
M A K I N G  I T  E A S Y . . .  T O  S T A N D  O U T

PERSONALIZOWANE
CZAPKI & BANDANY



MH2002
Gruba czesana bawełna w ponadczasowym wydaniu. 
Czapka bejsbolowa z 6 panelami, średni profil.

MH2006
Gruba czesana bawełna z kontrastowymi przeszyciami. 
Czapka bejsbolowa z 6 panelami, średni profil.

Uwolnij swoją wyobraźnię i stwórz idealną czapkę 
w zaledwie kilku krokach! Wybierz spośród 
10 różnych tkanin, dziesiątek standardowych 
kolorów i rozpocznij personalizację! 
 
Czas realizacji od 5 tygodni.

W PEŁNI PERSONALIZOWANE CZAPKI

Gruba 
bawełna

Gruba 
bawełna

150
MOQ

500
MOQ
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MH2001
Czapka baseballowa z 6 panelami, średni profil. 
Wysokiej jakości  bawełna twill nadająca czapce 
solidną teksturę oraz umożliwiająca szczegółowy haft.

MH2005
Czapka z 6 panelami, średni profil. Z 
wygiętym daszkiem typu sandwich.

Bawełna 
premium

Bawełna 
premium
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MH2313
Przód z grubej bawełny z jednokolorowym 
daszkiem, tył z siateczki sportowej (6 paneli).

MH2312
Bawełniany przód z wielokolorowym daszkiem 
i sportową siateczką z tyłu (6 paneli).

MH2202
6-panelowa czapka o wysokim profilu typu trucker. 
Przód wykonany z polibawełny, tył z siateczki.

MH2201
Klasyczna czapka typu trucker. 5 paneli o 
wysokim profilu. Przód z pianki poliestrowej, 
tył wykonany z siateczki.

Bawełna Siatkowy 
materiał

Bawełna Siatkowy
 materiał

Siatkowy 
materiał

Poliester Siatkowy 
materiał

Polibawełna

Cotton
Sport Mesh

Poliester
Siatkowy materiał

Poliester
Siatkowy materiał

Cotton
Sport Mesh
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MH2311
Tkanina typu ripstop (100% poliester) idealna do gry 
w golfa lub innych wydarzeