Űrtartalom: 330 ml / 70 ml.
842 Ft 

TANGELO 844027-02
• ø102×90 mm
[ P2 (2C, ø36 mm), VS (FC, ø36 mm)
Műanyag citrus prés mérőpohárral.
784 Ft 
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BACET 781250
• 120×215×25 mm
[ E1 (50×10 mm), P1 (4C, 50×10 mm)
Bambusz és szilikon, 3 db-os konyhai készlet.
1 245 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 

KOLAM 791806
• 175×30×10 mm
[ P1 (1C, 40×10 mm)
Szilikon anyagból készült ecset sütéshez.
288 Ft 

KERMAN 791807
• 230×35×10 mm
[ P1 (1C, 30×10 mm)
Szilikon konyhai spatula.
282 Ft 

-02-02

-05

-01 -02 -05 -07

-06

-05

-06

-07

287

Vissza a tartalomjegyzékhez



KENZZO 741638
• ø115×50 mm
[ P1 (1C, 60×30 mm), UV (FC, ø100 mm)
Műanyag 5 darabos tésztaszaggató 
szett, kerek, fedeles műanyag dobozban.
624 Ft 

KRANP 791478
• 175×35×25 mm
[ P2 (1C, 15×6 mm), E1 (10×6 mm)
Mini grill fogó, fém nyéllel és 
műanyag fogóval.
480 Ft 

ELDUR 791476
• 105×30×34 mm
[ P1 (4C, 35×10 mm), UV (FC, 35×10 mm)
Újratölthető, műanyag borítású konyhai 
gázgyújtó.
362 Ft 
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BORINDA 800390
• 240×50 mm
[ E1 (30×45 mm), P1 (1C, 60×10 mm)
Bambusz fakanál.
256 Ft 

SASA 800406
• ø90×48 mm
[ E2 (30×20 mm), P2 (2C, 40×20 mm)
Bambusz mozsár és mozsártörő.
1 485 Ft 

BAMBoo
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FLURRY 810386-10
• ø44×195 mm
[ P2 (2C, 20×20 mm), E2 (20×20 mm)
Kézi só- és borsőrlő gumírozott műanyag 
és rozsdamentes acél borítással, kerámia 
őrlőszerkezettel és üvegnyitó funkcióval.
1 802 Ft 

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 

MOUSSE 800364
• 200×150×17 mm
[ P2 (1C, 50×30 mm), UV (FC, 150×140 mm)
Digitális konyhai mérleg edzett üveg 
felülettel. Méréshatár 5 kg-ig. Mérési egység: 
1 g (g/oz). 2 db AAA elemmel működik. Elem 
nélkül szállítjuk.
3 882 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 

BEAN 810346
• 208×158×28 mm
[ P2 (2C, 70×15 mm)
Műanyag digitális konyhai mérleg, érzékeny 
szenzorral a pontos mérés érdekében. Méréshatár 
3 kg-ig. Mérési egység: 1 g (kg/g/oz/lb). Automata 
és kézi kikapcsolásra is van lehetőség. 2 db AAA 
elemmel működik. Elem nélkül szállítjuk.
3 840 Ft 

800364

810354
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WANYI 791553
• 33×250 ×15 mm 
[ P2 (1C, 40×40 mm), E2 (95×10 mm)
Kerámia kés, gumis markolattal. 
Díszdobozban szállítjuk.
3 120 Ft 

BARIA 791809
• 140×240×4 mm
[ Nem emblémázható
Műanyag vágódeszka.
381 Ft 

VIVID 812421
• 300×200×5 mm
[ FP-UV (FC, 300×200 mm)
Edzett üveg vágódeszka egyedi grafikával. Az 
ár tartalmazza az UV LED nyomtatás költségét. 
Minimális rendelési mennyiség: 50 db.
1 680 Ft 
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POPIC 781262
• 36×178×24 mm
[ P1 (4C, 40×30 mm), DO4(FC, 47×33 m)
Műanyag evőeszköz szett, melyben van 
1 db kés, 1 db kanál és 1 db villa, a végén 
üvegnyitó funkció található.
314 Ft 

SCALE 791561
• 160×90×10 mm
[ P1 (2C, 50×8 mm)
Műanyag pizza szeletelő.
202 Ft 

GALTON 741251
• 73×230 mm
[ P2 (2C, 20×50 mm)
Rozsdamentes acélból készült 4 db-os 
konyhai késkészlet műanyag tartóban.
1 882 Ft 
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SHIBA 800405
• 300×200×10 mm
[ E2 (80×160 mm), 
P2 (2C, 60×20 mm)
Karácsonyfa alakú bambusz 
vágódeszka.
1 242 Ft 

RUBAN 781249
• 150×200×10 mm
[ E2 (100×100 mm)
Bambusz vágódeszka.
922 Ft 

NESTY 781251
• 225 mm
[ E0 (50×5 mm), P0 (4C, 40×5 mm)
Bambusz evőpálcika, 2 db.
282 Ft 
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BROCHET 781254
• 120 mm
[ VS (FC, 50×50 mm)
Bambuszból készült tálaló pálcika színes 
dekorációval, 10 db.
141 Ft 

BUBULA 800407
• 298×200×10 mm
[ E2 (120×80 mm)
Tehén alakú bambusz vágódeszka.
1 242 Ft 

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 

BAMBUSA 800388
• 330×230×10 mm
[ E2 (120×80 mm)
Bambusz vágódeszka.
1 562 Ft 
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ROLDIC 781699
• 130×150×56 mm
[ E2 (60×30 mm), P2 (1C, 50×30 mm)
Rozsdamentes acél sajtkés készlet 5 
késsel és egy fa asztali tartóval.
3 722 Ft 

KOET 731983
• 190×160×23 mm 
[ E2 (20×30 mm)
4 féle rozsdamentes acél sajtkés fa 
fogóval, fekete díszdobozban szállítjuk.
2 800 Ft 

WAGYU 800365
• 222×122×17 mm
[ E2 (50×10 mm), P2 (1C, 50×10 mm)
4 részes, rozsdamentes acél steak 
étkészlet fanyelű késsel és villával. 
Fehér kartondobozban szállítjuk.
1 200 Ft 
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REVEY 791302
• ø60×80 mm 
[ P2 (1C, 20×10 mm)
Tojás alakú, műanyag, 60 perces, konyhai időzítő.
922 Ft 

BULLI 741240
• 60×60×16 mm
[ P1 (4C, 40×15 mm)
Műanyag konyhai időzítő és óra digitális kijelzővel és 
mágnessel a hátoldalán. Gombelemmel szállítjuk.
1 040 Ft 

SANDY 844030
• ø20×60 mm
[ P1 (1C, 40×8 mm), DG2 (FC, 150×150 mm)
Műanyag, 3 perces homokóra, a 
tartóval megegyező színű homokkal. 
Tapadókoronggal rögzíthető. Egyediesítsd 
digitálisan nyomott papírbetéttel!
211 Ft 

-01

-01

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

-02 -05 -06

-02 -05 -06 -07

EGYEDIESÍTSD DIGITÁLISAN 
EMBLÉMÁZOTT PAPÍRBETÉTTEL!

kör

póló

ház

fog

tojás

négyzet

296

Vissza a tartalomjegyzékhez



EPOFRIDGY 718001
• Max. 25 cm²
[ FP-DO (FC, Max 25 cm²)
Egyedi gyártású, tetszőleges formájú, 
digitálisan nyomtatott hűtőmágnes 
epo×y 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 

EPOFRIDGY 
AND FRIDGY
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NIETIX 741619-01
• 290×210 mm
[ P1 (4C, 60×60 mm)
Heti bontású mágneses üzenőtábla, 
mágneses filctollal és törlővel.
602 Ft 

SYLOX 741759
• 60×148 mm
[ P1 (4C, 50×30 mm)
Hűtőmágnes 40 lapos 
jegyzettömbbel.
163 Ft 

DAKEN 741618
• 60×60 mm
[ P1 (4C, 40×40 mm)
Négyzet alakú színes 
hűtőmágnes.
61 Ft 

YUPIT 791551
• 150×105 mm
[ P1 (2C, 50×6 mm), 
VS (FC, 100×6 mm)
Mágneses üzenőtábla, mágneses 
filctollal és törlővel.
176 Ft 

YAKARI 741511
• 99×139 mm
[ P1 (4C, 60×30 mm)
40 lapos mágneses jegyzetfüzet, 
mini fa ceruzával.
282 Ft 
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MARNIK 781653
• 310×210×12 mm
[ E2 (280×10 mm), S2 (1C, 280×10 mm)
Kétoldalú üzenőtábla: fekete krétatábla és fehér 
szárazon törölhető tábla. 3 krétával, 1 filctollal és 
letörlővel együtt szállítjuk.
1 642 Ft 

KALMONT 781269
• 174×174 mm
[ SU1 (FC, 160×160 mm)
Poliészter anyagból készült 1 db 
edényfogó színes széllel. Ideális 
szublimációs eljáráshoz.
330 Ft 

MILO 791805
• 100×70×80 mm
[ Nem emblémázható
Konyhai edényfogó szilikon 
anyagból, 1 db.
282 Ft 
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SILAX 781270
• 165×280 mm
[ SU2 (FC, 165×280)
Poliészter anyagból készült 1 db 
edényfogó színes széllel. Ideális 
szublimációs eljáráshoz.
634 Ft 

PIPER 761202
• 180×285 mm
[ T0 (8C, 80×80 mm)
Színes, pamut edényfogó kesztyű, 
egyik oldalán steppelt, 1 db.
544 Ft 

TOSHA 741626
• 180×260 mm
[ T0 (8C, 100×70 mm)
Poliészter és neoprén bevonatú 
edényfogó kesztyű, 1 db.
1 104 Ft 

POT 761203
• 165×165 mm
[ T0 (8C, 100×100 mm)
Színes, pamut edényfogó, egyik 
oldalán steppelt, 1 db.
346 Ft 
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NILSON 741623
[ T1 (8C, 100×50 mm)
Szakács sapka, anyaga 35% pamut 
és 65% poliészter.
1 120 Ft 

BREMOR 741858-10
• 900×890 mm
[ T1 (8C, 150×80 mm)
100% poliészter, fekete színű 
hosszú pincérkötény.
1 840 Ft 

MILTY 741857-10
• 520×300 mm
[ T1 (8C, 150×80 mm)
100% poliészter, fekete színű 
pincérkötény, 3 zsebbel.
1 002 Ft 
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BACATIS 791481
• 650×900 mm
[ T1 (8C, 150×80 mm), S1 (4C, 300×120 mm), 
*: WP (8C, 150×80 mm)
35% pamut/ 65% poliészter anyagból készült 
konyhai kötény, zsebbel.
1 642 Ft 

VANUR 791896
• 500×730 mm
[ T1 (8C, 150×80 mm), 
*: WP (8C, 150×80 mm)
Non-woven kötény zsebbel.
336 Ft 

CHEF 761206
• 500×730 mm
[ T1 (8C, 200×120 mm)
Non-woven anyagból készült, 
zsebes kötény, 70 g/m².
304 Ft 
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SENTRY 819024
• 595×395 mm
[ FP-SU (FC, 595×395 mm)
Szublimációs lábtörlő egyedi grafikával, poliészterből és 
gumiból. Az ár tartalmazza a szublimációs emblémázás 
költségét. Minimális rendelési mennyiség: 50 db.
3 002 Ft 

STAN 731622
• 140×190×9 mm
[ P1 (2C, 70×15 mm), E1 (60×10 mm)
Képkeret 10×15 cm-es fotókhoz. 
Anyaga: MDF fa.
634 Ft 

WISTON 865002
• 165×150×10 mm
[ P2 (2C, 70×20mm mm), 
E1 (70×20 mm)
Alumínium képkeret, 1 db 
10×15 cm-es fotó tárolásához.
1 024 Ft 
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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 

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 

INCIENSO 731403
• 203×35×76 mm
[ VS (FC, 60×60 mm)
Illatosított füstölő szett, mely 10 db füstölőt, levél 
alakú, kerámia füstölőtartót, 3 db teamécsest, 1 db 
átlátszó, megegyező színű mécsestartót tartalmaz. 
Fekete kartondobozban szállítjuk.
762 Ft 
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NETTAX 781927
• ø56×67 mm
[ P2 (1C, 30×30 mm)
Illatgyertya üvegpohárban. Fehér 
papírdobozban szállítjuk.
784 Ft 

SIOKO 741762
• ø60×32 mm
[ P1 (1C, ø35 mm)
Vanília illatú mécses, megegyező 
színű fedeles, fém tartóban.
544 Ft 

SHIVA 731314
• ø64×50 mm
[ P2 (4C, ø45 mm), E1 (ø45 mm)
Illatos gyertya, fonállal bevont 
fedeles fémdobozban.
576 Ft 
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KLIRE 741866
• ø44×19 mm
[ E1 (ø38 mm)
Vanília illatú gyertya fém dobozban.
371 Ft 

FLORA 845057
• 110×110×20 mm
[ E2 (80×80 mm), 3D (80×80 mm), 
UV (FC, 110×110 mm)
Téglatest alakú üvegváza, 3D lézer 
gravírozáshoz. Fekete díszdobozban szállítjuk.
2 602 Ft 

SAMBA 800346
• 65×50×110 mm
[ P2 (2C, 25×12 mm)
Napelemes, műanyag táncoló virág.
634 Ft 
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NERTEL 781236
• 150×70×70 mm
[ P1 (1C, 30×30 mm)
Fűszernövény szett 2 db biológiailag lebomló 
cserépben, petrezselyemmel és mentával.
842 Ft 

PETUNIA 731428
• ø65×62 mm
[ VS (FC, 40×40 mm)
5-8 petúnia magot tartalmazó, biológiailag 
lebomló anyagból készült cserép karton 
dobozban. Pár nap locsolás után a mag 
virágot hoz, melyek színe változó lehet.
544 Ft 

FLOWCAN 791115
• ø65×90 mm 
[ VS (FC, 75×100 mm)
Virágfölddel és 6-8 db petúnia 
maggal töltött konzervdoboz. A 
virágok színe változó.
762 Ft 

DUDE 886000
• 76×60×31 mm
[ Nem emblémázható
Kerámia emberke, a figura feje fűmaggal van 
töltve, ami néhány nap öntözés után kihajt.
736 Ft 
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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 

RAYCON
741260-01
• 100×250×100 mm
[ P1 (1C, 40×30 mm)
Táska formájú borhűtő PVC 
anyagból.
1 082 Ft 

VINOPOL
718081
• 255×185 mm
[ S0 (4C, 240×170 mm), 
SU2 (FC, 255×185 mm)
Borosüveg póló non-woven 
anyagból.
138 Ft 
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TOBASSY 781796
• ø87×215 mm
[ E1 (30×30 mm)
Rozsdamentes acél koktél shaker, 
550 ml. Díszdobozban szállítjuk.
3 440 Ft 

ROLEY 741832
• 72×40×40 mm
[ E1 (10×10 mm)
Rozsdamentes acélból készült mérce 
pohár, 25 ml/10 ml űrtartalommal.
602 Ft 

CONDIF 741614
• 24×145×13 mm
[ VS (FC, 120×20 mm)
12 darabos szilikon pohárjelölő 
készlet, műanyag tartóban.
1 104 Ft 

TAKONE 741254
• ø80×165 mm
[ P2 (4C, 30×30 mm)
Színes, műanyag koktél shaker, 300 ml.
768 Ft 
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KOLSI 741841
• 50×70×32 mm
[ P1 (4C, ø15 mm)
Fekete, műanyag borzáró dugó 
és bor tartó egyben.
282 Ft 

PUGLIA 804010
• ø40×55 mm
[ E1 (ø25 mm)
Pezsgős üvegre rögzíthető fém dugó.
602 Ft 

ALSACE 804901
• ø40×20 mm
[ E1 (20×8 mm)
Fém cseppfogó, piros 
bársonyos béléssel.
240 Ft 

SAMMIN 811114
• ø24×63 mm
[ E1 (ø15)
Szilikon és rozsdamentes acélból 
készült borzáró dugó.
464 Ft 
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NOAH 718149
• 195×100×80 mm
[ P1 (4C, 60×40 mm), E1 (50×50 mm)
Állatformájú fa poháralátét készlet 4 alátéttel 
és asztali tartóval. Rétegelt nyírfából készült. 
Lapraszerelten szállítjuk.
762 Ft 

CUSTER 812422
• 100×100×5 mm
[ FP-UV (FC, 100×100)
4 db edzett üveg poháralátét egyedi 
grafikával. Az ár tartalmazza az UV LED 
nyomtatás költségét. Minimális rendelési 
mennyiség: 25 db.
1 642 Ft 

BREW 718062
• 95×95 mm
[ FP-UV (FC, 95×95 mm)
HDF falemezből készült poháralátét 
egyik oldalán egyedi grafikával. 
Minimum rendelési mennyiség: 100 db.
224 Ft 
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SESCENT 718148
• 105×105×70 mm
[ P1 (4C, 60×15 mm), E1 (80×80 mm)
Fa poháralátét készlet 6 alátéttel és 
asztali tartóval. Rétegelt nyírfából készült. 
Lapraszerelten szállítjuk.
880 Ft 

FARO 810712
• 110×36 mm
[ P2 (4C, 50×15 mm), C1 (8C, 50×25 mm), 
E1 (50×15mm)
Fém sörnyitó, fekete kartondobozban.
506 Ft 

BIERBAUM 874007
• 144×25×19 mm
[ P1 (4C, 70×10 mm), E1 (90×10 mm)
Sörnyitó fa nyéllel.
576 Ft 
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HOPFANATIC 864002-01
• 82×82 mm
[ P1 (4C, 70×40 mm), UV (FC, 82×82 mm)
Műanyag poháralátét, sörnyitóval és 
csúszásmentes aljjal.
186 Ft 

TRONIC 731974
• 55×106×5 mm 
[ P0 (4C, 60×15 mm), UV (FC, 55×106 mm)
Műanyag színes sörnyitó, mely 
hűtőmágnesként is funkcionál.
144 Ft 

SWIPE 809391-01
• 85×54×4 mm
[ P1 (4C, 40×40 mm), UV (FC, 54×85 mm)
Műanyag négyszögletes sörnyitó.
160 Ft 
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SORBIP 741641
• 47×158×10 mm
[ P1 (4C, 65×10 mm)
Műanyag sörnyitó.
256 Ft 

KYO 731594
• 40×90×10 mm
[ P0 (4C, 25×30 mm), UV (FC, 25×30 mm)
Műanyag borítású sörnyitó.
138 Ft 

LAMBRA 741879
• 80×35×40 mm
[ P1 (1C, 50×25 mm)
Műanyag üveg nyitó, jegyzet 
csipesszel és mágnessel.
362 Ft 

GADUX 781079
• 38×3×85 mm
[ E0 (45×10mm), P1 (4C, 30×10 mm)
Alumínium üvegnyitó.
202 Ft 
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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 

315

Vissza a tartalomjegyzékhez



UMBRIA 800409
• 120×10×20 mm
[ E1 (40×5 mm)
Fém pincérbicska dugóhúzóval és 
üvegnyitóval.
474 Ft 

BRADIMOR 781963-10
• 185×63×170 mm
[ S1 (1C, 70×70 mm), E2 (70×70 mm)
4 részes boros szett fa dobozban. Tartalma: dugóhúzó, 
vákuumpumpa és 2 vákuumduó. Antonio Miro márkatermék.
6 960 Ft 

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 
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NOLIX 791496
• ø24×115 mm
[ P1 (2C, 10×50 mm)
Üveg formájú dugóhúzó 
üvegnyitóval.
560 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 

SARAP 791493
• ø60×240 mm
[ VS (FC, 30×60 mm)
Borosüveg formájú, 3 részes 
boros szett. A szett tartalma: 
pincérbicska, cseppfogó és kiöntő.
2 560 Ft 
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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 

KAI 807202
• 115×25×6 mm
[ P2 (1C, 25×5 mm), E1 (25×5 mm)
Fém pincérbicska dugóhúzóval és 
üvegnyitóval.
522 Ft 
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LANUS 741834
• 25×64×12 mm
[ P1 (4C, 40×15 mm), UV (FC, 40×15 mm)
Újratölthető, piezo, műanyag öngyújtó. 
Gyerekzáras. Csak a teli karton mennyiséggel 
rendelhető! (1.000 db-al osztható).
154 Ft 

PLAIN 731379
• 23×80×9 mm
[ P1 (4C, 50×15 mm), UV (FC, 50×15 mm)
Műanyag, újratölthető piezo öngyújtó. 
Gyerekzáras. Csak a teli karton mennyiséggel 
rendelhető! (1.000 db-al osztható).
179 Ft 

LECOM 781472
• 39×58×13 mm
[ E1 (25×25 mm)
Újratölthető, fém öngyújtó. 
Töltőfolyadék nélkül szállítjuk.
1 002 Ft 

VAYGOX 741833
• 23×80×9 mm
[ P1 (4C, 50×15 mm), UV (FC, 50×15 mm)
Újratölthető, piezo, műanyag öngyújtó. 
Gyerekzáras. Csak a teli karton mennyiséggel 
rendelhető! (1.000 db-al osztható).
141 Ft 
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RESISTO 761606
• 24×67×12 mm
[ P1 (4C, 40×6 mm)
Újratölthető műanyag öngyújtó, LED lámpával. 
Gyerekzáras. Csak a teli karton mennyiséggel 
rendelhető! (1.000 db-al osztható).
240 Ft 

FERROC 741916
• 23×81×11 mm
[ P1 (4C, 50×15 mm), UV (FC, 50×15 mm)
Műanyag öngyújtó. Gyerekzáras. Többféle színek 
találhatóak az 50 db-os csomagban. Az ár 1 
darabra vonatkozik. Csak a teli karton mennyiséggel 
rendelhető! (1.000 db-al osztható)
106 Ft 
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GYEREK TÁSKÁK ÉS KÖTÉNYEK
PERSELYEK

LÉGGÖMBÖK
JOJÓK ÉS KIRAKÓSOK

MATRICÁK
PLÜSSÁLLATOK ÉS JÁTÉKOK

PÖRGETTYŰK
CERUZÁK, ZSÍRKRÉTÁK ÉS HEGYEZŐK

SZÍNEZŐK ÉS FILCTOLLAK
TOLLAK GYEREKEKNEK

gyerekek és játékok
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LLOREL 781812
• 260×300 mm
[ T1 (8C, 100×70 mm)
Állat formájú hátizsák 
zsinórfüles vállpánttal 
gyerekeknek, 190T poliészter.
624 Ft 

KISSA 741785
• 325×263 mm
[ T1 (8C, 150×100 mm)
Összehajtogatható gyerek hátizsák, figurás 
tokban, műanyag karabinerrel. Anyaga: 
190T poliészter.
576 Ft 

MOSBY 781458
• 205×220 mm
[ T0 (8C, 180×100 mm), 
WP (8C, 120×100 mm)
Non-woven anyagból készült színezhető 
táska gyerekeknek 5 db zsírkrétával.
282 Ft 

BACKYS 741878
• 250×300 mm
[ T1 (8C, 150×80 mm)
Non-woven anyagból készült 
színezhető hátizsák gyerekeknek, 
5 db színes filctollal.
416 Ft 
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LEGOX 741622
[ T1 (8C, 150×80 mm)
Séf szett, mely tartalmaz egy szakács 
sapkát és kötényt. Egy méretben, 
gyerekeknek. Anyaga: non-woven.
784 Ft 

NONO 791436
• 600×400 mm
[ T1 (8C, 150×80 mm)
Non-woven anyagból készült kötény 
gyerekeknek, elöl zsebbel.
330 Ft 

TIZY 741877
• 430×430 mm
[ T1 (8C, 150×80 mm)
Non-woven anyagból készült színezhető 
gyerek kötény, 5 db színes filctollal.
480 Ft 
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DONAX 741698
• 100×75×80 mm
[ P2 (1C, 25×15 mm)
Műanyag malacpersely, melyből az 
aprópénzt az orr elforgatásával lehet kivenni.
506 Ft 

RUBLO 791234
• ø70×75 mm
[ P1 (2C, 30×40 mm), VS (FC, 220×62 mm)
Fém és papír anyagból készült konzerv 
formájú persely. Tedd egyedivé digitálisan 
emblémázott vinyl matricával!
659 Ft 

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 
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CREABALLOON 718094
• ø280 mm
Egyedi gyártású léggömb, egy vagy két oldalon 
CMYK vagy max. 8 direktszínnel emblémázható. 
Minimális rendelési mennyiség 1000 db.
Egyedi ár 

718094

718093

-02 -03 -05 -06 -07 -13 -25

-01 -02 -03 -05 -06 -06V-06A -07 -10 -13-04 -25 -63 -74

Made

in EU

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

Pasztell

CREABALLOON
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CRASKET 718080
• 200×160 mm
[ FP-UV (FC, 200×160 mm)
Egyedi grafikájú kosárlabda palánk 
HDF falemezből. Tapadókorongokkal 
és kosárlabdával szállítjuk. Minimális 
rendelési mennyiség: 50 db.
1 802 Ft 

ZIGI 810311
• 170×63 mm
[ P1 (4C, 40×25 mm)
Műanyag rumbatök (az ár egy db-ra értendő).
301 Ft 

BUJASS 741709
• ø37×112 mm
[ P0 (4C, 50×15 mm), VS (FC, 95×70 mm)
Műanyag buborékfújó tetején ügyességi 
játékkal. Folyadék nélkül szállítjuk. 
Űrtartalom: 60 ml.
195 Ft 

BARON 761889
• 127×40×150 mm
[ VS (FC, 50×50 mm)
EVA anyagból készült, 3 dimenziós 
kirakós játék.
154 Ft 

MILUX 741365
• ø50×15 mm
[ P1 (4C, ø40 mm), UV (FC, ø45 mm)
Műanyag, lapos jojó.
122 Ft 

NEOTON 800368
• 53×53×28 mm
[ P1 (4C, ø30 mm), E1 (ø30 mm)
Fa jojó fehér, pamut zsinórral.
173 Ft 

-01

-02

-05

-06

-07

-10
-02 -05 -06

-01 -03 -05 -07 -02 -05 -06

-07 -25

Made

in EU

326

Vissza a tartalomjegyzékhez



MAORI 718088
• Max. 40×40 mm
[ FP-DG (FC, 36×36 mm)
Egyedi grafikával és formában gyártott ideiglenes 
matrica tetoválás ma×. 4×4 cm méretben. 
Minimális rendelési mennyiség: 100 db.
138 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 

Made

in EU

Made
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TERVEZD MEG SAJÁT 
FORMÁD!
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HANNA 731648
• 100×100×2 mm
[ P1 (2C, 30×12 mm)
Fa képkeret, állatfigurás díszítéssel. 
6,2×6,2 cm-es fotóhoz.
282 Ft 

GRIMM 809531
• 35×115 mm
[ P2 (1C, 40×5 mm)
Színes, fa könyvjelző, végén vidám figurával.
96 Ft 

GARDIM 741789
• 182×80×43 mm
[ P1 (1C, 70×8 mm)
Fából készült fényképtartó 5 klipsszel, 
madár és virág dekorációval.
842 Ft 
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RENDJUR 899003
• 150 mm
[ VS (FC, 40×30 mm)
Plüss rénszarvas, fülén 
emblémázható papír címkével.
1 024 Ft 

AROHAX 741811
• 145×150×105 mm
[ Nem emblémázható
Plüss mackó, színével megegyező szalaggal.
1 200 Ft 

MORGEN 761405
• 105×110×90 mm
[ Nem emblémázható
Plüss játékmackó, színes, rövid ujjú pólóban.
1 002 Ft 

ALISON 781275
• 145×150×105 mm
[ Nem emblémázható
Plüss játékmackó, rövid ujjú pólóban, poliészter.
1 440 Ft 
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TEDDY 731411
• 65×75×40 mm
[ T2 (8C, 30×15 mm)
Plüss, kulcstartós maci emblémázható 
pólóval. Anyaga: poliészter.
640 Ft 

ZOONY 899005
• 144×40 mm
[ P1 (2C, ø20 mm), VS (FC, ø20 mm)
Plüssjáték kulcstartóval és 
emblémázható papírral.
864 Ft 
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RAYXEL 781650
• 385×590×5 mm
[ S1 (2C, 320×120 mm), 
UV (FC, 320×120 mm)
Selfie fotókeret, kartonpapírból és 
műanyaghabból.
1 402 Ft 

RONDUX 781827
• ø26×93 mm
[ P1 (2C, 40×10 mm)
Fából készült gördülő ügyességi játék.
381 Ft 

KRALIEM 781648
• 115×170 mm
[ S1 (1C, 80×30 mm)
Szövegbuborék alakú, kartonpapírból 
készült fotókellék fa nyélen.
64 Ft 

CARREY 781647
• 200×250 mm
[ S1 (1C, 80×30 mm)
Szelfie szett 5 különböző fotókellékkel, 
fából és kartonpapírból.
298 Ft 
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COLOSPIN 718150-01
• 75×12×75 mm
[ FP-UV (FC, 75×75 mm)
Műanyag és fém, háromágú pörgettyű acél 
golyóscsapágyakkal. Ajándékdobozban szállítjuk. 
Az ár tartalmazza az UV LED emblémázás 
költségét. Minimális rendelési mennyiség: 100 db.
880 Ft 

BOLTY 781915
• 79×79×12 mm
[ P1 (2C, ø15 mm)
Műanyag háromágú pörgettyű.
346 Ft 

SLACK 781913
• 36×85×12 mm
[ P1 (2C, ø15 mm)
Műanyag kétágú pörgettyű, 
mindkét oldalon üvegnyitóval.
522 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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KELPET 781823
• 150×32×50 mm
[ P1 (4C, 25×50 mm), E1 (120×15 mm)
Fa dominó állatfigurákkal, fa dobozban. 
28 darabos.
1 024 Ft 

GENIUS 800345
• 240×78×66 mm
[ E1 (150×30 mm)
3 részes fa ügyességi játék, fa dobozban szállítjuk.
2 720 Ft 

MIKADO 781825
• 195×30×45 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)
Réregelt 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 

JETEX 781276
• 45×45×45 mm
[ T1 (8C, 80×80 mm)
Fa kirakós kocka non-woven 
tasakban. Tasak mérete: 
123×150 mm.
602 Ft 

LEON 800369
• 44×41×41 mm
[ T1 (8C, 60×60 mm), 
E2 (30×10 mm)
Fa kirakó játék, mely kockát 
alkot, natúr színű pamut 
tasakban szállítjuk. Zacskó 
mérete: 96×175 mm.
464 Ft 

LABYRINTH 
800367
• 90×90×24 mm
[ E1 (50×10 mm)
Fa útvesztő játék plexi ablakkal. 
Műanyag átlátszó tetővel.
634 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 

Made
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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 

ZETA 731812-01
• 150×110 mm 
[ S1 (1C, 120×70 mm), 
UV (FC, 150×110 mm)
Rajzolható kirakós játék 
4 db zsírkrétával.
205 Ft 

ROZZLE 812412
• ø200 mm
[ FP-SU (FC, ø200 mm)
Kerek, 41 darabos puzzle szublimációs 
nyomtatáshoz. Az ár tartalmazza a 
szublimációs nyomtatást. Minimális 
rendelési mennyiség: 50 db.
714 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 
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SUTROX 781826
• 150×150×5 mm
[ S1 (1C, 110×110 mm)
9 db-os fa puzzle tartókeretben.
461 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 

WODALUS 718155
• 120×120×3 mm
[ FP-UV (FC, 100×100 mm)
9 részes műanyag puzzle egyedi 
grafikával, rétegelt nyírfa tartókeretben. 
Az ár tartalmazza az UV LED 
emblémázás költségét. Minimális 
remdelési mennyiség: 100 db.
522 Ft 
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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 

SLIDY 864004-01
• 155×64×7 mm
[ P1 (4C, 70×35 mm), UV (FC, 80×40 mm)
15 cm-es műanyag vonalzó kirakóval.
240 Ft 

FLEXOR 731474
• 305×30×3 mm
[ P2 (4C, 70×10 mm)
Flexibilis műanyag 30 cm-es vonalzó.
192 Ft 
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LOONEY 718092

[ P1 (2C, 60×15 mm), E1 (120×20 mm)
Fából készült figurás vonalzó.
99 Ft 

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 

DRAGON 808510
• 210×25×35 mm 
[ P2 (4C, 55×15 mm), E1 (100×15 mm)
6 db színes ceruza, natúr fadobozban, 
20 cm-es vonalzóval.
416 Ft 
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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 

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 
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TYNIE 741312
• 30×90×8 mm
[ P0 (4C, 20×50 mm), VS (FC, 20×55 mm)
4 db-os fa színes ceruza készlet ablakos 
papírdobozban.
61 Ft 

ALADIN 761186
• 78×185×12 mm
[ P1 (4C, 60×15 mm)
Ceruza (10 db) és zsírkréta (9 db) készlet, 
ablakos papírdobozban.
346 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 

FREDDY 844036
• 32×80 mm 
[ VS (FC, 25×60 mm)
4 db-os színes zsírkréta készlet PE tasakban.
42 Ft 

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 

GALLERY 6 812600
• ø27×102 mm
[ P1 (4C, 15×50 mm)
6 db-os rövid, színes ceruza, karton henger 
tokban, színes műanyag kupakkal, a kupak 
tetején hegyezővel.
144 Ft 
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BONI 791384
• 110×90×80 mm
[ VS (FC, 80×80 mm)
12 db különböző színű filctoll, műanyag, 
átlátszó tartóban.
362 Ft 

FIGGY 741313
• 74×90×15 mm
[ P1 (1C, 50×30 mm), VS (FC, 50×50 mm)
Kifestő szett 6 db színes ceruzával, 
hegyezővel és kifestő könyvvel.
179 Ft 

DRANIMAL 898001
• 120×80×10 mm
[ P2 (2C, 45×8 mm), VS (FC, 60×60 mm)
Kívül polietilén, belül poliészter kifesthető 
játék 4 db színes filctollal.
880 Ft 

MIGAL 781272
• 100×45×40 mm
[ T1 (8C, 50×20 mm), *:WP (8C, 50×20mm)
Színes ceruza szett, mely áll 8 db színes 
fa ceruzából (kiegyezett). Cipzáras tokban 
szállítjuk, 420D poliészter.
422 Ft 
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ROZIM 781809-01
• 400×300 mm
[ T1 (8C, 100×50 mm)
Színezhető tányéralátét 5 zsírkrétával, 
anyaga: non-woven.
256 Ft 

RUDEX 781616
• 150×150×7 mm
[ P1 (2C, 60×30 mm)
Papírból készült 48 íves színezőkönyv, mely 
tartalmaz 48 mandalát és 48 kifestő mintát.
464 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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FLEXI 731504
• ø6×320 mm
[ P1 (2C, 50×4 mm)
Flexibilis ceruza radírral, speciális rugalmas 
anyagból. Nem kihegyezve szállítjuk.
80 Ft 

TERCEL 781274
• 30×190×13 mm
[ P0 (2C, 70×5 mm)
Fa ceruza 3 db labda formájú radírral. 
Nem kihegyezve szállítjuk.
234 Ft 

PIMBUR 781271
• ø6×180 mm
[ P1 (2C, 50×4 mm)
 Flexibilis ceruza radírral, speciális rugalmas 
anyagból. Nem kihegyezve szállítjuk.
45 Ft 

MIKO 791571
• ø7×215 mm
[ P1 (4C, 70×5 mm)
Fából készült ceruza, a végén doktor 
figurával. Nem kihegyezve szállítjuk.
224 Ft 
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BRANT 791538
• ø7×175 mm
[ P1 (4C, 70×5 mm)
Fából készült, grafit ceruza, végén állatfigurás 
radírral. Nem kihegyezve szállítjuk.
122 Ft 

FARM 809345
• ø8×210 mm
[ P1 (4C, 70×5 mm)
Vidám grafitceruza festett testtel 
és állatfigurával a végén. Nem 
kihegyezve szállítjuk.
176 Ft 
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ZOOM 809344
• 110 mm
[ P1 (4C, 40×8 mm)
Vidám golyóstoll festett testtel és 
állatfigurával. Kék tollbetéttel szállítjuk.
250 Ft 

CRISANT 741786
• ø5×250 mm
[ Nem emblémázható
Műanyag golyóstoll a végén virág 
mintával. Kék tollbetéttel szállítjuk.
224 Ft 

FRICUM 781410
• 140×35×17 mm
[ P1 (2C, 50×6 mm)
Műanyag golyóstoll végén hangulatjel 
mintával. Kék tollbetéttel szállítjuk.
227 Ft 
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FLEXIROLL 731500
• ø9×235 mm
[ P1 (2C, 40×5 mm)
Speciális rugalmas anyagból készült flexibilis 
golyóstoll.
99 Ft 

PUMP 731713
• 155×30 mm
[ P1 (4C, 40×6 mm)
Műanyag golyóstoll buborékfújóval és 
nyakpánttal. Folyadék nélkül szállítjuk.
202 Ft 

NICKY 741703
• ø28×186 mm
[ P1 (4C, 60×5 mm)
Műanyag golyóstoll, tetején műanyag 
golyóval. A golyó színes LED-eket tartalmaz, 
amelyek mozgás hatására villognak. Kék 
tollbetéttel és gombelemmel szállítjuk.
320 Ft 
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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 

WESSON 873021
• 43×35×4 mm
[ E1 (20×20 mm), DO3 (FC, 32×32 mm)
Fém, négyzet alakú kulcstartó, mindkét 
oldalon fényes felületű fém betéttel. 
Fekete díszdobozban szállítjuk.
419 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 

GUNMETAL
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BALL 800657
• 29×39×4 mm
[ E1 (ø15 mm), DO1 (FC, ø23 mm)
Fém kulcstartó, fekete kartondobozban 
szállítjuk.
384 Ft 

DICE 800656
• 29×43×4 mm
[ E1 (15×20 mm), DO2 (FC, 21×28 mm)
Fém kulcstartó, fekete kartondobozban 
szállítjuk.
400 Ft 

RECTANGLE 800655
• 25×43×4 mm
[ E1 (15×25 mm), DO2 (FC, 20×29 mm)
Fém kulcstartó, fekete kartondobozban 
szállítjuk.
400 Ft 
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CAROUSAL 806320
• 35×95 mm
[ E1 (ø23 mm), DO1 (FC, ø25 mm)
Fém, forgó belsejű kulcstartó. 
Fekete kartondobozban.
560 Ft 

PRIMERO 810734
• 76×30×2 mm
[ DO1 (FC, 12×40 mm), E1 (8×30 mm)
1-es szám alakú, fém kulcstartó. 
Fekete díszdobozban szállítjuk.
480 Ft 

LET’S SPIN IT!
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LUXAR 809395
• ø37×2 mm
[ E1 (ø23 mm), DO1 (FC, ø25 mm)
Kerek, anodizált alumínium kulcstartó jól 
epoxy matricázható felülettel.
224 Ft 

SQUIX 809416
• 43×38×2 mm
[ DO3 (FC, 34×34 mm), E1 (25×25 mm)
Szögletes, anodizált alumínium kulcstartó, 
jól epoxy matricázható felülettel.
224 Ft 

FORU 873007
• 35×82×30 mm
[ E1 (17×29 mm), 
DO2 (FC, 21×33 mm)
Ovális formájú alumínium 
kulcstartó fém karikával.
320 Ft 

CIRCUS 810733
• 64×17×3 mm
[ DO2 (FC, 12×53 mm), 
E1 (40×10 mm)
Kapszula alakú fém kulcstartó. 
Fekete díszdobozban szállítjuk.
378 Ft 
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DUPOXY 809517
• 40×95 mm
[ FP-DO (FC, ø38 mm)
Fém, kerek kulcstartó, mindkét oldalán 
epoxy matricával. Az ár tartalmazza 
az emblémázás költségét. Minimális 
rendelési mennyiség: 100 db.
682 Ft 

BRECK 810730
• 30×33 mm
[ FP-DO (FC, 30×30 mm)
Négyszög alakú fém kulcstartó epoxy 
matricával. Az ár tartalmazza az 
emblémázás költségét. Minimális 
rendelési mennyiség: 100 db.
362 Ft 

VERTIGO 810735
• ø45×5 mm
[ DO1 (FC, ø20 mm), E1 (ø20 mm)
Hajókormány alakú fém kulcstartó, 
fekete díszdobozban szállítjuk.
458 Ft 

CINCO 810742
• ø75 mm
[ E1 (ø25 mm)
Kör alakú, fém kulcstartó, 5 db 
levehető kulcskarikával. Fekete 
díszdobozban szállítjuk.
624 Ft 

352

Vissza a tartalomjegyzékhez



BORIEM 781767
• 25×80×10 mm
[ P2 (1C, 40×10 mm)
Műbőrből és fémből készült kulcstartó, 
fekete díszdobozban.
762 Ft 

TICKET 757002-10
• 32×80 mm
[ FP-DO (FC, 20×47 mm)
Téglalap alakú, műbőr kulcstartó fém kulcskarikával. A 
közepén található fém rész epoxy gyantás matricával 
emblémázható. A termék ára az emblémázás költségét 
tartalmazza. Minimális rendelési mennyiség: 100 db.
576 Ft 

CLAP 757003-10
• 43×60 mm
[ FP-DO (FC, ø30 mm)
Kör alakú, műbőr kulcstartó fém kulcskarikával. A 
közepén található fém rész epoxy gyantás matricával 
emblémázható. A termék ára az emblémázás költségét 
tartalmazza. Minimális rendelési mennyiség: 100 db.
576 Ft 

BLOCK 757004-10
• 40×57 mm
[ FP-DO (FC, 28×28 mm)
Négyzet alakú, műbőr kulcstartó fém kulcskarikával. A 
közepén található fém rész epoxy gyantás matricával 
emblémázható. A termék ára az emblémázás költségét 
tartalmazza. Minimális rendelési mennyiség: 100 db.
576 Ft 
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REEL 810744
• ø41×71 mm
[ E1 (30×25 mm)
Kör alakú, műbőr és 
acél kulcstartó.
240 Ft 

SQEEL 810743
• 88×36 mm
[ E1 (30×30 mm)
Téglalap alakú, műbőr és 
acél kulcstartó.
240 Ft 

 

GUNMETAL
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MILTER 781666
• 9×79×15 mm
[ P2 (2C, 35×6 mm), E1 (35×6 mm)
Alumínium üvegnyitó kulcstartóval.
125 Ft 

TERUK 781739
• 23×61×23 mm
[ P2 (2C, 35×6 mm), E1 (35×6 mm)
Kulcs alakú alumínium üvegnyitó 
kulcstartóval.
154 Ft 

RUSSEL 809507
• 55×9×14 mm
[ P2 (2C, 35×6 mm), E1 (35×6 mm)
Alumínium üvegnyitó, kulcskarikával.
83 Ft 
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SINGE 791326
• 27×73×3 mm 
[ E1 (30×5 mm)
Gitár formájú alumínium kulcstartó, 
üvegnyitó funkcióval.
141 Ft 

RIA 791328
• 25×67×4 mm 
[ E1 (30×5 mm)
Hal formájú alumínium kulcstartó üvegnyitó 
funkcióval és fülhallgató tartóval.
128 Ft 

CICLEX 741588
• 35×57×4 mm
[ E1 (20×4 mm)
Bicikli formájú alumínium kulcstartó, 
sörnyitó funkcióval.
160 Ft 
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UNREAD 810741
• ø36 mm
[ E1 (ø35 mm)
"Kukac" jel formájú fém kulcstartó. 
Fekete díszdobozban szállítjuk.
400 Ft 

PACIFIC 810740
• 50×28 mm
[ E1 (20×10 mm)
Repülőgép formájú fém kulcstartó. 
Fekete díszdobozban szállítjuk.
442 Ft 

BUBBLES 810724
• 35×65×3 mm
[ FP-DO (FC, ø30 mm)
Fém üvegnyitó kulcskarikával és 
jól emblémázható felülettel. Az 
ár tartalmazza az emblémázás 
költségét. Minimális rendelési 
mennyiség: 100 db.
602 Ft 

ATECA 873028
• 85×35×5 mm
[ E1 (ø20 mm)
Fém kulcstartó üvegnyitóval 
és bevásárlókocsi érmével. 
Fekete ajándékdobozban 
szállítjuk.
544 Ft 
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DORKO 873019
• 68×32×3 mm
[ E1 (ø28 mm), DO2 (FC, ø30 mm)
Focilabda alakú, fém kulcstartó, 
díszdobozban szállítjuk.
426 Ft 

SHARE 731977
• 33×36×8 mm 
[ E1 (20×10 mm)
Fém, táska alakú kulcstartó. Fekete 
díszdobozban.
560 Ft 

ETERNITY 809516
• 80×45 mm
[ E1 (ø40 mm)
Fém kulcstartó kerek, forgatható 
öröknaptárral 2060-ig. Fekete 
kartondobozban szállítjuk.
704 Ft 

AGLAIA 806323
• 57×40 mm
[ E1 (20×8 mm)
Vitorlás alakú fém kulcstartó, kulcskarikával, 
fekete kartondobozban szállítjuk.
442 Ft 
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BOLKY 741586
• 28×25×10 mm
[ E1 (12×12 mm)
Ház formájú kulcstartó színes gumi 
hurokkal.
474 Ft 

LLADEL 781896
• 28×42×10 mm
[ E1 (15×12 mm)
Kulcs alakú fém kulcstartó, színes hurokkal.
736 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 

DROMO 810736
• ø34×5 mm
[ E1 (ø12 mm)
Autókerék alakú, fém kulcstartó, 
bevásárlókocsi érmével, fekete 
díszdobozban szállítjuk.
544 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 

CAR 806316
• 50×50×5 mm
[ E1 (20×10 mm)
Autó alakú fém kulcstartó, amely 
merev fém pánttal záródik. 
Fekete kartondobozban.
522 Ft 

RADER 781405
• 42×58×4 mm
[ P2 (1C, 30×10 mm), E0 (30×10 mm)
Autó formájú, fém és műanyag kulcstartó.
314 Ft 
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DOROS 741191
• 22×54×7 mm
[ P2 (4C, 30×15 mm), E1 (30×15 mm)
Téglalap alakú, színes fém kulcstartó.
362 Ft 

YIP 761161
• 28×65×4 mm
[ E1 (30×20 mm)
Fém és poliészter kulcstartó.
387 Ft 

KAELIS 781404
• 84×29×6 mm
[ E1 (20×25 mm)
Négyzet alakú, fém és szilikon kulcstartó.
576 Ft 

I LOVE 873030
• 60×31×5 mm
[ E1 (15×10 mm), DO1 (FC, 15×10 mm)
Fém kulcstartó 3 medállal: "I", szív és téglalap. 
Fekete ajándékdobozban szállítjuk.
496 Ft 
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ZOKO 791544
• 30×56×5 mm
[ E1 (30×3 mm)
Fém kulcstartó, alumínium karabinerrel.
115 Ft 

LUCKY 873029
• 95×35×3 mm
[ E1 (20×15 mm)
Négylevelű lóhere alakú fém kulcstartó. 
Fekete ajándékdobozban szállítjuk.
381 Ft 

NEVEK 741192
• 29×54×1 mm
[ P2 (4C, 30×20 mm), E1 (30×20 mm)
Színes, alumínium kulcstartó fém karikával.
128 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. 
Minimális rendelési 
mennyiség: 200 db.
90 Ft 

WOODY B
718160
• 35×80 mm
[ FP-UV (FC, 52×35 mm)
Ovális, rétegelt nyírfából 
készült kulcstartó, full 
colour emblémázással. Az 
ár tartalmazza az UV LED 
emblémázás költségét. 
Minimális rendelési 
mennyiség: 200 db.
90 Ft 

WOODY C
718161
• 45×72 mm
[ FP-UV (FC, 45×45 mm)
Négyzet, rétegelt nyírfából 
készült kulcstartó, full 
colour emblémázással. Az 
ár tartalmazza az UV LED 
emblémázás költségét. 
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. 
Minimális rendelési 
mennyiség: 200 db.
90 Ft 
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LOGGY 864006
• ø50×5 mm
[ P1 (2C, ø35 mm), E1 (ø35 mm)
Természetes fából készült kulcstartó 
fakéreggel a szélén. Fém kulcskarikával. 
A méret termékeknként eltérhet.
221 Ft 

SLOGGY 864007
• ø60×9 mm
[ P1 (2C, ø35 mm), E1 (ø35 mm)
Fenyőfából készült kulcstartó 
fakéreggel a szélén. Fém kulcskarikával. 
A méret termékeknként eltérhet.
304 Ft 

VITOLOK 781895-B
• 24×48×6 mm
[ P1 (4C, 20×25 mm), 
E1 (20×25 mm)
Fából és fémből készült kulcstartó.
762 Ft 

VITOLOK 781895-A
• ø40×5 mm
[ P1 (4C, ø25 mm), E1 (ø25 mm)
Fából és fémből készült kulcstartó.
762 Ft 

NATURAL WOOD
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KUMBA 781621
• ø120 mm
[ S2 (1C, 70×20 mm)
Műbőr, gyümölcs alakú pénztárca 
kulcskarikával.
784 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 

ORBIS 810726
• ø40×7 mm
[ P1 (4C, ø35 mm), E1 (ø35 mm)
Fából készült, kör alakú kulcstartó fém karikával.
368 Ft 

-A -B -C -D

365

Vissza a tartalomjegyzékhez



PERLE 791545
• 33×80×23 mm
[ Nem emblémázható
Mini strandpapucs fém 
kulcstartóval. Anyaga: 
EVA/műanyag.
122 Ft 

KOMBER 781150
• 36×72×40 mm
[ Nem emblémázható
Cipő formájú kulcstartó,  
EVA/PVC anyagból.
240 Ft 

YEKO 791984
• 75×32×6 mm
[ T0 (8C, 35×20 mm)
Filc kulcstartó, fém 
kulcskarikával.
80 Ft 

NICLES 791985
• ø55×3 mm
[ T0 (8C, 40×30 mm)
Kerek, filc kulcstartó, fém 
kulcskarikával.
48 Ft 

EPORING 809326
• Max. 25 cm²
[ FP-DO (FC, Max 25 cm²)
Epoxy gyantás matricából készült, egyedi 
formájú, kétoldalas kulcstartó fém lánccal. 
Minimális rendelési mennyiség: 100 db.
522 Ft 
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POLO 809333
• 64×56 mm
[ P1 (4C, 40×35 mm)
Póló formájú, műanyag kulcstartó fém 
kulcskarikával.
83 Ft 

COTTAGE 809332
• 58×57 mm
[ P1 (4C, 40×30 mm)
Házikó formájú, műanyag kulcstartó fém 
kulcskarikával.
83 Ft 

SLICE 809331
• 55×37 mm
[ P1 (4C, 35×30 mm)
Egyszerű formájú, műanyag 
kulcstartó fém kulcskarikával.
83 Ft 
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BOBBY 800400
• 37×38×22 mm
[ P1 (1C, 8×8 mm)
Műanyag, biztonsági sisak formájú 
kulcstartó.
128 Ft 

SOCCER 810357-01
• 80×66×5 mm
[ P1 (4C, 30×30 mm), UV (FC, 80×66 mm)
Műanyag kulcstartó üvegnyitó funkcióval. 
Anyaga: ABS.
186 Ft 

CORNER 718120
• 60×86 mm
[ FP-UV (FC, 60×86 mm)
Sport mez alakú, műanyag kulcstartó 
full color emblémázással mindkét 
oldalon. Az ár tartalmazza az UV LED 
emblémázási költséget. Minimális 
rendelési mennyiség: 100 db.
256 Ft 
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PLOPP 800382
• 70×32×2 mm
[ P0 (4C, 45×20 mm), DO3 (FC, 53×25 mm)
Műanyag kulcstartó, nagy emblémázható 
felülettel.
38 Ft 

DOMIX 809398
• 95×22 mm
[ DO1 (FC, 16×28 mm)
Szilikon kulcstartó fém kulcskarikával és 
szilikon testével megegyező színű műanyag, 
jól epoxy matricázható felülettel.
160 Ft 

QUICK 809375
• 23×23×5 mm
[ FP-DO (FC, 20×20 mm)
Műanyag kulcstartó színben megegyező szövet 
pánttal és jól epoxy matricázható felülettel. 
Az ár tartalmazza az epoxy matrica költségét. 
Minimális rendelési mennyiség: 100 db.
154 Ft 
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FOAMY A
718154
• 45×70 mm
[ FP-UV (FC, ø45 mm)
Kör alakú, PVC habból 
készült kulcstartó, full 
colour emblémázással. Az 
ár tartalmazza az UV LED 
emblémázás költségét. 
Minimális rendelési 
mennyiség: 200 db.
112 Ft 

FOAMY B
718163
• 35×80 mm
[ FP-UV (FC, 52×35 mm)
Ovális, PVC habból készült 
kulcstartó, full colour 
emblémázással. Az ár 
tartalmazza az UV LED 
emblémázás költségét. 
Minimális rendelési 
mennyiség: 200 db.
112 Ft 

FOAMY C
718164
• 45×70 mm
[ FP-UV (FC, 45×45 mm)
Négyzet, PVC habból 
készült kulcstartó, full 
colour emblémázással. Az 
ár tartalmazza az UV LED 
emblémázás költségét. 
Minimális rendelési 
mennyiség: 200 db.
112 Ft 

FOAMY D
718165
• 35×80 mm
[ FP-UV (FC, 52×35 mm)
Téglalap alakú, PVC habból 
készült kulcstartó, full 
colour emblémázással. Az 
ár tartalmazza az UV LED 
emblémázás költségét. 
Minimális rendelési 
mennyiség: 200 db.
112 Ft 
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CREAFOB 718119
• 45×45 mm
[ FP-UV (FC, 45×45 mm)
Akrilból készült egyedi formájú kulcstartó, full color emblémázással. 
Egyedi grafika alapján készül, melynek maximális mérete 45×45 mm. 
Az ár tartalmazza 1 oldalon az UV LED eljárási költséget. Minimális 
rendelési mennyiség: 250 db.
176 Ft 
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ÁTLÁTSZÓ AKRIL

TERVEZD MEG EGYEDI 
KULCSTARTÓDAT!
VÁLASSZ 16 FÉLE SZÍN KÖZÜL, EGYEDIESÍTSD A 
FORMÁT ÉS DEKORÁLD FULL COLOR EMBLÉMÁZÁSSAL.

Maximális méret: 45×45 mm
250 darabtól
7 munkanaptól
Európában gyártották

CREAfob
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CREAKEY 809394
• ø22×72×11 mm
[ FP-DO (FC, ø20 mm)
Műanyag kerek kulcstartó, gumi hurokkal. Különböző 
színekben variálható a termék teste és akasztója. Az 
ár tartalmazza az emblémázás költségét. Minimális 
rendelési mennyiség: 100 db.
208 Ft 

-01_A -01_B

-02_A -02_B

-05_A -05_B

-06_A -06_B

-07_A -07_B

-10_A -10_B

VÁLOGASD ÖSSZE A TEST ÉS A 
SZÁR SZÍNEIT, ÉS TERVEZZ EGYEDI 
KULCSTARTÓ MEGJELENÉST!

TEST SZÁR

Dekoráld epoxy mintával
Európában állították össze
Európai raktárból
100 darabtól

CREAKEY
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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 

SUBINER 718151
• 160×30 mm
[ FP-SU (FC, 100×20 mm)
Egyedi gyártású poliészter kulcstartó mindkét 
oldalán szublimációs technológiával emblémázva. 
Fém kulcskarikával és karabínerrel. Minimális 
rendelési mennyiség: 100 db.
266 Ft 
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TOKEN 718114
• ø29 mm
[ FP-UV (FC, ø24 mm)
Műanyag bevásárlókocsi érme 
kulcstartóval és full color 
emblémázással. Az ár tartalmazza 1 
oldalon az UV LED eljárási költséget. 
Minimum rendelési mennyiség: 500 db.
96 Ft 

ZABAX 741590
• 28×51×4 mm
[ P1 (4C, 20×15 mm), 
UV (FC, 20×15 mm)
Műanyag bevásárlókocsi érme, 
fém kulcskarikával.
77 Ft 

ANYCART 809397
• 70×25 mm
[ DO2 (FC, 21×36 mm)
Műanyag bevásárlókocsi 
érme kulcstartóval, jól epoxy 
matricázható felülettel.
99 Ft 

BEKA 791425
• 28×51×4 mm
[ P1 (4C, 20×15 mm), 
UV (FC, 20×15 mm)
Műanyag bevásárlókocsi érme, 
fém láncos kulcskarikával.
77 Ft 

-01

-02

-05

-06

-07

-10

-01 -05 -06 -07

-06

-01

-05

-25

-03

-10

-02

-07

-01

-06

-07

-02

-10

-03

-25

-05

374

Vissza a tartalomjegyzékhez



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 

IBERSHOP 731912
• 34×60×4 mm
[ P1 (2C, ø15 mm)
Műanyag bevásárlókocsi érme kulcstartóval, 
egyik oldalán euró jellel. Csak az egyik 
oldalán emblémázható.
45 Ft 

HOINZO 741994
• 13×34×30 mm
[ E1 (ø20 mm)
Fém bevásárlókocsi érme kulcstartó, 
állat figurával.
762 Ft 

-A

-01 -03 -05 -06 -07

-06

-01

-07

-02

-10

-03

-25

-05

-B -C

KEYS AND TOOLS - TROLLEY COINS

375

Vissza a tartalomjegyzékhez



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 

KIPOR 741592
• 25×70×10 mm
[ P1 (4C, 35×12 mm), UV (FC, 35×20 mm)
Műanyag bevásárlókocsi érme, 2 LED-es lámpával. 
A terméket elemmel szállítjuk.
314 Ft 
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STOUT 810718
• 35×80 mm
[ P1 (4C, ø20 mm)
Műanyag üvegnyitó fehér LED 
fénnyel és fém kulcskarikával. 
Gombelemmel szállítjuk.
224 Ft 

COACH 844011
• 98 mm
[ P1 (4C, 30×10 mm)
Műanyag, áttetsző síp kulcskarikával, 
mini lámpával, elemmel szállítjuk.
131 Ft 

SKYWAY 810717
• 60×25 mm
[ P1 (4C, 25×12 mm)
Autó formájú műanyag kulcstartó fehér 
LED fénnyel és fém kulcskarikával. 
Gombelemmel szállítjuk.
202 Ft 
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ZARO 781001
• ø17×70 mm
[ E1 (30×8 mm), P2 (2C, 30×8 mm)
Mini, alumínium 3 LED-es zseblámpa, 
sörnyitóval és a végén kulcskarikával. 
Elemekkel szállítjuk.
602 Ft 

FAIROX 781167
• 108×25×62 mm
[ E1 (25×7 mm), P1 (2C, 25×7 mm)
Alumínium, 1 LED-es mini elemlámpa 
kulcstartóval. Díszdobozban, 
gombelemmel szállítjuk.
720 Ft 

DAYTON 810312
• ø10×85 mm
[ P2 (1C, 30×5 mm), E1 (30×5 mm)
Színezett fémtestű mini lámpa karabinerrel, 
fekete kartondobozban és hozzá tartozó 
elemmel szállítjuk.
624 Ft 

BEAM 809328
• 33×47×7 mm
[ P1 (4C, 25×20 mm)
Műanyag kulcstartó fém kulcskarikával, 
beépített piros LED lámpával. 2 db 
gombelemmel szállítjuk.
115 Ft 
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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 

LIAREK 781002
• ø26×65 mm
[ E1 (20×6 mm)
Alumínium 6 LED-es zseblámpa, 
karabinerrel. Elemekkel szállítjuk.
880 Ft 

PILSNER 800344
• 73×39×8 mm
[ P1 (4C, 25×20 mm), UV (FC, 25×20 mm)
Műanyag üvegnyitó beépített LED lámpával és 
kulcstartóval. 2 db gombelemmel szállítjuk.
256 Ft 
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GLOWING LOGO

BIMOX 781933
• ø14×85 mm
[ E1 (40×6 mm)
Műanyag elemlámpa 1 LED fénnyel, 
kulcskarikán. A gravírozott embléma világít. 
Gombelemmel szállítjuk.
362 Ft 

WAIPEI 854071
• ø11×75 mm
[ P1 (4C, 30×6 mm)
Műanyag, mini elemlámpa fehér LED-
es fénnyel, a végén kulcskarikával. 
Gombelemmel szállítjuk.
170 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 
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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 
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LOKYS 781166
• 60×45×38 mm
[ E1 (30×5 mm)
Alumínium, 5 LED-es fejlámpa állítható 
pánttal. 3db AAA elemmel működik, 
elem nélkül szállítjuk.
2 000 Ft 

NADIAK 781787
• 33×70×21 mm
[ P1 (1C, 30×6 mm)
Mágneses zseblámpa 6 COB lámpával, 
műanyag borítással és karabínerrel. 
Gombelemmel szállítjuk.
986 Ft 

H POWER 810336
• 105×50×25 mm
[ P2 (4C, 20×30 mm), DO2 (FC, 20×30 mm)
Dinamós, műanyag, fehér fénnyel világító 
elemlámpa, a végén csuklópánttal.
544 Ft 
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LAUDUN 806653-10
• ø33×96 mm
[ VS (FC, 30×80 mm)
Alumínium elemlámpa nagy teljesítményű (1 Watt) LED 
világítással, állítható fókusszal és hordszíjjal. Díszdobozban, 
3 db AAA elemmel szállítjuk. André Philippe márkatermék.
1 322 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 

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 

LUMOSH 741417
• ø32×100 mm
[ P2 (1C, 20×10 mm), E1 (20×10 mm)
Alumínium, 9 LED-es elemlámpa csuklópánttal. 
AAA/R03 elemmel működik. Elem nélkül szállítjuk. 
Orizons márkatermék.
1 562 Ft 
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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 

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 
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FIX IT 808021
• 70×141×40 mm
[ P2 (2C, 30×5 mm), E1 (30×5 mm)
Multifunkciós, rozsdamentes, acél bicska 9 
funkcióval: reszelő, olló, 3 féle csavarhúzó, 
2 méretű kés, üvegnyitó, csipesz.
4 400 Ft 

WORKSHOP 808022
• 180×96×27 mm
[ P2 (2C, 30×6 mm)
Rozsdamentes acél multifogó 8 funkcióval, 
alumínium nyéllel, fekete szivaccsal bélelt 
díszdobozban szállítjuk.
3 600 Ft 

BLAUDEN 791020
• 100×17×95 mm 
[ P2 (2C, 30×5 mm), E1 (30×5 mm)
Rozsdamentes acél multiszerszám, 
12 funkcióval, poliészter tokkal.
2 202 Ft 

BORTH 741421
• 15×84×28 mm
[ E1 (30×10 mm)
6 funkciós, rozsdamentes acél 
multiszerszám. Orizons márkatermék.
2 602 Ft 
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FACTORY 808023
• 138×180×27 mm
[ P2 (2C, 35×5 mm), E2 (35×5 mm)
8 funkciós multifogót (155 mm) és zsebkést (188 
mm) tartalmazó szett. Fekete díszdobozban szállítjuk, 
anyag: rozsdamentes acél és alumínium.
4 496 Ft 

BIANCO 815001
• 133×20×11 mm
[ P1 (4C, 60×6 mm)
Áttetsző tapétavágó.
80 Ft 

FAINEL 781694-21
• 12×127×11 mm
[ E1 (70×7 mm)
Rozsdamentes acélból készült tapétavágó.
250 Ft 
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DOUBLE-SIDE 
DOMING

TOLEDO 731390
• 88×19×12 mm
[ P2 (2C, 35×10 mm)
8 funkciós mini bicska rozsdamentes acél 
kiegészítőkkel, műanyag bevonattal.
544 Ft 

CASTILLA 731395
• 58×18×9 mm
[ P2 (2C, 40×8 mm)
Műanyag borítású, mini, 6 részes 
multifunkciós bicska.
442 Ft 

CAMPELLO 761181
• 72×20×8 mm
[ P2 (2C, 38×8 mm), E1 (38×8 mm), 
DO2 (FC, 60×16 mm)
Rozsdamentes acél zsebkés 5 funkcióval, 
teljesen sima és lapos felülettel. A termék ára az 
epoxy emblémázás költségét nem tartalmazza.
602 Ft 
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SHAKON 741724
• 73×21×13 mm
[ P2 (2C, 40×5 mm), E1 (40×5 mm)
9 funkciós, rozsdamentes acél bicska.
720 Ft 

SUFLI 731990
• 135×90×27 mm
[ P2 (2C, 50×5 mm), E2 (50×5 mm)
7 funkciós bicska, karabineres, 1 LED-es mini 
lámpával, fekete díszdobozban szállítjuk.
2 122 Ft 

YUNAZ 781946-21
• 148×45×99 mm
[ P2 (2C, 50×10 mm), E2 (50×10 mm)
Rozsdamentes acélból készült szett, 11 
funkciós bicskával és elemlámpával. 3 db AAA 
elemmel működik, elemek nélkül szállítjuk. 
Orizons márkatermék.
5 200 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 

GREGOR 808003
• 90×25×15 mm
[ P2 (2C, 50×5 mm), E1 (50×5 mm)
7 funkciós fém bicska, fekete műanyag 
berakással.
720 Ft 

KORGON 781947-21
• 110×30×15 mm
[ P2 (2C, 50×5 mm), E1 (50×5 mm)
Rozsdamentes acél bicska 8 funkcióval. 
Orizons márkatermék.
2 560 Ft 

KEYS AND TOOLS - POCKET KNIVES
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WOON 761956
• 165×15×13 mm
[ E1 (25×10 mm)
Fa bevonatú rozsdamentes acél bicska.
1 722 Ft 

THIAM 781423
• 89×26×12 mm
[ E1 (40×8 mm)
Rozsdamentes acél zsebkés 
biztonsági zárral.
1 802 Ft 

DERTAM 781566
• 101×29×14 mm
[ E1 (25×10 mm)
Biztonsági záras, rozsdamentes acél 
zsebkés, fa markolattal.
2 000 Ft 
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CARPENTER 761177
• 180 mm
[ P0 (4C, 70×8 mm)
Színes, fából készült ácsceruza, fekete 
ceruzabetéttel. Nem kihegyezve szállítjuk.
48 Ft 

COUNDY 781754
• ø60×18 mm
[ P0 (4C, ø40 mm), UV (FC, ø48 mm), 
DO4 (FC, ø48 mm)
Összecsukható cipőfényező szivacs 
műanyag tokban.
202 Ft 

ENOX 791457
[ T1 (8C, 60×30 mm)
Pamut anyagból készült kesztyű, egy 
méretben. A tenyér felöli rész csúszásgátlóval 
bevont, a biztosabb fogás érdekében.
442 Ft 
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PITSTOP 800394
• 220×160×27 mm
[ S2 (4C, 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 

CONGUS 781783
• 150×100×20 mm
[ P2 (2C, ø35 mm)
19 részes szerszámkészlet poliészter 
tokban, karabínerrel.
2 682 Ft 

WHEELS 781784
• ø128×48 mm
[ T2 (8C, 90×30 mm)
20 részes szerszámkészlet autókerék 
alakú műanyag tokban.
2 762 Ft 
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MANSARD 892003
• 232×30×15 mm
[ UV (FC, 230×29 mm)
Műanyag colostok, 2 m.
842 Ft 

WHEEL 810315
• ø40 mm
[ P2 (4C, ø24 mm), 
DO2 (FC, ø27 mm)
Kerék alakú fém kulcstartó 1 m 
hosszú mérőszalaggal.
256 Ft 

CABINET 892004
• 30×65×13 mm
[ UV (FC, 24×62 mm)
Műanyag mini colostok, fém 
kulcskarikával 0,5 m.
480 Ft 

HARROL 1M 781691
• 43×41×15 mm
[ P1 (2C, ø18 mm), DO1 (FC, ø23 mm)
Mérőszalag műanyag házzal és 
kulcstartóval, 1 m.
256 Ft 
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RAPID 810715
• 50×45mm
[ P1 (2C, ø22 mm), DO2 (FC, ø29 mm)
Műanyag mérőszalag fékező funkcióval, 
fém klipsszel és kulcskarikával, 2 m.
346 Ft 

GRADE 5M 741721
• 70×70×35 mm
[ DO3 (FC, ø40 mm)
Műanyag mérőszalag fékező funkcióval, 
fém klipsszel és kulcskarikával, 5 m.
762 Ft 

GRADE 3M 731567
• 61×62×35 mm
[ DO3 (FC, ø37 mm)
Műanyag mérőszalag fékező funkcióval, 
fém klipsszel és kulcskarikával, 3 m.
554 Ft 
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DAMINUS 781176
• 29×97×50 mm
[ P1 (2C, ø19 mm), DO1 (FC, ø22 mm)
Műanyag borítású autós mobiltartó, 
szellőzőre szerelhető funkcióval.
442 Ft 

LEVEL 844017-01
• 43×42×9 mm
[ P1 (4C, 35×30 mm), UV (FC, 35×30 mm)
Vízmértékes műanyag mérőszalag, 
kulcstartóval, 1 m-es.
176 Ft 

SYMMONS 844004
• 55×40×10 mm
[ P1 (4C, 30×20 mm), UV (FC, 35×25 mm)
Kamion alakú, műanyag 1 m-es mérőszalag, 
kulcskarikával.
176 Ft 

STIL 2M 791135
• 66×18×47 mm 
[ P1 (4C, ø20 mm), DO1 (FC, ø25 mm)
Karabineres, 2 méteres mérőszalag.
624 Ft 
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GAMP 781165-01
• 35×95×15 mm
[ P1 (4C, 12×25 mm)
Műanyag borítású digitális 
alkoholszintmérő. 2 db AAA elemmel 
működik. Elem nélkül szállítjuk.
3 360 Ft 

HANIRUS 741840
• 78×40×12 mm
[ P1 (1C, 30×8 mm)
Műanyag autós mobiltelefon tartó.
400 Ft 

WANTOL 781855-10
• 150×150×100 mm
[ VS (FC, 100×50 mm)
Műanyag mobiltartó műszerfalra, felnyitható 
kijelző tükörrel és öntapadós felülettel.
2 784 Ft 

MANFREK 781338-01
• 65×26×78 mm
[ P1 (4C, ø50 mm)
Műanyag autós telefontartó 
tapadókoronggal.
400 Ft 
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396

Vissza a tartalomjegyzékhez



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 

Made

in EU

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.

CREAScent
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SANTER 781353
• 23×85×51 mm
[ P2 (2C, 15×20 mm), E1 (15×20 mm)
Autós szivargyújtó USB töltő, 2 USB 
kimenettel. Max kimenet: 3000 mA. 
Beépített autós vészkalapáccsal és 
biztonsági öv vágóval.
2 960 Ft 

SCRIB 741175
• ø52×42 mm
[ P1 (4C, ø35 mm), DO4 (FC, ø45 mm)
Műszerfalra rögzíthető autóillatosító 
citrom illattal.
202 Ft 

STROKE 791227
• ø36×190 mm
[ P1 (2C, 40×10 mm)
Multifunkciós elemlámpa elakadás esetére: 
esőálló, 2 fázisú világítással, kalapácsfejjel és 
mágnessel, mellyel az autón rögzíthető, 2 db 
AA/R06 elemmel szállítjuk.
2 838 Ft 

POLDER 864008-10
• 45×60×45 mm
[ DG1 (FC, 58×44 mm)
Ventilátor rácsra rögzíthető autóillatosító és 
mobiltartó. A burkolatba egyedi grafika helyezhető. 
Citrom illattal.
499 Ft 

BIKUL 781687
• 430×430 mm
[ VS (FC, 100×40 mm)
Összecsukható elakadásjelző háromszög 
műanyag tokkal. Megfelel az ECE-R27 
európai szabványnak.
2 000 Ft 
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SUBOWIND 809486-01
• 1000×500 mm
[ SU3 (FC, 1000×500 mm)
Összehajtható, szublimációs autós 
napellenző szélvédőre, 2 tapadókoronggal.
640 Ft 

SUBOSIDE 809485-01
• 440×360 mm
[ SU3 (FC, 440×360 mm)
Összehajtható, 2 db-os szublimációs autós 
napellenző szett, oldalsó ablakokhoz, 2-2 
tapadókoronggal.
480 Ft 

SHADY 718098
• 1210×698 mm
[ FP-DG (FC, 1210×698 mm)
Egyedi gyártású, ofset nyomtatású autós 
napellenző. Anyaga: 400 g/m² karton. A 
nyomtatás a front oldalon maximum 4 színig. 
Minimális rendelési mennyiség: 200 db.
Egyedi ár 

Made

in EU200 DARABTÓL
7 MUNKANAPTÓL
Kérjük, további információért 
és árakért keresd fel 
kapcsolattartódat.
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JUMBO 761172
• 1300×700 mm
[ Nem emblémázható
Alufóliával kasírozott, nagyméretű napellenző 
szélvédőre, tapadókoronggal rögzíthető.
704 Ft 

TORMO 761173
• 1300×600 mm
[ Nem emblémázható
Alufóliával kasírozott napellenző szélvédőre 
színes szegéllyel, tapadókoronggal 
rögzíthető, 55g. Vastagsága: 1,8 mm.
627 Ft 

SUN 761170
• ø430 mm
[ S1 (1C, 150×120 mm)
Alufóliával kasírozott napellenző, amely 
a kormánykerékre húzható.
298 Ft 

RIDE 761171
• 440×370 mm
[ T1 (8C, 150×120 mm)
2 darabos napellenző szett oldalablakra, 
tapadókoronggal rögzíthető.
480 Ft 
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DASHA 791301
• 170×260×15 mm 
[ T1 (8C, 80×30 mm)
Műanyag jégkaparó, 210T poliészter 
anyagú kesztyűvel.
554 Ft 

FENIOK 781263
• 213×87×13 mm
[ P1 (2C, 50×50 mm)
Műanyag jégkaparó.
224 Ft 

HATCH 810331
• 155×100×15 mm
[ P1 (4C, 70×15 mm)
Műanyag jégkaparó gumis 
páralehúzóval.
99 Ft 

SKALOP 781799
• 98×260×35 mm
[ P1 (2C, 70×25 mm)
Műanyag jégkaparó 3 LED-es lámpával, 
vészkalapáccsal és biztonsági öv vágóval. 
Gombelemmel szállítjuk.
1 562 Ft 

TRI SCRAP 800342
• 115×115×109 mm
[ P1 (4C, 30×30 mm), UV (FC, 90×90 mm)
Háromszög alakú, műanyag jégkaparó.
77 Ft 
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CAMINO 874008
• 460×370 mm
[ T1 (8C, 100×200 mm)
Jólláthatósági hátizsák huzat fényvisszaverő csíkkal.
1 002 Ft 

TRECY 781908
• 660×360 mm
[ T1 (8C, 100×200 mm)
Vízálló hátizsák huzat gumis 
rögzítéssel, 190T poliészter.
698 Ft 

RED-LIGHT 810314
• ø45 mm
[ P1 (4C, ø30 mm)
Csipesszel rögzíthető macskaszem, 
elemmel.
282 Ft 
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VISIBO 826000
• 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 

VISIBO MINI 826001-02
• Max 140 cm
[ T1 (8C, 120×60 mm), S1 (4C, 150×120 mm)
Jólláthatósági mellény gyerekeknek, poliészter. 
Megfelel az EN 1150 normának.
922 Ft 
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LUMEN 809306-02
• 320×30 mm
[ S0 (2C, 200×20 mm)
Érintésre összepöndörödő 
fényvisszaverő karpánt.
115 Ft 

REFLECTIVE 
731259
• 235×29 mm
[ S0 (2C, 200×15 mm)
Egy érintéssel a csuklóra helyezhető 
fényvisszaverő karpánt.
90 Ft 

ASTANA 
811402
• 67×55 mm
[ P1 (4C, 20×20 mm)
Kéz alakú öntapadós, 
fényvisszaverő matrica.
54 Ft 

RANDID 
874009
• ø70 mm
[ P1 (4C, ø50 mm)
Kör alakú fényvisszaverő 
matrica.
51 Ft 

SQERDID 
874011
• 70×70 mm
[ P1 (4C, 40×40 mm)
Négyzet alakú 
fényvisszaverő matrica.
61 Ft 

JAROL 781237
• 275×195 mm
[ T2 (8C, 250×150 mm), S1 (4C, 250×150 mm)
5 db-os jólláthatósági szett gyerekeknek, melynek 
tartalma: mellény (EN 1150 megfelelőségű), zsinóros 
hátizsák, matrica, fényvisszaverő karpánt és prizma.
3 040 Ft 
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CARRYLIGHT 842003-02
• 300×400 mm
[ S1 (4C, 240×100 mm)
Jólláthatósági hátizsák zsinór vállpánttal, az 
elején fényvisszaverő csíkkal és tépőzárral.
560 Ft 

LEMAP 741542
• 350×410 mm
[ T1 (8C, 250×200 mm), S1 (4C, 250×200 mm)
Fényvisszaverő hátizsák zsinór vállpánttal, az elején 
fényvisszaverő csíkkal. Anyaga: 190T poliészter.
400 Ft 
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PIT LANE 811401
• 45×56 mm
[ P1 (4C, 20×20 mm)
Mini, fényvisszaverő mellény formájú 
kulcstartó karabinerrel.
112 Ft 

SAFEBEAR 
844007
• 50×70 mm
[ P1 (4C, 10×40 mm), 
UV (FC, 10×40 mm)
Fényvisszaverős, maci 
alakú kulcstartó.
128 Ft 

ABRAX 811405
• 55×55 mm
[ P1 (4C, 25×30 mm)
Ház alakú, fényvisszaverő 
anyagból készült kulcstartó.
106 Ft 

KOREFLEC 781770
• 61×53×1 mm
[ P1 (1C, 30×20 mm)
Háromszög alakú fényvisszaverő 
kulcstartó karabínerrel, PVC.
109 Ft 

CANDID 874010
• ø70×105 mm
[ P1 (2C,  ø50 mm)
Kör alakú fényvisszaverő 
kulcstartó.
99 Ft 

-01 -02 -05 -06 -02 -21

406

Vissza a tartalomjegyzékhez



NAPSZEMÜVEGEK ÉS TOKOK
STRANDPAPUCSOK

SZALMAKALAPOK ÉS FEJKENDŐK
STRANDJÁTÉKOK ÉS KIEGÉSZÍTŐK

POLÁR TAKARÓK
PIKNIK ÉS GRILL SZETTEK

HŰTŐTÁSKÁK
TÁVCSÖVEK ÉS IRÁNYTŰK

FLASKÁK
THERMO BÖGRÉK ÉS SPORT

KULACSOK
SPORT KIEGÉSZÍTŐK

SZURKOLÓI TERMÉKEK
KUTYÁS TERMÉKEK

szabadido és sport
,,
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SUNBUS 810395
[ E1 (50×7 mm), P1 (2C, 60×6 mm)
Műanyag napszemüveg, bambusz szárakkal és 
foncsorozott lencsékkel. UV 400 fényvédelemmel.
1 200 Ft 

NIXTU 781289
[ P1 (1C, 50×4 mm), VF (FC, 2 × 49×46 mm)
Műanyag napszemüveg UV 400 
fényvédelemmel.
464 Ft 

NARBONNE 800386
[ P1 (2C, 25×5 mm), O1 (25×25 mm)
Műanyag napszemüveg, fekete gumis 
kerettel és UV 400 fényvédelemmel. PU 
bevonatú tokban szállítjuk. André Philippe 
márkatermék.
2 000 Ft 
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DOLOX 810394
[ FP-DO, (FC, 2 × 140×13 mm), VF (FC, 2 × 53×42 mm)
Műanyag napszemüveg, speciális szárral, amely epoxy 
gyantával egyediesíthető. UV 400 fényvédelemmel. Az 
ár atartalmazza az emblémázási költséget. Minimális 
rendelési mennyiség: 100 db.
762 Ft 

NIVAL 741580
[ P1 (2C, 55×5 mm), VF (FC, 2 × 53×42 mm)
Műanyag, áttetsző napszemüveg foncsorozott 
lencsékkel. UV400 fényvédelem.
528 Ft 

GLAZE 810378
[ P1 (2C, 60×6 mm), VF (FC, 2 × 53×42 mm)
Matt, műanyag napszemüveg fekete kerettel 
és színes szárral. UV 400 fényvédelemmel.
304 Ft 

MALTER 791927
[ P1 (2C, 60×6 mm), VF (FC, 2 × 53×42 mm)
Matt, műanyag napszemüveg, UV 400 
fényvédelemmel.
282 Ft 

GREDEL 741791
[ P1 (2C, 60×6 mm), VF (FC, 2 × 53×42 mm)
Műanyag napszemüveg kétszínű kerettel, 
foncsorozott lencsékkel és UV 400 
fényvédelemmel ellátott.
682 Ft 

-01 -06

-05

-02 -07

-03

-02

-03

-05

-06

-07

-25

-01

-02

-03

-04

-05

-06

-07

-01

-02

-05

-06

-07

-10

-25

-02

-03

-05

-06

-07

-25

-10

EPOXY 
DOMING

409

Vissza a tartalomjegyzékhez



XALOC 791584
[ P1 (2C, 60×6 mm), VF (FC, 2 × 53×42 mm)
Műanyag keretes szemüveg, UV 400 
fényvédelemmel.
352 Ft 
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MUNDO 800387
[ P1 (2C, 40×5 mm), 
VF (FC, 2 × 53×42 mm)
Műanyag, összehajtható napszemüveg, 
UV 400 fényvédelemmel.
400 Ft 

HARVEY 741351
[ P1 (2C, 55×5 mm), VF (FC, 2 × 53×42 mm)
Műanyag, áttetsző keretű napszemüveg színes 
szárral és foncsorozott lencsékkel. UV 400 
fényvédelemmel.
496 Ft 

BUNNER 741350
[ P1 (2C, 50×5 mm), VF (FC, 2 × 54×39 mm)
Matt műanyag napszemüveg foncsorozott 
lencsékkel. UV 400 fényvédelemmel.
554 Ft 

SPIKE 791611
[ P1 (2C, 50×5 mm), VF (FC, 2 × 45×35 mm)
Divatos, műanyag napszemüveg 
gyerekeknek vidám színekben. UV 400 
fényvédelemmel.
304 Ft 

MUSIN 781287
[ P1 (2C, 60×6 mm), VF (FC, 2 × 53×42 mm)
Műanyag napszemüveg átlátszó kerettel és 
UV 400 fényvédelemmel.
464 Ft 
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CREASUN 800383
[ P1 (2C, 60×6 mm), VF (FC, 2 × 53×42 mm)
Műanyag UV 400-as fényvédelemmel ellátott egyediesíthető 
napszemüveg. Különböző színekben variálható a termék kerete és szára. 
Minimális rendelési mennyiség: 50 db.
576 Ft 

-01T -05 -01T -05

-01 -06 -01 -06

-02 -07 -02 -07

-03 -10 -03 -10

VÁLOGASD ÖSSZE A KERET ÉS A 
SZÁR SZÍNÉT ÉS TERVEZZ EGYEDI 
MEGJELENÉSŰ NAPSZEMÜVEGET!

Dobd fel a lencsét egyedi Vision filmmel 
vagy emblémázz a szárakra 2 színig.

Európában állították össze
Európai raktárból
50 darabtól

KERET SZÁR

CREAsun
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WISTER 741359
• 38×160×65 mm
[ P1 (1C, 40×30 mm)
Színes, ovális tok szemüveghez, órákhoz. 
Anyaga: műanyag.
288 Ft 

PROCTER 800403
• 69×162×40 mm
[ P1 (4C, 60×25 mm)
Műanyag, átlátszó, bélelt szemüvegtok.
400 Ft 

MILLA 731436
• 180×90 mm
[ T0 (8C, 120×50 mm), 
*: WP (8C, 120×50 mm)
Összehúzható, zsákszerű 
napszemüvegtok. Anyaga: poliészter.
170 Ft 

LANTAX 781288
[ P1 (2C, 60×6 mm), 
VF (FC, 2 × 53×42 mm)
Műanyag napszemüveg színváltós 
kerettel és UV 400 fényvédelemmel.
720 Ft 

COCO 731435
[ P1 (2C, 15×10 mm)
Színes, műanyag keretes unisex 
napszemüveg, UV 400 fényvédelemmel.
522 Ft 
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BALIAN 781736
• 520×5 mm
[ Nem emblémázható
Poliészter szemüvegpánt.
522 Ft 

SUBSUN 812418
• 84×160 mm
[ FP-SU (FC, 84×142 mm)
Mikroszálas, egyik oldalán egyedi grafikával 
rendelhető szemüvegtok. Anyaga: 170 g/m². 
Az ár tartalmazza az emblémázási költséget.  
Minimális rendelési mennyiség: 100 db.
282 Ft 

SUNSAFE 810396
• 70×160 mm
[ FP-SU (FC, 140×160 mm)
Poliészter és EVA anyagból készült szemüveg 
tok egyedi grafikával. Az ár tartalmazza 
a szublimációs emblémázás költségét. 
Minimális rendelési mennyiség: 100 db.
442 Ft 
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CREASLIP 809497
• 36-38, 42-44
[ T2 (8C, 40×8 mm), S1 (1C, 290×100 mm), E2 (60×80 mm)
Egyediesíthető strandpapucs PE talppal és PVC pánttal. A termék különböző szín 
összeállításban rendelhető. Minimális rendelési mennyiség: 50 pár/ kombináció.
762 Ft 
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VÁLOGASD ÖSSZE A TALP ÉS A 
PÁNT SZÍNÉT ÉS TERVEZD MEG 
EGYEDI MEGJELENÉSŰ PAPUCSOD!

TALP PÁNT

Dekorációs lehetőségek:

Női (36-38), Férfi (42-44)
50 pártól

Európai raktárból
Európában állították össze

CREASLIP
-  1 színnel nyomás a talpon
-  legfeljebb 8 színnel nyomás a pánton
-  mart logó a talpon homoklenyomathoz
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SUBOSLIP 800360
• S(36-38), M(39-41), L (42-44)
[ FP-SU (FC, 250×300 mm)
Strandpapucs természetes gumiból készült pánttal és 
talppal. A termék teljes felső felülete egyedire szabható. Az 
ár tartalmazza a szublimáció költségét. A talp vastagsága 
10 mm. Minimum rendelési mennyiség: 50 db.
3 882 Ft 

YOMMY 781929
• 264×112 mm
[ S0 (1C, 50×50 mm)
Uniszex, összehajtható strandpapucs, 
EVA. Univerzális méret (36-43).
253 Ft 

SUNSET 731522
• 36-38, 42-44
[ T2 (8C, 40×8 mm)
EVA és PVC anyagokból készült 
strandpapucs.
762 Ft 

CAYMAN 731408
• 36-38, 42-44
[ T2 (8C, 50×8 mm)
Unisex strandpapucs. Anyaga: EVA és 
poliészter.
1 402 Ft 

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

BEACH SLIPPERS - LEISURE AND SPORT
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VARADERO 809495
• 36-38, 42-44
[ P2 (2C, 40×8 mm), S1 (1C, 40×40 mm)
PE unisex strandpapucs, a papucs színével 
megegyező áttetsző PVC pánttal.
544 Ft 

-01 -02 -03 -05 -06 -10 -71
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BRAZ 791198
• 290×255 mm
[ Nem emblémázható, HS
Színes, unisex kalap, szalag nélkül 
szállítjuk. Anyaga: poliészter.
522 Ft 

GARFY 761013
[ T0 (8C, 100×50 mm)
35% pamutból és 65% 
poliészterből készült, hátul 
megkötős fejkendő.
387 Ft 

LIKOS 741664
[ Nem emblémázható, HS
Színes, uniszex kalap, szalag nélkül 
szállítjuk. Anyaga: poliészter.
1 040 Ft 

SUNDAY 731175
• 245×100 mm
[ S0 (1C, 120×70 mm)
Napellenző gumírozott pánttal. 
Anyaga: EVA.
202 Ft 

TIMBU 791197
[ Nem emblémázható, HS
Unisex kalap. Szalag nélkül 
szállítjuk. Anyaga: poliészter.
800 Ft 

TOLVEX 741828
[ Nem emblémázható, HS
Színes, divatos kalap gyerekeknek 
(szalag nélkül). Anyaga: poliészter.
506 Ft 

-01 -02 -03 -05
-01 -02 -03

-25-07-06-05-25

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

-10-07-06
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-77

BEACH HATS - LEISURE AND SPORT
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SUBRERO 718139
• 620×20 mm
[ FP-SU (FC, 620×20 mm)
Egyediesíthető poliészter kalapszalag. Az ár tartalmazza a 
nyomási költséget. Minimális rendelési mennyiség: 100 db.
157 Ft 

STRINGER 761016
• 660×27 mm
[ T0 (8C, 200×15 mm)
Non-woven anyagból készült színes 
szalag szalmakalapra.
48 Ft 
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-06V
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-10

DOBD FEL 
SZALMAKALAPOD 
EGYEDI FELVARRT 
KALAPSZALAGGAL!
A kalapszalag felvarrása felár ellenében igényelhető.

Kérjük, további információért és 
árakért keresd fel kapcsolattartódat.

subrero and stringer

Made

in EU
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ALTEX 781817
[ Nem emblémázható, HS
Uniszex szalmakalap (pánt nélkül).
704 Ft 

DIMSA 781818
[ Nem emblémázható, HS
Uniszex szalmakalap (pánt nélkül).
720 Ft 

YUCA 761983
[ Nem emblémázható, HS
Női szalmakalap, szalag nélkül szállítjuk.
762 Ft 

ZELIO 741918
[ Nem emblémázható, HS
Unisex szalmakalap. Szalag nélkül szállítjuk.
714 Ft 

BULL 741009
[ Nem emblémázható, HS
Unisex szalmakalap. Szalag nélkül szállítjuk.
720 Ft 

FILAGARCHADO 
761984
[ Nem emblémázható, HS
Szalmakalap, szalag nélkül szállítjuk.
682 Ft 

LUA 761986
[ Nem emblémázható, HS
Férfi szalmakalap, szalag nélkül szállítjuk.
640 Ft 

SPLASH 761017
[ Nem emblémázható, HS
Színes, férfi szalmakalap. 
Szalag nélkül szállítjuk.
762 Ft 

-02 -05 -06 -07 -10 -00 -05 -06 -10
-01 -00

BEACH HATS - LEISURE AND SPORT
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SMOOTH FLY 809473
• ø230×20 mm
[ S0 (2C, ø160 mm), UV (FC, ø180 mm)
Műanyag frizbi, teljes felületén emblémázható.
330 Ft 

POCKET 844015
• ø240 mm
[ T1 (8C, ø160 mm), *: WP (8C, ø120 mm)
Összehajtható nylon frizbi azonos színű tokkal. 
A termék és a tok is emblémázható felülettel 
rendelkezik.
154 Ft 

HORIZON 809503
• ø160 mm
[ S0 (2C, ø80 mm), VS (FC, ø110 mm)
Kerek, műanyag mini frizbi.
208 Ft 
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LEISURE AND SPORT - BEACH TOYS
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DYLAM 781280
• 225×435×45 mm
[ Nem emblémázható
Tollasladba szett 2 ütővel és 3 különböző 
labdával. Fém és fa anyagból.
1 280 Ft 

FALUK 741794
• 330×190 mm
[ S1 (2C, 140×100 mm)
Strandjátékszett 2 db színes ütővel és 1 db 
labdával. Anyaga: fa és műanyag.
960 Ft 

TARIK 761041
• 190×330 mm
[ S1 (2C, 140×100 mm)
Fából készült strandjáték szett, 2 db ütőt 
és egy labdát tartalmaz.
720 Ft 

DAIRA 781651
• 115×90×35 mm
[ P1 (2C, 40×10 mm)
Műanyag vízipisztoly.
301 Ft 
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BEACH TOYS - LEISURE AND SPORT
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PLAYO 781978
• ø280 mm
[ T0 (8C, 120×50 mm), S1 (1C, 150×50 mm), *: WP (8C, 120×50 mm)
PVC strandlabda, 6 paneles. Leeresztett méret: 380 mm.
282 Ft 

-01-02* -01-05* -01-06* -01-07* -01T* -01* -02 -03 -05 -06 -10

DONUTK 781494-01
• ø1070×300 mm
[ T2 (8C, 150×70 mm)
Óriási fánk alakú, felfújható stand 
matrac, PVC.
3 280 Ft 

deres hatású
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ZEUSTY 781730
• ø280 mm
[ T0 (8C, 120×50 mm), 
S1 (1C, 150×50 mm), 
WP (8C, 120×50 mm)
6 paneles PVC starndlabda fehér 
és áttesztő színes panelekkel. 
Leeresztett méret: 370 mm.
304 Ft 

NAVAGIO 810719
• ø260 mm
[ T0 (8C, 120×50 mm), 
S1 (1C, 150×50 mm), 
*: WP (8C, 120×50 mm)
6 paneles, PVC strandlabda színes 
és átlátszó panelekkel. Leeresztett 
méret: 400 mm.
304 Ft 

MAGNO 731795
• ø330 mm
[ T0 (8C, 120×50 mm), 
S1 (1C, 120×60 mm), 
*: WP (8C, 120×50 mm)
Fényes strandlabda, 
leeresztett méret: 500 mm.
416 Ft 

WAIKIKI 702047
• ø230 mm
[ T0 (8C, 100×45 mm), 
S1 (1C, 140×50 mm), 
WP (8C, 100×45 mm)
Felfújható, 6 paneles PVC labda, 
fehér és színes panelekkel. 
Leeresztett méret: 340 mm.
266 Ft 
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BERTON 781728
• ø170×50 mm
[ T1 (8C, 40×15 mm)
Fánk alakú felfújható üdítőtartó 
dobozosüdítőhöz vagy pohárhoz, 
PVC. Leeresztett méret: Ø180 mm.
298 Ft 
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PUMPER 731778
• 700×1800 mm
[ T1 (8C, 140×70 mm), 
*: WP (8C, 140×70 mm)
Felfújható gumimatrac. Anyaga: PVC.
2 522 Ft 

WAVE 731183
• 420×730 mm
[ T1 (8C, 120×60 mm)
Kisméretű gumimatrac zsinórral 
és átlátszó ablakkal a fejrészen. 
Anyaga: PVC.
842 Ft 

FLIT 781448-01
• 800×1700 mm
[ T1 (8C, 140×70 mm), 
WP (8C, 140×70 mm)
Strandpapucs alakú, felfújható 
strandmatrac, PVC.
6 800 Ft 

SANVI 761036
• 220×130 mm
[ T1 (8C, 100×45 mm), 
*: WP (8C, 100×45 mm)
Biztonságos, felfújható karúszó 
gyerekeknek fürdőzéshez. Anyaga: PVC.
522 Ft 

SWANG 761037
• 305×70×190 mm
[ T0 (8C, 100×40 mm)
Két üdítő tárolására alkalmas 
felfújható tartó, PVC. Leeresztett 
méret: 350×200×10 mm.
336 Ft 
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LEOS 731791
• 360×260 mm 
[ T0 (8C, 100×45 mm)
Felfújható, PVC-ből készült 
nyaktámasztó párna.
224 Ft 

CANCUN 731186
• 330×180 mm
[ T0 (8C, 100×45 mm), *: WP (8C, 100×45 mm)
Felfújható strandpárna. Anyaga: PVC.
218 Ft 

BLISIT 781732
• 330×180 mm
[ T0 (8C, 100×45 mm)
Felfújható strandpárna, melynek egyik 
oldala átlátszó. Anyaga: PVC.
282 Ft 

EGEO 731792
• 320×250 mm 
[ T0 (8C, 120×50 mm)
Felfújható strandpárna, anyaga: PVC.
352 Ft 

SUNSHINE 702217
• 330×250 mm
[ T0 (8C, 120×50 mm)
Felfújható strandpárna, PVC.
314 Ft 
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WATERPRO 731546
• 95×230 mm
[ P2 (1C, 50×15 mm), S0 (2C, 60×80 mm)
Vízálló, műanyag tasak, színes nyakba 
akasztó madzaggal.
282 Ft 

FLEXTAR 781684
• 132×240×12 mm
[ S1 (2C, 80×50 mm)
Vízálló, felfújható mobiltartó 
nyakpánttal, PVC.
579 Ft 

TAMY 791973
• 130×245 mm
[ S0 (2C, 60×80 mm)
Vízálló mobiltartó szabályozható 
nyakpánttal. Anyaga: PVC.
522 Ft 

ARSAX 741775
• 130×245 mm
[ P2 (1C, 50×20 mm), S0 (2C, 60×80 mm)
Színes műanyag, vízálló mobiltelefontok, 
nyakpánttal. Ideális érintőképernyős telefonhoz.
387 Ft 
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LIVION 781873-01
• 128×220 mm
[ P2 (1C, 60×20 mm)
Vízálló, érintőképernyős mobiltartó beépített 
bluetooth hangszoróval, nyakpánttal.
5 200 Ft 

TUZAR 781085
• 210×143×275 mm
[ P2 (1C, 60×20 mm), S0 (2C, 120×70 mm)
Cseppálló  tablet tok és tartó, PVC.
794 Ft 

CLOTIN 781086
• 110×95×190 mm
[ P2 (1C, 50×15 mm), S0 (2C, 60×80 mm)
Cseppálló mobiltelefon tok és tartó, PVC.
640 Ft 

KIROT 741845
• 310×210 mm
[ P2 (1C, 60×20 mm), S0 (2C, 120×70 mm)
Átlátszó, vízálló tablet tartó, a tetején 
színes tépőzárral. Anyaga: műanyag.
544 Ft 
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BEACH ACCESSORIES - LEISURE AND SPORT

BLUETOOTH SPEAKER

Hands-free
calls
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DIGIBREEZE 718029
• 170×235 mm
[ FP-DG (FC, 172×143 mm), P1 (2C, 5×45 mm)
Laminált papírból készült, egyediesíthető 
legyező, műanyag nyéllel. A papír rész egyedi 
formában, mindkét oldalon egyedi grafikával 
készül. Minimális rendelési mennyiség: 100 db.
218 Ft 

COLOBREEZE 718158
• 139×230 mm
[ FP-DG (1C, 139×139 mm)
Egyedi gyártású, négyzet alakú papír legyező műanyag 
nyéllel és 6 színes ceruzával. Az árt tartalmazza az 
embléma körvonalas nyomtatását mindkét oldalon. 
Minimális rendelési mennyiség: 50db.
339 Ft 

-01 -02 -05 -06 -07 -10
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100 darabtól
Európai raktárból
Európában állították össze

ház kocka szív felhő póló ovális

COLOBREEZE 

DIGIBREEZE
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FLOPPY 718137-01
• 350×220 mm
[ FP-DG (FC, 350×160 mm)
Egyedi gyártású papír legyező műanyag fogóval, 
mindkét oldalon egyedi grafikával emblémázva. 
Minimális rendelési mennyiség: 100 db.
602 Ft 

TELA 761252
• 430×230 mm
[ P1 (2C, 70×7 mm)
Textil legyező műanyag vázzal.
339 Ft 

TETEX 781008
• 510×270 mm
[ P1 (1C, 60×6 mm)
Nagyméretű, textilből készült 
legyező, műanyag vázzal.
624 Ft 

STILO 731531
• 245×260 mm
[ P1 (2C, 40×6 mm)
Papír legyező, műanyag nyéllel.
90 Ft 

KERRY 761039
• 180×242 mm
[ S0 (2C, 120×90 mm)
Műanyag, ovális, áttetsző legyező.
154 Ft 
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ROSIX 741823
• 1800×950 mm
[ T1 (8C, 120×50 mm)
Színes strandkendő átlátszó táskában. 
Anyaga: viszkóz/poliészter.
1 594 Ft 

MINERVA 781828
• 900×1800 mm
[ T2 (8C, 180×120 mm)
Strandtörülköző rojtokkal és színes 
szélekkel, 50% pamut és 50% poliészter 
anyagból.
6 202 Ft 

DUMA 791568
• 1700×1100 mm
[ T0 (8C, 100×100 mm), 
*: WP (8C, 120×100 mm)
Viszkóz/poliészter strand kendő.
1 920 Ft 
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RADION 845030
• 35×80×10 mm
[ P2 (4C, 25×8 mm), UV (FC, 25×8 mm)
Műanyag UV szenzor digitális órával, 
tükörrel. Elemmel szállítjuk.
1 002 Ft 

RADO 791219
• 202×40 mm
[ P1 (1C, 40×10 mm)
Patenttal kapcsolható karkötő, 
UV mérővel.
240 Ft 

TANER 791573
• ø1500 mm 
[ T2 (8C, 250×120 mm)
Nylon napernyő, UV védelemmel. 
Színes tokban szállítjuk.
3 840 Ft 

MOJACAR 761280
• ø1500 mm
[ T2 (8C, 250×120 mm), *: WP (8C, 120×100 mm), 
*: SU1 (FC, 250×120 mm)
8 paneles napernyő a szélén kontrasztos csíkkal, fehér fém rúddal. 
Anyaga: nylon, 70 T.
3 680 Ft 
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LORNE 761021
• 1800×600 mm
[ T2 (8C, 180×50 mm)
Összehajtható strand gyékény, 
cipzáras pamut tokban.
1 200 Ft 

BUREN 781811
• 700×1800 mm
[ T2 (8C, 150×50 mm)
Laminált non-woven anyagból 
készült, összehajtható stand 
matrac vállpántokkal.
842 Ft 

SPING 781177
• 138×40×35 mm
[ P1 (2C, 50×15 mm)
Műanyag manuális legyező, 2 LED-es 
világítással. Gombelemmel szállítjuk.
842 Ft 

CLEANSAND 731922
• ø60×87 mm
[ P1 (4C, ø45 mm)
Homokba leszúrható, műanyag strand 
hamutartó.
90 Ft 
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MENEX 741275
• 1200×1500 mm
[ BR (10C, 200×150 mm)
Bolyhosodás mentes, színes, polár 
útitakaró, 180 g/m².
2 080 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 

THIAGO 781301
• 1170×1500 mm
[ T2 (8C, 150×100 mm), 
BR (10C, 200×150 mm)
Polár takaró húzózsinórral ellátott 
tartóval, 180 g/m².
2 362 Ft 

ELOWIN 781850
• 850×1150 mm
[ BR (10C, 200×150 mm)
Bolyhosodás mentes polár takaró, 
mobiltartó zsebbel, 180 g/m².
1 760 Ft 
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ZORLAX 781747
• 1050×1450 mm
[ T2 (8C, 150×120 mm)
Vízálló, összehajtható piknik- és 
strandszőnyeg, húzózsinóros 
hordtáskában.
1 962 Ft 

FLENTUL 781657
• 790×830×450 mm
[ T2 (8C, 250×100 mm)
Összecsukható strandszék fém vázzal és azonos 
színű tokkal, 600D poliészter.
5 040 Ft 
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CAROLINA 800384
• 371×102×82 mm
[ E2 (50×35 mm)
3 darabos rozsdamentes acél grill szett (villa, 
lapát és grill fogó) alumínium dobozban.
5 520 Ft 

TORY 800359
• 410×270 mm
[ T2 (8C, 150×50 mm)
3 részes rozsdamentes acél BBQ 
szett (villa, lapát és grill fogó) cipzáras, 
nylon tokban.
3 162 Ft 

AXON 800358
• 440×640 mm
[ T2 (8C, 150×80 mm)
5 részes, rozsdamentes acél BBQ szett, 
fa markolattal (villa, lapát, grill fogó, 
kesztyű és kötény).
4 240 Ft 

OUTDOOR - LEISURE AND SPORT
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LISTAK 781714
• 200×270×130 mm
[ T2 (8C, 100×65 mm)
Zipzáras, 210D poliészterből készült 
hűtőtáska két rekkesszel.
2 560 Ft 

GENTOO 718059-01
• 80×158×25 mm
[ P1 (4C, 70×15 mm)
Műanyag jégakku hűtőtáskához.
336 Ft 

ZALEAX 741374
• 170×415×250 mm
[ T2 (8C, 120×120 mm)
Cipzáras hűtőtáska párnázott 
vállpántokkal. Anyaga: 600D 
poliészter és PVC.
2 560 Ft 
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FRIDRATE 809430
• 200×240×90 mm
[ T1 (8C, 100×60 mm), *: WP (8C, 100×60 mm)
Cipzáras, non-woven hűtőtáska alumínium 
béléssel. 6 db 0,33L -es üdítős doboz, vagy 3 db 
0,5L palack fér el benne.
544 Ft 

ANTARCTICA 702669
• 340×275×240 mm
[ T2 (8C, 160×100 mm)
Állítható vállpántos, cipzáras hűtőtáska, elől 
cipzáras zsebbel. Anyag: 600D poliészter.
2 800 Ft 

COOLCAN 731486
• 210×150×150 mm
[ T2 (8C, 120×80 mm)
Cipzáras hűtőtáska alumínium 
béléssel 6 db 0,33l-es italdoboz 
részére. Anyaga: PVC.
656 Ft 

TIVEX 791894
• 150×130×150 mm
[ T2 (8C, 120×80 mm)
Cipzáras, PVC hűtőtáska alumínium 
béléssel. 4 db 0,33L -es üdítős 
doboz fér el benne.
554 Ft 
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NIPEX 781290
• 320×420 mm
[ S1 (2C, 160×100 mm)
Hátizsákos hűtőtáska, alumínium belsővel, 
210D poliészter.
704 Ft 

TRADAN 781291
• 270×330 mm
[ S1 (2C, 120×100 mm)
Hátizsákos hűtőtáska gyerekeknek, 
alumínium belsővel, 210D poliészter.
560 Ft 

HOBART 741577
• 370×340×150 mm
[ S1 (2C, 250×250 mm)
Laminált non-woven hűtőtáska, 
alumínium béléssel és tépőzárral.
762 Ft 
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BLESK 781748
• ø75×105 mm
[ T0 (8C, 60×60 mm)
Soft shell anyagból készült italtartó 
0,33 literes üdítő palackhoz, 
karabinerrel.
480 Ft 

FRESHER 731488
• ø110×335 mm
[ T2 (8C, 120×50 mm)
Poliészter italtartó hord füllel, 1,5 l 
palackhoz.
1 002 Ft 

RUFUS 791823
• 210×75×80 mm
[ T2 (8C, 120×40 mm)
Hűtőtáska alumínium béléssel, cipzárral. 
Külső borítása PVC.
560 Ft 

PALEN 741238
• 270×80×210 mm
[ T2 (8C, 120×100 mm)
PVC anyagból készült, cipzáras 
hűtőtáska hálós rekesszel.
1 322 Ft 
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SAILOR 800313
• 110×115×45 mm
[ T2 (8C, 60×30 mm)
Műanyag távcső tisztító kendővel, 
nylon tokban, 4× nagyítással.
1 440 Ft 

TOMTIT 718123
• 165×142×120 mm
[ S1 (2C, 60×60 mm), E2 (60×60 mm)
Fa madáretető. Lapra szerelve szállítjuk.
960 Ft 

SODOR 781174
• 115×36×65 mm
[ P1 (4C, 70×25mm), UV (FC, 100×30 mm)
Műanyag összehajtható távcső, állítható 
lencsékkel.
938 Ft 

WANDERER 800312
• 66×65×38 mm
[ P2 (1C, 30×15 mm)
Műanyag mini távcső, 3× nagyítással.
682 Ft 
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CLARK 741328
• 30×69×10 mm
[ P1 (2C, ø20 mm), DO1 (FC, ø25 mm)
Műanyag karabiner iránytűvel.
202 Ft 

MAGELLAN 809373-01
• 30×55×9 mm
[ P1 (4C, 20×20 mm)
Műanyag kulcstartó iránytűvel és fém 
kulcskarikával.
160 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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NORGE 807908
• 58×42×12 mm
[ P2 (1C, 25×30 mm), E2 (28×35 mm)
Mini, fém flaska karabinerrel. 
Űrtartalma: 30 ml.
944 Ft 

FORESTER 811112
• 110×90×21 mm
[ E1 (50×50 mm)
Fa borítású, rozsdamentes acélból készült flaska. 
Űrtartalma: 170 ml.
2 282 Ft 
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GILBERT 807906
• 100×78×70 mm
[ P2 (2C, 30×30 mm), E2 (30×60 mm)
Rozsdamentes acél bögre műanyag füllel, 
175 ml. Dobozban szállítjuk.
762 Ft 

NAUTILUS 808011
• ø50×60 mm
[ P2 (2C, ø45 mm), C1 (8C, ø50 mm), 
E1 (ø40 mm)
Rozsdamentes acél összecsukható 
pohár tokban, 70 ml.
1 402 Ft 

AMUNDSEN 804204
• 90×125×20 mm
[ P2 (1C, 40×60 mm), E2 (45×70 mm), 
C2 (8C, 60×90 mm)
Rozsdamentes acél flaska, 200 ml.
1 427 Ft 

YOZAX 741651
• ø76×89 mm
[ C2 (8C, 80×70 mm), E1 (30×70 mm)
Duplafalú alumínium bögre, 300 ml. 
Dobozban szállítjuk.
1 562 Ft 

BASTIC 741563
• ø70×80 mm
[ C2 (8C, 80×70 mm), E1 (30×70 mm)
Rozsdamentes acél bögre színes karabinerrel, 200 ml. 
Dobozban szállítjuk.
1 242 Ft 
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KABOL 791704
• ø75×242 mm
[ E2 (20×100 mm)
Rozsdamentes acél termosz 
akasztóval, 500 ml. Díszdobozban 
szállítjuk. Antonio Miro márkatermék.
4 720 Ft 

ROBUSTA 804202
• ø65×240 mm
[ P2 (1C, 30×30 mm), 
C3 (8C, 200×160 mm), E2 (30×30 mm)
Duplafalú, rozsdamentes acél 
termosz, 500 ml.
2 320 Ft 

ZOLOP 741986
• ø80×310 mm
[ C3 (8C, 120×120 mm), 
E2 (40×60 mm)
Palack formájú, rozsdamentes 
acélból készült termosz, 900 ml.
4 160 Ft 

HOSBAN 741861
• ø68×243 mm
[ E2 (28×60 mm)
Rozsdamentes acél termosz, 
gumi borítással, 500 ml.
3 322 Ft 
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CITROX 741865
• ø73×145 mm
[ E2 (30×40 mm)
Rozsdamentes acélból készült egyfalú 
termo bögre, műanyag ivórésszel. 
Űrtartalom 280 ml.
1 482 Ft 

CARSON 781216
• ø81×180 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 

FRESNO 781215
• ø81×180 mm
[ P2 (1C, 30×30 mm), E2 (30×40 mm)
Rozsdamentes acélből készült, duplafalú thermo 
bögre, színes műanyag résszekkel, dobozban 
szállítjuk. 450 ml.
1 562 Ft 
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CABOT 807913
• 125×160×90 mm
[ E2 (30×50 mm)
450 ml-es fém bögre műanyag füllel, és 
ivónyílással ellátott tetővel, dobozban. 
A bögre szivargyújtóról melegíthető.
2 000 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 

NOZEM 781393
• ø84×195 mm
[ P2 (1C, 30×40 mm), E2 (35×70 mm)
Rozsdamentes acélből készült, duplafalú 
thermo bögre, színes műanyag ivónyílással, 
dobozban szállítjuk. 540 ml.
1 680 Ft 

DRITOX 781905
• ø72×167 mm
[ E1 (20×70 mm)
Rozsdamentes acél, szimpla falú thermo bögre, 
műanyag ivónyílással, 310 ml. Díszdobozban 
szállítjuk.
1 680 Ft 
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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 

ZICOX 741643
• ø76×182 mm
[ P2 (4C, 30×60 mm)
Rozsdamentes acél, duplafalú, 400 ml-es 
termo bögre, műanyag borítással és ivó 
fedéllel.
1 802 Ft 

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 
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CREACUP 892006
• ø85×155 mm
[ DO4 (FC, ø61 mm), P1 (1C, 25×30 mm)
Egyediesíthető, duplafalú, műanyag termo bögre tetővel és szilikon 
markolattal, 400 ml. Minimum rendelési mennyiség: 50 db.
1 322 Ft 
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COLOSTER
718078
• ø85×170 mm
[ FP-DG (1C, 250×150 mm)
Műanyag, duplafalú termo 
bögre, 6 db-os színes ceruza 
készlettel, 450 ml. Az ár 
tartalmazza a nyomott sablon 
papírbetétet. Minimális 
rendelési mennyiség: 50 db.
1 200 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 

GRABSTER
807931
• ø85×170 mm
[ DG2 (FC, 250×150 mm)
Műanyag, duplafalú termo 
bögre füllel és ivónyílással. 
Az egyedi nyomtatott 
grafikát a bögre két fala 
közé lehet helyezni. Fehér 
kartondobozban szállítjuk, 
450 ml.
1 200 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 
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COLOBY 811110
• ø83×208 mm
[ P2 (4C, 30×60 mm)
Duplafalú, fehér műanyag termo bögre 
színes tetővel, 450 ml.
1 114 Ft 

DOUBLE ESPRESSO 811105-01
• ø70×145 mm
[ P2 (4C, 30×30 mm)
Duplafalú, műanyag termo bögre fényes fém peremű ivónyílással ellátott 
tetővel. A bögre alja csúszásgátló réteggel van bevonva, 250 ml.
1 242 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 
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ISKAN 791439
• ø60×195 mm
[ P2 (2C, 35×60 mm), RS (2C, 140×70 mm)
PVC sportkulacs ivó fedéllel, 500 ml.
474 Ft 

SPORTS 761857
• ø73×197 mm
[ P1 (2C, 35×50 mm), RS (2C, 220×70 mm)
Műanyag sportkulacs fekete ivó fedéllel, 
átlátszó tetővel, 550 ml.
554 Ft 

ZANIP 741559
• ø72×225 mm
[ P2 (1C, 30×70 mm)
Műanyag, 600 ml-es sport kulacs 
karabinerrel.
720 Ft 

NOROK 741912
• ø65×170 mm
[ P2 (2C, 35×60 mm), RS (2C, 140×70 mm)
Műanyag sport kulacs színes ivórésszel, 500 ml.
474 Ft 
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SELMY 781696
• ø73×250 mm
[ P2 (2C, 30×30 mm)
Sportkulacs citromfacsaróval, kupakján 
csuklópánttal, BPA-mentes műanyagból. 
Díszdobozban szállítjuk. 750 ml.
3 962 Ft 

SCOUT 781664
• ø70×195 mm
[ P2 (2C, 20×45 mm)
Műanyag sportkulacs, kupakján 
fogantyúval, talpán kihúzható 
mobiltartóval. Díszdobozban szállítjuk. 
390 ml.
1 520 Ft 

PADOW 781918-77
• ø67×255 mm
[ P2 (2C, 30×50 mm)
Multifunkciós sportkulacs beépített bluetooth 
hangszoróval, telefon kihangosító funkcióval 
és micro SD kártyaolvasóval, BPA mentes 
műanyagból készült. Díszdobozban, USB 
töltőkábellel együtt szállítjuk. 600 ml.
8 400 Ft 
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FLISK 800396
• 175×119×3 mm
[ P2 (4C, 60×60 mm), UV (FC, 80×175 mm), 
S1 (2C, 50×130 mm),
Téglalap alakú, műanyag átlátszó kulacs, 
levehető rekesszel. Űrtartalma: 320 ml / 125 ml.
1 162 Ft 

KELIT 781020
• ø70×240 mm
[ P2 (2C, 30×50 mm)
Átlátszó sportkulacs, BPA-free anyagból.
2 320 Ft 

BORE 791796
• ø75×220 mm
[ P2 (2C, 30×30 mm)
Műanyag sport kulacs, ivó fedéllel, 
fagyasztható hűtő betéttel, 600 ml.
880 Ft 

DOLTIN 781744
• ø70×272 mm
[ P2 (2C, 30×50 mm)
Műanyag többfunkciós sportkulacs 
hűsítő kendővel az alsó rekeszben és 
mobiltartóval. Díszdobozban szállítjuk. 
650 ml.
3 280 Ft 
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LOBROK 781697
• ø70×247 mm
[ P2 (2C, 30×50 mm)
Átlátszó sportkulacs BPA-mentes 
műanyagból. Díszdobozban szállítjuk. 
780 ml.
1 984 Ft 

KROKEN 781660
• ø72×250 mm
[ P2 (2C, 30×50 mm)
Átlátszó műanyagból készült sportkulacs színes 
ivófedéllel, 750 ml. Díszdobozban szállítjuk.
1 440 Ft 

KABORT 781663
• ø65×195 mm
[ P2 (2C, 20×50 mm)
Átlátszó műanyag sportkulacs, 550 ml.
640 Ft 
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ZABLEX 781214
• 170×250 mm
[ S1 (1C, 50×100 mm)
Póló formájú, karabineres sportkulacs. 
Anyaga: PET. Űrtartalma: 480 ml.
474 Ft 

MATCH 781213
• 185×233 mm
[ S1 (1C, ø100 mm)
Labda formájú, karabineres sportkulacs. 
Anyaga: PET. Űrtartalma: 500 ml.
442 Ft 

BOXTER 791206
• 115×265 mm
[ S1 (1C, 50×100 mm)
Karabineres sportkulacs. Anyaga: PET. 
Űrtartalma: 500 ml.
314 Ft 

TRIMEX 791330
• 100×190 mm 
[ S1 (1C, 60×80 mm)
PET anyagból készült összehajtható 
sportkulacs. Űrtartalma: 200 ml.
160 Ft 
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MENTO 731964
• ø66×175 mm 
[ P2 4C (30×50 mm), C3 (8C, 190×100 mm), 
E1 (20×80 mm)
Alumínium sportkulacs karabinerrel, 400 ml.
960 Ft 

GREIMS 781395-01
• ø66×175 mm
[ SU1 (FC, 100×90 mm)
Rozsdamentes acél sportkulacs 
karabinerrel, mely ideális szublimációs 
emblémázáshoz, 400 ml.
1 344 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 
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MARATHON 811106
• ø65×210 mm
[ P2 (4C, 30×40 mm), 
C3 (8C, 206×143 mm), 
E1 (20×70 mm)
Alumínium sport kulacs, műanyag 
kupakkal. Űrtartalma: 500 ml.
1 040 Ft 

HENZO 741815
• ø65×150 mm
[ P2 4C (30×50 mm), 
C3 (8C, 209×70 mm), 
E1 (20×70 mm)
Alumínium sportkulacs, 
karabinerrel, 300 ml.
912 Ft 
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VILERT 781702-02F
[ S1 (2C, 60×60 mm), 
T1 (8C, 60×60 mm)
Poliészter sisakvédő huzat 
fényvisszaverő részekkel.
618 Ft 

PLAUP 741600
• 30×120×11 mm
[ P1 (2C, 15×10 mm)
Műanyag 4 LED-es elemlámpa, szilikon 
szíjjal és jólláthatósági berakással 
(elemekkel szállítjuk). Az elemlámpa 
kerékpárra is rögzíthető.
624 Ft 

HESPAR 781788
• 31×62×18 mm
[ P1 (2C, 30×8 mm)
Műanyag elemlámpa 2 LED-del (piros 
és fehér), fényvisszaverő berakással és 
rögzítő klipsszel, mellyel hátizsákon, 
övtáskán vagy kabáton hordható.
682 Ft 

TRAX 810375
• 220×220×70 mm
[ S1 (1C, 120×75 mm)
Kerékpár üléshuzat gumiszalaggal. 
Anyaga:190T poliészter.
208 Ft 

-01

-02

-05

-06

-07

-02

-01

-03

-05

-06

-07

-05

-06

-07

LEISURE AND SPORT - BIKE ACCESSORIES

459

Vissza a tartalomjegyzékhez



RUSH 810372
• ø54×67×54 mm
[ P1 (4C, ø30 mm), DO2 (FC, ø34 mm)
Színes alumínium kerékpár csengő ezüst 
emblémázható felülettel.
362 Ft 

FRANK 741269
• 65×103×120 mm
[ P2 (1C, 30×3 mm)
Kerékpárra rögzíthető műanyag 
mobiltelefon tartó.
1 962 Ft 

WIGGINS 809467
• 140×170×35 mm
[ P2 (2C, 40×8 mm)
Műanyag, kerékpár lámpa szett. A szett tartalma: 
első (5 LED-es) és hátsó (5 LED-es) villogó, 
felszereléshez szükséges alkatrészek. 6 db AAA 
elemmel működik. Elem nélkül szállítjuk.
1 440 Ft 
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CORUM 791542
• ø50×480 mm 
[ E1 (35×20 mm)
Fémből készült érem, színes nyakpánttal. 
Választható színek: arany, ezüst vagy bronz.
416 Ft 

DELKO 791920
• ø220 mm
[ Nem emblémázható
Műbőr és PVC focilabda. 5-ös méretű. 
Leeresztve szállítjuk.
2 336 Ft 

SPORTER 731820
• 520×630 mm
[ S1 (6C, 200×120 mm)
Felnőtt, 190T poliészter anyagból 
készült sportmez. Egy méretben.
800 Ft 

CAMBEX 741555
• 560×660 mm
[ T0 (8C, 200×200 mm), 
*: WP (8C, 150×80 mm)
Felnőtt, non-woven anyagból készült 
sportmez, egy méretű.
544 Ft 
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TARKYL 741335
• 410×175 mm
[ BR (10C, 100×100 mm)
Golf törölköző fém akasztóval. 
Anyaga: 100% pamut, 650 g/m².
2 122 Ft 

SUBDAL 718156
• ø70×500 mm
[ FP-SU (FC, 20×900 mm),  
FP-DO (FC, ø60 mm)
Egyedi gyártású akril érem epoxy 
gyanta borítással. Szublimációs 
technikával emblémázott poliészter 
naykpánton. Az ár tartalmazza 
a szublimációs emblémázás és 
az epoxy matrica árát. Minimális 
rendelési mennyiség: 100 db.
576 Ft 

HYDOR 741338
• ø11×70 mm
[ P1 (1C, 30×3 mm)
Fából készült golf tee (elütési hely).
26 Ft 

NESSA 741337
• ø42 mm
[ P1 (2C, ø15 mm)
Műanyag golflabda.
394 Ft 
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TILDAK 781667
• 270×180 mm
[ T1 (8C, 50×50 mm)
Fényvisszaverő övtáska párnázott hátfallal 
és kulcstartó zsebbel. 210D poliészter.
1 440 Ft 

BENIX 741224
• 240×70 mm
[ T1 (8C, 190×45 mm)
Cipzáras csuklópénztárca, mely 
tépőzárral rögzíthető a karra. 
Anyaga: 210D poliészter.
314 Ft 

WANEL 781392
• 240×105 mm
[ T1 (8C, 100×25 mm)
Övtáska, érintőképernyős kijelző ablakkal 
és fülhallgató kivezető nyílással, lycra.
1 376 Ft 

-06

-05

-07

-10

-02

-02 -05 -06 -10

-05 -06 -10

463

Vissza a tartalomjegyzékhez



NEIVA 741268
• 44×60×28 mm
[ P1 (4C, 25×10 mm)
Műanyag borítású lépésszámláló, mely jelzi az 
elégetett kalóriákat és a megtett távolságot. 
Gombelemmel szállítjuk.
922 Ft 

TERRIER 741988
• 60×30×85 mm
[ P2 (1C, 10×10 mm)
Műanyag, cipőre rögzíthető, 2 funkcióval ellátott, 
2 LED-es jelzőfény. Gombelemmel szállítjuk.
1 120 Ft 
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DERIX 741696
• ø7×2570 mm
[ P1 (2C, 60×10 mm)
Színes ugrálókötél fehér fogóval.
330 Ft 

RANSTER 741552
• 190×60 mm
[ BR (10C, 70×40 mm)
Frottír, gumis fejpánt.  
Anyaga: Pamut/poliészter.
442 Ft 

BEKER 761057
• 64×73 mm
[ BR (10C, 35×35 mm)
Frottír, gumis csuklópánt. 
Anyaga: Pamut/poliészter.
250 Ft 

MANSAT 781919
• 12×710×5 mm
[ P1 (2C, 20×20 mm)
Rugalmas edző szalag erősítő edzéshez állítható hurkokkal.
442 Ft 
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ROLOF 741827
• 210×300 mm
[ T0 (8C, 120×100 mm)
Műanyag nyelű, színes zászló. Anyaga: poliészter.
77 Ft 

CLAXO 810376
• 51×19×24 mm
[ P0 (4C, ø15 mm), VS (FC, ø19 mm), 
DO1 (FC, ø19 mm)
Műanyag síp megegyező színű nyakpánttal.
64 Ft 

EVENTS 791448
• 258×27 mm
[ T1 (8C, 190×15 mm)
Felnőtteknek készült egyszer 
használatos karpánt, egy méretben. 
Anyaga: szintetikus rost.
29 Ft 

MULTIVENT 761108
• 243×19 mm
[ P0 (1C, 70×12 mm)
PVC-ből készült karszalag, 
egyszer használatos. Vízálló, nagy 
szakítószilárdságú karszalag.
42 Ft 
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TORRES 761201
• 100×600 mm
[ S1 (1C, 80×250 mm)
Felfújható, 2 db-os egyszer használatos szurkoló 
tapsrúd. Nem felfújva, de fúvókával szállítjuk. 
Anyaga: LDPE.
99 Ft 

MARACANÁ 761436
• 85×185×20 mm
[ P2 (4C, 30×22 mm)
Műanyag kereplő.
144 Ft 

HOGAN 761898
• 335×570 mm
[ VS (FC, ø140 mm)
Szurkoláshoz használható, felfújható kéz.
282 Ft 
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YOAN 791531
• 40×100 mm
[ P2 (1C, 40×15 mm)
Műanyag tartó, 15 db kutyapiszok 
gyűjtő zacskóval.
282 Ft 

MULLER 741596
• ø41×104 mm
[ P2 (4C, 50×20 mm)
Műanyag tartó, 15 db kutyapiszok gyűjtő 
zacskóval, 1 LED-es világítással és alumínium 
karabinerrel. A terméket elemekkel szállítjuk.
784 Ft 

RUCIN 781753
• 82×54×41 mm
[ P2 (1C, 25×10 mm)
Csont alakú műanyag tartó, 15 db 
kutyapiszok gyűjtő zacskóval és 
karabinerrel.
272 Ft 

BRUNO 718133
• 1150×20 mm
[ FP-SU (FC, 1300×20 mm)
Egyedi gyártású, poliészter kisállat 
póráz fém karabinerrel. Mindkét 
oldalán szublimációs technológiával 
emblémázva. Minimális rendelési 
mennyiség: 50 db.
602 Ft 
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PUPPY 718060
• ø200×60 mm
[ P2 (1C, 40×30 mm)
Színes, műanyag kutyaetető tál.
442 Ft 

FLUX 731538
• ø165×100 mm
[ T0 (8C, 100×50 mm)
Hordozható, összecsukható kutya tál.
602 Ft 

FLYBIT 731480
• ø200 mm
[ T0 (8C, 90×60 mm), 
*: WP (8C, 90×60 mm)
Pamut és poliészter anyagból 
készült kutya frizbi.
544 Ft 

NIKI 731417
• ø64 mm
[ Nem emblémázható
Teniszlabda kinézetű, kutyáknak 
kifejlesztett játéklabda.
259 Ft 
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MUTTLEY 731482
• 500×18 mm
[ DO1 (FC, 16×10 mm)
Poliészter jólláthatósági nyakörv, 
műanyag csattal.
400 Ft 

BIPOLS 781925-02
• 230×155 mm
[ T0 (8C, 100×50 mm)
Poliészter, állítható méretű nyakörv kutyáknak 
fényvisszaverő kendővel és műanyag csattal.
640 Ft 

ROCO 731481
• 200×140 mm
[ T0 (8C, 100×50 mm)
Poliészter nyakörv kendővel és 
műanyag csattal.
554 Ft 

BELKA 810382
• 48×31×16 mm
[ P1 (4C, 30×10 mm)
Csont alakú nyakörvre akasztható villogó 
fém karabinerrel. Gombelemmel szállítjuk.
400 Ft 
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HAJKEFÉK
ZSEBTÜKRÖK

MANIKŰR ÉS SMINK SZETTEK
KOZMETIKAI TÁSKÁK

TÖRÖLKÖZŐK
FOGKEFÉK

HIGIÉNIAI SZETTEK
ELSŐSEGÉLY CSOMAGOK

GYÓGYÁSZATI ESZKÖZÖK
GYÓGYSZERADAGOLÓK, CUKORKÁK

STRESSZLABDÁK

egészség
és wellness
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YUNKAI 781436-01
• ø65×34 mm
[ P1 (4C, ø40 mm)
Összecsukható hajkefe tükörrel 
és színes fogakkal.
368 Ft 

GLANCE 731367
• ø66 mm
[ P1 (4C, ø45 mm)
Összecsukható műanyag tükör hajkefével.
266 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 
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MISSY 807209
• 120×70 mm 
[ P1 (2C, 40×20 mm)
6 darabos manikűr készlet patentos tokban.
800 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 

THINY 731471
• ø62 mm
[ P1 (4C, ø45 mm), UV (FC, ø60 mm)
Zsebtükör műanyag, áttetsző borításban.
106 Ft 
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YOSIE 791013
• ø18×155 mm 
[ P1 (2C, 50×8 mm)
5 különböző méretű sminkecset.
480 Ft 

SILTON 741780
• 57×105×14 mm
[ P1 (1C, 30×30 mm)
3 részes manikűr szett, műanyag, 
átlátszó, színes tokban.
400 Ft 

AMELIE 807201
• 150×140×28 mm
[ E1 (15×15 mm)
12 részes manikűr és sminkecset 
készlet fém csatos műbőr, 
cipzáras tokban.
2 240 Ft 

-02 -05 -06

-05 -06 -10

-25

474

Vissza a tartalomjegyzékhez



LOSUT 741776
• 295×211×85 mm
[ S0 (3C, 100×60 mm)
Cipzáras kozmetikai táska, átlátszó résszel. 
Anyaga: PVC.
602 Ft 

AQUARIUM 761215
• 180×185×70 mm
[ S0 (3C, 80×60 mm)
Cipzáras, átlátszó ablakos kozmetikai táska 
PVC-ből.
544 Ft 

LUX 731731
• 170×110×46 mm
[ S0 (3C, 100×60 mm)
Cipzáras, PVC kozmetikai táska.
320 Ft 
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CONAKAR 781836
• 220×140×65 mm
[ Nem emblémázható
Poliészter nesszeszer színes zipzárral.
426 Ft 

FERGI 791100
• 240×220×75 mm 
[ T0 (8C, 80×60 mm), S0 (3C, 80×60 mm)
Cipzáras, PVC kozmetikai táska.
442 Ft 

IRIAM 781081
• 170×45×125 mm
[ S0 (3C, 80×50 mm)
Cipzáras, átlátszó PVC kozmetikai táska.
320 Ft 
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TROOK 845156
• 230×180×90 mm
[ T1 (8C, 110×60 mm)
Cipzáras kozmetikai táska belső, 
hálós zsebbel és műanyag akasztóval. 
Anyaga: 600D poliészter.
944 Ft 

KAROKY 781231
• 220×140×75 mm
[ T0 (8C, 120×60 mm), *:WP (8C, 120×60mm)
Cipzáras kozmetikai táska, 100% pamut.
602 Ft 

XAN 791458
• 180×100×25 mm
[ P2 (2C, 60×30 mm)
PVC anyagból készült, cipzáras 
kozmetikai táska, tükörrel.
400 Ft 
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BETTY 731402
• 105×75×20 mm
[ T1 (8C, 50×30 mm)
Női cipzáras, gyöngyház fényű piperetáska. 
Anyaga: PVC.
218 Ft 

BRITNEY 761213
• 220×140×60 mm
[ T2 (8C, 150×40 mm)
Trapéz alakú, cipzáras kozmetikai táska, 
600D poliészter anyagból.
362 Ft 

HAMAM 810102
• 500×1000 mm
[ BR (10C, 200×100 mm)
100% pamut, 400 g/m², frottír 
törölköző, két végén bordűrrel.
2 000 Ft 

SAUNA 810103
• 700×1400 mm
[ BR (10C, 200×100 mm)
100% pamut, 400 g/m², frottír 
törölköző, két végén bordűrrel.
3 600 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 

CUTLER 882003
• ø65×160 mm
[ RS (1C, 60×210 mm), P1 (1C, 20×50 mm), SU2 (FC, 500×200 mm)
Poliészter sport törülköző, mely ideális szublimációs 
emblémázáshoz, 155 g/m². Karabineres műanyag tokban szállítjuk.
1 002 Ft 
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SPICA 781220
• 300×300 mm
[ Nem emblémázható
Tömörített, mintás pamut törölköző.
880 Ft 

KIRK 741546
• 700×1500 mm
[ T1 (8C, 150×100 mm), 
BR (10C, 150×100 mm)
Mikroszálas táskává alakítható 
törölköző húzózsinórral, 160 g/m².
2 880 Ft 

KOTTO 741549
• 300×450 mm
[ T1 (8C, 150×100 mm), BR (10C, 200×200 mm), 
*: WP (8C, 150×80 mm)
Mikroszálas törölköző, 310 g/m².
602 Ft 

LYPSO 741657
• 750×1500 mm
[ T1 (8C, 150×100 mm), BR (10C, 200×200 mm)
Mikroszálas törölköző, 310 g/m².
2 800 Ft 
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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 

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 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 
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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 

SILUET 761340
• 55×20×85 mm
[ P1 (4C, 30×10 mm)
Testmérőszalag műanyag tokban.
384 Ft 

EMIR 791521
• 20×63×55 mm
[ P2 (4C, 20×5 mm)
Műanyag testmérőszalag BMI 
táblázattal.
320 Ft 

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 
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KEKO 791474
• 30×146×10 mm
[ E1 (10×15 mm)
Műanyag fogkefe gyerekeknek, 
tapadókoronggal.
138 Ft 

FIDENT 741956
• 80×200×20 mm
[ S1 (3C, 100×60 mm), E2 (10×15 mm), 
P2 (2C, 30×8 mm)
Fogkefe szett gyerekeknek, műanyag 
fogkefével és homokórával. Cipzáras 
műanyag tartóban szállítjuk.
586 Ft 
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SAMIN 781267-06
• 41×108×25 mm
[ P1 (4C, 40×10 mm)
Műanyag, 5 perces homokóra, 
tapadókoronggal rögzíthető.
762 Ft 

VITTO 810373
• 113×15 mm
[ P1 (4C, 50×7 mm)
Összecsukható, műanyag fogkefe. A 
következő országokban nem forgalmazzuk: 
BE, CH, DE, FR, IT, LU, NL.
109 Ft 

HYRON 791475
• 20×175×15 mm
[ P1 (4C, 50×10 mm)
Összecsukható, műanyag fogkefe.
141 Ft 

CROCKY 800341
• 75×80×40 mm
[ P1 (2C, 25×15 mm), E1 (25×15 mm)
Krokodil formájú, fa fogkefetartó 3 perces 
homokórával.
784 Ft 

SANDMAN 844031
• 140×85×65 mm
[ P2 (1C, 25×20 mm)
Műanyag fogkefe tartó 3 perces 
homokórával.
736 Ft 
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CUSTOM 731647
• 55×80×22 mm
[ VS (FC, 35×35 mm)
10 db, 3 rétegű papírzsebkendő, 
visszazárható és jól 
emblémázható tartóban.
112 Ft 

WINTON 781671
• 130×60×90 mm
[ VS (FC, 100×35 mm)
100 db papírzsbkendő színes 
műanyag tartóban.
426 Ft 

COMPACT 731788-01
• ø23×110 mm
[ P1 (2C, 60×8 mm)
10 db tabletta formára zsugorított, cellulóz 
törlőkendő, átlátszó tokban. Víz hatására 
veszi fel eredeti formáját, melynek mérete 
230×230 mm.
400 Ft 
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QUINT 741896-21
• 2100×1300 mm
[ VS (FC, 60×60 mm)
Elsősegély, melegen tartó fólia, 
anyaga: fémbevonatú PET.
464 Ft 

BANDY 731243
• 82×34×14 mm
[ P1 (1C, 20×50 mm), UV (FC, 20×50 mm)
5 db sebtapasz műanyag tartóban.
154 Ft 

REDCROSS 761360
• 180×120×60 mm
[ T1 (8C, 100×40 mm)
Elsősegély készlet PVC, tépőzáras tokban. 
A tok elején szimbólum található. A szett 
tartalma: kisolló, csipesz, ragasztószalag, 
kötszerek és ragtapaszok.
1 402 Ft 
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SENTER 791520
• ø15×127 mm
[ P1 (4C, 40×6 mm)
Golyóstoll 1 LED-es elemlámpával. 
Gombelemmel szállítjuk.
211 Ft 

CHERIS 791470
• 95×85×95 mm
[ P2 (4C, ø12 mm)
Műanyag masszírozó gép, USB kábellel 
vagy 3 db AAA/R03 elemmel működik. 
Elem nélkül szállítjuk.
1 322 Ft 

TIB 791517
• ø18×120 mm
[ P1 (4C, 50×10 mm)
Tubus alakú golyóstoll. Kék 
tollbetéttel szállítjuk.
109 Ft 
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DOCTOR 731242
• ø14×125 mm
[ P1 (4C, 50×8 mm)
Ceruza formájú LED lámpa. 
Gombelemmel szállítjuk.
416 Ft 

ANIA 791278
• 30×90×20 mm 
[ P2 (1C, 15×10 mm)
Csíptethető, nővérke óra, fém 
láncon. 1 db AA/R06 elemmel 
működik. Elemmel szállítjuk.
2 320 Ft 

WHITER 791582-01
• ø14×142 mm
[ P1 (4C, 60×7 mm)
Műanyag golyóstoll, végében LED lámpával. 
Kék tollbetéttel és gombelemmel szállítjuk.
320 Ft 
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LUCAM 781016
• 145×16×33 mm
[ P1 (4C, 20×10 mm)
Műanyag, heti gyógyszeradagoló 7 
rekesszel.
186 Ft 

BEKIES 781015
• 188×38×35 mm
[ P1 (4C, 70×10 mm)
Műanyag, heti gyógyszeradagoló 
7 kivehető rekeszekkel.
576 Ft 

TRIZONE 731911
• 60×36×12 mm
[ P1 (4C, 45×25 mm), UV (FC, 57×32 mm)
Három rekeszes, műanyag 
gyógyszeradagoló.
67 Ft 

ELYAN 741187
• 78×16×63 mm
[ P1 (4C, 50×40 mm), UV (FC, 78×63 mm)
4 rekeszes, műanyag gyógyszeradagoló 
doboz.
256 Ft 
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ASTRID 731910
• ø70 mm
[ P1 (4C, 40×20 mm), UV (FC, 50×25 mm)
Négy rekeszes, kerek, műanyag 
gyógyszeradagoló.
170 Ft 

ZIPRIK 781286
• 90×12×48 mm
[ P1 (4C, 30×25 mm) 
Műanyag, 2 rekeszes gyógyszeradagoló 
időzítővel. Gombelemmel szállítjuk.
960 Ft 

ALUMPILL 731723
• ø14×52 mm
[ P2 (2C, 25×7 mm), E1 (25×7 mm)
Alumínium gyógyszertároló 
kulcstartóval.
400 Ft 

ASPI 761644
• 95×48×16 mm
[ P1 (4C, 60×30 mm), UV (FC, 60×30 mm)
Két rekeszes műanyag gyógyszeradagoló, 
gyógyszer vágóval.
288 Ft 

-05

-01T -05 -06

-06

490

Vissza a tartalomjegyzékhez



PIKUR 781013
• 67×135×15 mm
[ P1 (1C, 40×10 mm)
Újrahasználható melegítő-hűtő tasak, 
színes géllel töltött golyókkal.
314 Ft 

FRIO 731345
• 210×55×5 mm
[ Nem emblémázható
Zselével töltött szempárna. 
Lehűtve gyorsan felfrissíti szemeit.
336 Ft 

DEBBLY 781751
• 110×200×13 mm
[ P1 (1C, 40×15 mm)
Újrahasználható melegítő-hűtő tasak, 
színes géllel töltött golyókkal.
400 Ft 
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FAMIK 781011
• 130×230×10 mm
[ P1 (1C, 30×30 mm)
Újrahasználható melegítő-hűtő tasak. 
Anyaga: poliészter és nylon.
922 Ft 

KISON 781012
• ø100×10 mm
[ P1 (1C, ø50 mm)
Átlátszó, újrahasználható 
melegítő tasak színes géllel.
314 Ft 

GRUP 731980
• 100×80×10 mm 
[ P1 (1C, 30×30 mm), VS (FC, 40×40 mm)
Áttetsző, többször használható melegítő 
tasak, színes folyadékkal.
282 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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BOCAD 781807
• 85×44×65 mm
[ P1 (1C, 30×20 mm)
Szövegbuborék alakú stresszoldó labda, PU hab.
576 Ft 

GOTIN 781242
• ø60×80 mm
[ P1 (1C, 20×10 mm)
Csepp alakú stresszoldó labda.
362 Ft 

VENTRY 781806
• 71×70×50 mm
[ P1 (1C, 20×20 mm)
Szív alakú stresszoldó labda, PU hab.
301 Ft 

SILENE 791515
• 36×36×22 mm
[ P1 (1C, 10×10 mm)
Szív alakú stresszoldó labda, 
kulcskarikával.
131 Ft 
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MAXIM 810391
• 67×35 mm
[ P1 (1C, 10×10 mm)
Villanykörte formájú antistressz 
kulcstartó.
234 Ft 

MILKY 810392
• 67×46 mm
[ P1 (1C, 10×10 mm)
Boci alakú antistressz kulcstartó.
304 Ft 

SNOWBALL 810393
• 54×47 mm
[ P1 (1C, 10×10 mm)
Malac alakú antistressz kulcstartó.
320 Ft 

FRUTY 741349
• ø40 mm
[ P1 (1C, 10×10 mm)
Gyümölcs és zöldség formájú 
antistressz kulcstartó.
192 Ft 
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JIMMY 810387
• 97×52×35 mm
[ P1 (1C, 20×20 mm)
Kocsi alakú stresszoldó.
480 Ft 

DOKTER 791316
• 50×95×35 mm 
[ Nem emblémázható
Doktor formájú stresszoldó.
400 Ft 

OINK 810389
• 84×74×74 mm
[ P1 (1C, 20×20 mm)
Malac alakú stresszoldó.
467 Ft 

QUACK 810390
• 90×70×60 mm
[ P1 (1C, 20×20 mm)
Kacsa alakú stresszoldó.
467 Ft 

JETSTREAM 810388
• 82×90×47 mm
[ P1 (1C, 20×20 mm)
Repülő alakú stresszoldó.
429 Ft 
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MANDERY 781769
• 69×110×17 mm
[ P2 (1C, 20×10 mm)
Stresszoldó kulcstartóval, PU hab.
749 Ft 

KIDEA 741188
• 60×100 mm
[ P1 (1C, 20×20 mm)
Villanykörte formájú 
stresszoldó labda. Anyaga: 
PU hab.
400 Ft 

EASE 731619
• 75×75×35 mm
[ P1 (1C, 20×20 mm)
Csillag alakú stresszoldó.
266 Ft 

NERVE 809409
• 155×39×18 mm
[ P1 (1C, 60×10 mm)
15 cm-es antistressz vonalzó.
202 Ft 

ISLAN 741348
• 35×82×19 mm
[ P1 (2C, 50×20 mm)
Ovális alakú antistressz 
kulcstartó fém lánccal.
240 Ft 
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PLANET 791117
• ø65 mm 
[ Nem emblémázható
Földgömb formájú stresszoldó labda. Anyaga: PU hab.
285 Ft 

DILPAK 781418
• ø62 mm
[ P2 (1C, ø15 mm)
Hangulatjel formájú 
stresszoldó labda.
362 Ft 

CALM 731618
• ø40 mm 
[ Nem emblémázható
Antistressz labda lánccal 
rögzített kulcskarikával.
170 Ft 

PELOTA 731550
• ø70 mm
[ P1 (1C, 20×20 mm)
Stresszoldó labda.  
Anyaga: PU hab.
256 Ft 

KICK 810363
• ø63 mm
[ P2 (1C, 10×10 mm)
Focilabda alakú stresszoldó labda. 
Anyaga: PU.
282 Ft 
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PÓLÓK, GALLÉROS PÓLÓK ÉS INGEK
SPORT RUHÁZATOK

MELLÉNYEK, PULÓVEREK ÉS KABÁTOK
ESŐKABÁTOK

POLÁR SAPKÁK, KESZTYŰK ÉS SÁLAK
BASEBALL SAPKÁK
ÖVEK ÉS KITŰZŐK

ÉKSZEREK ÉS KIEGÉSZÍTŐK
MANDZSETTA SZETTEK

KENDŐK ÉS NYAKKENDŐK

Textil és divat
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HEAVY COTTON 4135
• S-XXL
[ T1 (8C, 200×300 mm), S1 (6C, 250×350 mm), 
BR (10C, 200×120 mm)
100% pamut anyagból készült, kereknyakú póló, 
felnőtt méretben. Fehér: 170 g/m², a többi szín: 
180 g/m².
Egyedi ár 

KEYA 150 95485
• S-XXL
[ T1 (8C, 200×300 mm), 
S1 (6C, 250×350 mm), 
BR (10C, 200×120 mm)
100% pamut anyagból készült, 
kereknyakú póló, 150 g/m².
Egyedi ár 

KEYA 180 95465
• S-XXL
[ T1 (8C, 200×300 mm), 
S1 (6C, 250×350 mm), 
BR (10C, 200×120 mm)
100% pamut anyagból készült, 
kereknyakú póló, 180 g/m².
Egyedi ár 
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SOFTSTYLE MAN 4729
• S-XXL
[ T1 (8C, 200×300 mm), 
S1 (6C, 250×350 mm), BR (10C, 200×120 mm)
100% pamut anyagból készült felnőtt, 
kereknyakú póló. Fehér: 144 g/m², többi szín: 
153 g/m².
Egyedi ár 

SOFTSTYLE LADY 4716
• S-XXL
[ T1 (8C, 200×300 mm), S1 (6C, 250×350 mm), 
BR (10C, 200×120 mm)
100% pamut anyagból készült, kerek nyakú női 
póló. Fehér 144 g/m², többi szín: 153 g/m².
Egyedi ár 

HC JUNIOR 4140
• XS-XL
[ T1 (8C, 150×200 mm), S1 (6C, 180×250 mm), 
BR (10C, 150×120 mm)
100% pamut anyagból készült, kereknyakú 
póló, gyermek méretben. Fehér: 175 g/m², a 
többi szín: 185 g/m².
Egyedi ár 
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KRUSLY KID 781307
• 4-5,6-8,10-12
[ T1 (8C, 200×300 mm), S1 (6C, 250×350 mm), 
BR (10C, 200×120 mm), SU1 (FC, 170×170 mm)
100 % poliészter, légáteresztős gyerek póló, 
pamut hatású, 140 g/m². Ideális szublimációs 
eljáráshoz.
1 120 Ft 

KRUSLY 781306
• S-XXL
[ T1 (8C, 200×300 mm), S1 (6C, 250×350 mm), 
BR (10C, 200×120 mm), SU1 (FC, 170×170 mm)
100 % poliészter, légáteresztős póló, pamut 
hatású, 140 g/m².
1 344 Ft 

SOFTSTYLE LONG SLEEVE
59135
• S-XXL
[ T1 (8C, 200×300 mm), S1 (6C, 250×350 mm), 
BR (10C, 200×120 mm)
100% pamut anyagból készült kerek nyakú, hosszú ujjú póló. 
Fehér: 144 g/m², többi szín: 153 g/m².
Egyedi ár 
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COMBI 741331
• S-XXL
[ T1 (8C, 200×300 mm), S1 (6C, 250×350 mm), 
BR (10C, 200×120 mm), SU1 (FC, 170×170 mm)
100% poliészter anyagból készült, raglán ujjú, kerek 
nyakú sport póló. A raglánvonalon, ujjvégen és póló 
alján színes varrással a póló oldalán színes betéttel. 
135 g/m².
1 520 Ft 

GEROX 741330
• 8-10, 12-14, S-XL
[ T1 (8C, 100×100 mm), BR (10C, 80×80 mm), 
*: WP (8C, 80×80 mm), *: SU1 (FC, 80×80 mm)
100% poliészter anyagból készült színes 
rövidnadrág sportoláshoz. Anyaga: 145 g/m². 
Felnőtt és gyerek méretben.
1 600 Ft 

FLESER 741329
• S-XXL
[ T1 (8C, 200×300 mm), 
S1 (6C, 250×350 mm), 
BR (10C, 200×120 mm)
100% poliészter anyagból készült 
kerek nyakú, sport póló, ujján 
fényvisszaverő betéttel, 135 g/m².
1 760 Ft 
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TECNIC PLUS T 791930
• S-XXL
[ T1 (8C, 200×300 mm), S1 (6C, 250×350 mm), 
BR (10C, 200×120 mm), *: SU1 (FC, 170×170 mm)
100% poliészter anyagból készült, légáteresztő felnőtt 
póló. Anyaga: 135 g/m².
1 242 Ft 

TECNIC PLUS K 791931
• 4-5, 6-8, 10-12
[ T1 (8C, 150×200 mm), S1 (6C, 180×250 mm), 
BR (10C, 200×120 mm), *: SU1 (FC, 170×170 mm)
100% poliészter anyagból készült, légáteresztő 
gyermek póló. Anyaga: 135 g/m².
1 034 Ft 
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SUMMER II 5093
• S-XXL
[ T1 (8C, 200×300 mm), S1 (6C, 250×350 mm), 
BR (10C, 200×120 mm)
100 % fésült pamut anyagból készült galléros póló 3 gombbal. 
Bordázott galérral és mandzsettával. Megerősített szegéllyel és 
oldalsliccel, az oldalvarrásnál tartalék gombbal, 170 g/m².
Egyedi ár 

PASSION 5983
• S-XXL
[ T1 (8C, 200×300 mm), S1 (6C, 250×350 mm), 
BR (10C, 200×120 mm)
100 % fésült pamut anyagból készült női galléros póló 4 gombbal. 
Bordázott galérral és mandzsettával. Megerősített szegéllyel és 
oldalsliccel, az oldalvarrásnál tartalék gombbal, 170 g/m².
Egyedi ár 
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EASY CARE MEN LS 
95115-01
• S-XXL
[ T2 (8C, 250×200 mm),  S2 (6C, 250×200 mm), 
BR (10C, 200×150 mm)
100% pamut anyagból készült, könnyen 
kezelhető férfi hosszú ujjú ing, bal oldali zsebbel, 
színével megegyező gombokkal és 2 pót 
gombbal. 120-125 g/m².
Egyedi ár 

EASY CARE LADIES LS 
95116-01
• S-XXL
[ T2 (8C, 250×200 mm),  S2 (6C, 250×200 mm), 
BR (10C, 200×150 mm)
100% pamut anyagból készült, könnyen kezelhető női 
hosszú ujjú ing, bal oldali zsebbel, színével megegyező 
gombokkal és 1 pót gombbal. 120-125 g/m².
Egyedi ár 

ULTRA COTTON 4136
• S-XXL
[ T1 (8C, 200×300 mm), S1 (6C, 250×350 mm), BR (10C, 200×120 mm)
100% pamut galléros póló, 3 db fa hatású gombbal, felnőtt méretben. 
Fehér: 205 g/m², többi szín: 214 g/m².
Egyedi ár 

COLLIER 810803
• XS-XXL
[ T1 (8C, 200×300 mm), S1 (6C, 250×350 mm), 
BR (10C, 200×120 mm)
100% pamut anyagból készült piqué póló, 3 db, póló színével 
megegyező gombbal. Ujja alja passzés, póló alja duplán 
tűzött. Ujjvég és a gallér kontrasztos csíkos. André Philippe 
márkatermék. 190 g/m².
922 Ft 
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HB ZIP HOODED 4306
• S-XXL
[ T2 (8C, 250×200 mm),  S2 (6C, 250×200 mm), BR (10C, 200×150 mm)
50% pamut / 50% poliészter, fém cipzáras, kapucnis pulóver, elején 
kenguruzsebbel. A kapucni húzózsinórral szabályozható. Ujjvég rugalmas, 
bordázott anyagból készült. Preshrunk technológiának köszönhetően az 
anyag nem zsugorodik. 271 g/m² (fehér: 257 g/m²
Egyedi ár 

HB CREWNECK 59041
• S-XXL
[ T2 (8C, 250×200 mm),  S2 (6C, 250×200 mm), 
BR (10C, 200×150 mm)
50% pamut/ 50% poliészter, kerek nyakú 
pulóver. Preshrunk technológiának 
köszönhetően az anyag nem zsugorodik. 
Nyakkör és az ujjvég rugalmas, bordázott 
anyagból készült. 271 g/m² (fehér 257 g/m²).
Egyedi ár 

FALCO 4775
• S-XXL
[ T2 (8C, 250×200 mm),  S2 (6C, 250×200 mm), 
BR (10C, 200×150 mm)
100% poliészter anyagú, mikroszálas, polár 
cipzáras dzseki. Bolyhosodás mentes eljárással 
készült, oldalt 2 cipzáras zseb található. 300 g/m².
Egyedi ár 
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SURF 210 4224
• S-XXL
[ T2 (8C, 250×200 mm), S2 (2C, 250×200 mm), 
*: WP (8C, 150×80 mm)
100% poliészter (210T nylon) anyagból készült 
vízálló unisex széldzseki gallérba rejtett kapucnival 
és 2 cipzáras zsebbel. Összehajtható és 
övtáskaként is hordható.
Egyedi ár 

WARM 4415
• S-XXL
[ T2 (8C, 250×200 mm), 
BR (10C, 200×150 mm)
Vízlepergető (210T nylon) unisex, cipzáras, 
steppelt mellény, 190T poliészter belsővel 
és 220 g/m² poliészter tömítő anyaggal, 
oldalán 2 cipzáras zsebbel. A gallér belső 
része sötét szürke színű, 190T nylon.
Egyedi ár 

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 
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DOMIN 781909
[ T1 (8C, 50×50 mm)
Átlátszó esőkabát felnőtteknek, egy 
méretben, poliészter tokban.
640 Ft 

RANY 731941
• ø60 mm
[ P1 (4C, ø18 mm)
Karabineres poncsó, műanyag, gömb 
alakú kulcstartóban. 12-13 éves 
gyerekeknek.
413 Ft 

STORM 731644
• ø64 mm 
[ P1 (4C, ø20 mm)
Poncsó karabineres, gömb alakú tokban.
371 Ft 

FREE KICK 810362
• ø60mm
[ P2 (1C, 10×10 mm)
Poncsó, foci labda alakú tartóban, karabinerrel. 
Anyaga: PE. Poncsó mérete: 1200×900 mm. 
Egy méretben szállítjuk.
464 Ft 
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REMO 791156
• 1020×1270 mm
[ DG1 (FC, 80×110 mm), VS (FC, 70×70 mm)
Áttetsző poncsó, visszazárható műanyag 
tasakban. Méret:102×127 cm.
266 Ft 

HYDRUS 791500
• 900×700 mm
[ Nem emblémázható
Kapucnis, patentos esőkabát, egy méretben, 
tokkal szállítjuk. Anyaga: EVA.
2 122 Ft 

HIPS 731358
• M-L, XL-XXL
[ S1 (3C, 250×200 mm)
Táskává összehajtható esőkabát. 
Anyaga: PVC.
2 602 Ft 

GRID 761818
• M-L, XL-XXL
[ S1 (3C, 250×200 mm)
190T poliészter anyagú, cipzáras esőkabát, 
kapucnival, gumírozott ujjal és oldalt 
2 zsebbel. A kapucni húzózsinórral 
szabályozható.
3 600 Ft 
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MEIFAR 781154
• 250×650 mm
[ T1 (8C, 120×100 mm), *: WP (8C, 120×100 mm), 
*: SU1 (FC, 170×170 mm)
Poliészter (130 g/m²) és polár (180 g/m²) anyagból 
készült nyakmelegítő.
800 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 

HOLIAM 781634
• 210×400 mm
[ T1 (8C, 150×60 mm), *: WP (8C, 120×100 mm), 
*: SU1 (FC, 170×170 mm)
Poliészter, multifunkciós gyerek nyakmelegítő.
394 Ft 

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 
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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 

ANUT 791509
• 910×120 mm
[ T1 (8C, 150×80 mm), BR (10C, 130×80 mm)
Unisex, polár sál, 180 g/m².
314 Ft 

LUOMO 731745
• 1600×210 mm
[ S1 (2C, 80×80 mm), BR (10C, 100×80 mm)
Pamut és poliészter férfi sál, fekete 
díszdobozban. Alexluca márkatermék.
3 760 Ft 
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LANA 761334
• 195×195 mm
[ BR (10C, 130×50 mm)
Poliészter anyagú téli sapka.
640 Ft 

SUBBIE 810421-01
[ SU2 (FC, 200×200mm), 
T1 (8C, 150×80 mm), WP (8C, 150×80 mm)
100% poliészter téli sapka. Ideális 
szublimációs emblémázáshoz.
1 200 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 

JIVE 731389
• 180×210 mm
[ BR (10C, 80×35 mm)
Téli unisex sapka. Anyaga: poliészter/pamut.
602 Ft 
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DUVEL 781300
[ T1 (8C, 80×40 mm)
Akril anyagból készült sapka és kesztyű, 
megegyező színű tartóban. Egy méretben.
1 760 Ft 

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 

KATOY 761346
• ø130 mm
[ T1 (8C, 45×45 mm)
Polár anyagból készült flexibilis téli fülvédő.
400 Ft 

HOLSEN 781916
[ T1 (8C, 40×15 mm), BR (10C, 50×50 mm)
Poliészter téli sapka címkével.
842 Ft 
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KARIF 781297
[ T0 (8C, 100×45 mm), BR (10C, 110×55 mm), 
*: WP (8C, 100×45 mm)
Műanyag pánttal szabályozható 5 paneles 
baseball sapka. Anyaga: poliészter és 
microfiber.
666 Ft 

SPORT 761990
[ T0 (8C, 100×45 mm), BR (10C, 110×55 mm), 
*: WP (8C, 100×45 mm)
5 paneles baseballsapka tépőzárral. Anyaga: 
100% pamut.
522 Ft 

KONLUN 791577
[ T0 (8C, 100×45 mm), BR (10C, 110×55 mm), 
*: WP (8C, 100×45 mm)
100% pamut, 6 paneles baseball sapka, 
melynek bősége tépőzárral szabályozható.
720 Ft 

SODEL 741427
[ T0 (8C, 100×45 mm), BR (10C, 110×55 mm), 
WP (8C, 100×45 mm), SU1 (FC, 100×45 mm)
100% poliészter anyagú, 5 paneles baseball 
sapka, mely szublimációs eljárással jól 
emblémázható.
560 Ft 
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BLAZOK 781296
[ T0 (8C, 100×45 mm), BR (10C, 110×55 mm), *: WP (8C, 100×45 mm)
Tépőzárral szabályozható 6 paneles baseball sapka. Anyaga: poliészter és 
microfiber.
554 Ft 

RUBEC 741668
[ T0 (8C, 100×45 mm), 
BR (10C, 110×55 mm), 
*: WP (8C, 100×45 mm)
6 paneles baseball sapka tépőzárral. 
Anyaga: 100% pamut.
794 Ft 

KROX 781295
[ T0 (8C, 100×45 mm), BR (10C, 110×55 mm), *: WP (8C, 100×45 mm)
Tépőzárral szabályozható 5 paneles baseball sapka. Anyaga: poliészter 
és microfiber.
522 Ft 
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[ T0 (8C, 100×45 mm), BR (10C, 110×55 mm), 
*: WP (8C, 100×45 mm)
6 paneles, tépőzáras baseball sapka. Anyaga: 
100% pamut.
880 Ft 
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TAREA 731527
[ T0 (8C, 100×45 mm), 
BR (10C, 110×55 mm)
Pamut baseball sapka 
fényvisszaverős csíkkal, bősége 
tépőzárral szabályozható.
762 Ft 

FANDOL 781695
[ T0 (8C, 100×45 mm), 
BR (10C, 110×55 mm)
Hűsítő szövetből készült basball sapka 
tépőzárral és UV 50-as fényvédelemmel. 
55% nylon és 45% poliészter.
1 280 Ft 

LAIMBUR 781700
[ T0 (8C, 100×45 mm), BR (10C, 110×55 mm)
Mikroszálas anyagból készült baseball sapka, 
szürke hálós díszítéssel és állítható gumis 
pánttal.
1 120 Ft 

BAYET 781898
[ T0 (8C, 100×45 mm), BR (10C, 110×55 mm)
6 paneles baseball sapka tépőzárral. 100% poliészter.
1 200 Ft 
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MODIAK 781298
[ T0 (8C, 100×45 mm), 
BR (10C, 110×55 mm), 
*: WP (8C, 100×45 mm)
Tépőzárral szabályozható 5 paneles, 
gyerek baseball sapka. Anyaga: 
poliészter és microfiber.
528 Ft 

SPORTKID 731937
[ T0 (8C, 120×50 mm), BR (10C, 110×50 mm), 
*: WP (8C, 100×50 mm)
5 paneles gyerek baseball sapka, tépőzáras 
pánttal állítható. Anyaga: 100% pamut.
522 Ft 

LINE 761005
[ T0 (8C, 100×45 mm), BR (10C, 110×55 mm), 
*: WP (8C, 100×45 mm)
5 paneles baseball sapka tépőzárral.  
Anyaga: 100% pamut.
682 Ft 
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MARVIN 761011
[ T0 (8C, 120×50 mm), BR (10C, 80×50 mm), 
*: WP (8C, 120×50 mm)
100% pamut alapanyagból készült 
horgászsapka.
416 Ft 

GONNAX 741886
[ T0 (8C, 100×25 mm), BR (10C, 80×40 mm), 
*: WP (8C, 100×25 mm)
Poliészter, oldalt hálós napellenző, 
tépőzárral.
701 Ft 

TIGER 731934
[ T0 (8C, 100×30 mm), BR (10C, 80×40 mm), 
*: WP (8C, 100×30 mm)
100% pamut napellenző.
659 Ft 

TIMON 731938
[ T0 (8C, 120×50 mm), BR (10C, 50×50 mm), 
*: WP (8C, 100×50 mm)
Gyerek horgászsapka. Anyaga: 100% pamut.
544 Ft 

SAFARI 761251
[ T0 (8C, 100×50 mm), BR (10C, 80×40 mm)
100% pamut kalap állkötővel, fém patenttal.
1 482 Ft 
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LOOK 761348
• 1100×40 mm
[ E1 (50×30 mm)
110 cm hosszú, poliészter öv, 
fém csattal.
944 Ft 

SPELLO 806324
• 1260×35 mm
[ FP-DO (FC, 54×34 mm)
Férfi bőr öv, epoxy matricázható fém 
csattal. Az ár tartalmazza az epoxy 
nyomtatási költséget. Minimális 
rendelési mennyiség: 50 db.
3 840 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 

-00 -01 -03 -05 -06 -10

520

Vissza a tartalomjegyzékhez



QUILEX 781654
• ø80×12 mm
[ Nem emblémázható
Uniszex, poliészterből és műbőrből készült 
karkötő, állítható méretű.
221 Ft 

MITJANSI 791912
• ø80×11 mm
[ Nem emblémázható
Poliészter anyagból készült színes karkötő, 
mérete szabályozható.
96 Ft 

PLATTY 809399
• 202×12×3 mm
[ E1 (30×8 mm)
Szilikon karpánt ezüst színű 
alumínium lemezzel.
208 Ft 

TRUDDY 809393
• ø70×12 mm
[ DO1 (FC, 35×8 mm)
Szilikon karpánt megegyező 
színű alumínium lemezzel, epoxy 
matricázható felülettel.
234 Ft 

MOJO 718134
• ø65×20 mm
[ FP-SU (FC, 210×20 mm)
Egyedi gyártású, poliészter karkötő 
műanyag csattal. Egy oldalon szublimációs 
technológiával emblémázva. Minimális 
rendelési mennyiség: 100 db.
131 Ft 
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BRAX 810738
• 200×21 mm
[ FP-DO (FC, ø20 mm)
Fém karkötő bársony pánttal és 
epoxy matricázható felülettel. Az ár 
tartalmazza az emblémázási költséget. 
Minimális rendelési mennyiség 50 db.
842 Ft 

PRIXY 810739
• 19×19 mm
[ FP-DO (FC, 18×18 mm)
Fém fülbevaló epoxy matricázható felülettel. 
Az ár tartalmazza az emblémázási költséget. 
Minimális rendelési mennyiség 50 db.
880 Ft 

GRIX 810737
• ø21×24 mm
[ FP-DO (FC, ø16 mm)
Állítható fém gyűrű jól epoxy 
matricázható felülettel. Az ár tartalmazza 
az emblémázási költséget. Minimális 
rendelési mennyiség 50 db.
522 Ft 
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DALA 791467
• 200 mm
[ Nem emblémázható
Divatos, női, gyöngy karkötő. Anyaga: műanyag.
218 Ft 

MOSS 791782
• 22×18 mm
[ Nem emblémázható
Divatos fülbevaló, fekete, márkajelzéssel 
ellátott tasakban. Antonio Miro 
márkatermék.
1 840 Ft 

DEINA 791616
• 200×20×10 mm
[ Nem emblémázható
Gyöngy karkötő. Anyaga: műanyag.
560 Ft 
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VIATOR 791714
• 28×350 mm
[ E2 (40×25 mm)
Téglalap alakú, fém medál láncon.
554 Ft 

LOUIS 791693
• 100×150×2 mm
[ Nem emblémázható
Poliészter ékszertartó tasak.
64 Ft 

DIDY 791468
• 160×70×27 mm
[ Nem emblémázható
Összehajtható ékszertartó, két 
cipzáras zsebbel és gyűrűtartóval.
1 162 Ft 

SALMA 741202
• 35×70 mm
[ Nem emblémázható
Állat formájú fém gyűrű tartó.
1 120 Ft 
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EPOBADGE MIDI 718030
• Max. 9 cm²
[ FP-DO (FC, Max 9 cm²)
Egyedi grafikájú és formájú epo×is kitűző. Maximális 
méret: 9 cm². Minimum rendelési mennyiség: 100 db.
442 Ft 

EPOBADGE MAXI 718031
• Max. 15 cm²
[ FP-DO (FC, Max 15 cm²)
Egyedi grafikájú és formájú epoxis kitűző. Maximális méret: 15 cm². 
Minimum rendelési mennyiség: 100 db.
554 Ft 

EPOBADGE TERVEZD MEG SAJÁT FORMÁD!

Made

in EU

Made

in EU
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ORAN 757007-21
• 26×14 mm
[ FP-DO (FC, 26×14 mm)
Epoxy matricával emblémázható, fém kitűző. 
Az ár az emblémázás költségét tartalmazza. 
Min. rendelési mennyiség: 100 db.
240 Ft 

PHIL 757008-21
• 12×18 mm
[ FP-DO (FC, 12×18 mm)
Epoxy matricával emblémázható, fém kitűző. 
Az ár az emblémázás költségét tartalmazza. 
Min. rendelési mennyiség: 100 db.
224 Ft 

READ 757009-21
• ø20 mm
[ FP-DO (FC, ø19 mm)
Epoxy matricával emblémázható, fém kitűző. 
Az ár az emblémázás költségét tartalmazza. 
Min. rendelési mennyiség: 100 db.
224 Ft 

LARK 757005-21
• 15×15 mm
[ FP-DO (FC, 15×15 mm)
Epoxy matricával emblémázható, fém kitűző. 
Az ár az emblémázás költségét tartalmazza. 
Min. rendelési mennyiség: 100 db.
224 Ft 

TRICK 810728
• 30×25 mm
[ FP-DO (FC, 30×25 mm)
Epoxy matricával emblémázható, fém kitűző. 
Az ár az emblémázás költségét tartalmazza. 
Min. rendelési mennyiség: 100 db.
224 Ft 

MICK 757006-21
• 20×11 mm
[ FP-DO (FC, 20×11 mm)
Epoxy matricával emblémázható, fém kitűző. 
Az ár az emblémázás költségét tartalmazza. 
Min. rendelési mennyiség: 100 db.
224 Ft 
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SUBOKNOT 718039
• 1460×90 mm
[ FP-SU (FC, 90×1000 mm)
Fehér poliészter nyakkendő szublimációs 
emblémázással. A termék ára tartalmazza 
az emblémázás költségét. Minimum 
rendelési mennyiség: 50 db.
2 640 Ft 

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 

POZO 3100
• 393×154×3 mm
[ S1 (2C, 100×80 mm)
Ablakos, fehér karton nyakkendőtasak.
208 Ft 

VIDAL 810414
• 300×135×15 mm
[ E1 (25×100 mm)
Fém és fa kombinációjával készült 
praktikus nyakkendőtartó.
1 520 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 
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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 

DANNY 1230
[ P2 (2C, 70×40 mm), T1 (8C, 80×50 mm)
Premier Line poliészter nyakkendő, a 
nyakkendő saját anyagával borított karton 
díszdobozban.
2 602 Ft 

LANES 1231
[ T1 (8C, 50×80 mm)
Premier Line poliészter nyakkendő PE 
tasakban műanyag akasztóval.
554 Ft 

COLOURS 1222
[ T1 (8C, 50×80 mm)
Premier Line poliészter nyakkendő PE 
tasakban, műanyag akasztóval.
1 962 Ft 
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SMALTO 810413
• 130×278×10 mm
[ E1 (25×100 mm)
Fém és fa kombinációjával készült praktikus 
kendőtartó.
1 360 Ft 

DOLCEX 741864-01
• 137×252×50 mm
[ S0 (3C, 80×80 mm), VS (FC, 80×80 mm)
Fehér papír doboz, lapra szerelten szállítjuk ki.
138 Ft 

YISAN 741863-01
• 78×115×32 mm
[ S0 (3C, 60×60 mm), VS (FC, 60×60 mm)
Fehér papír doboz, lapra szerelten szállítjuk ki.
74 Ft 

RUIZ 3200-01
• 240×240×5 mm
[ S1 (2C, 150×15 mm)
Ablakos, fehér karton kendőtasak.
368 Ft 

PLUS 761999
• 1000×700 mm
[ T0 (8C, 170×170 mm), 
*:SU1 (FC, 170×170 mm)
Poliészter anyagból készült, 
háromszög alakú kendő.
218 Ft 
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INSTINT 791231
• 1550×350 mm
[ T1 (8C, 150×80 mm)
Poliészter/viszkóz női sál.
1 002 Ft 

LILY 2242
• 500×500 mm
[ T1 (8C, 70×30 mm)
Egyszínű női kendő. Anyaga: 100% poliészter.
762 Ft 

ELGUIX 781232
• 500×500 mm
[ T1 (8C, 130×50 mm)
Viszkóz és poliészter anyagú női sál.
442 Ft 

MIRTOX 741822
• 1800×500 mm
[ T1 (8C, 150×80 mm)
Divatos pamut/poliészter unisex sál.
1 562 Ft 

PILIK 741824
• 1500×750 mm
[ T1 (8C, 150×80 mm)
Divatos viszkóz/poliészter női sál.
1 264 Ft 
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A katalógusban szereplő 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 Alexluca

Orizons Kariban Gildan Aspen

KeyaSol’s

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)
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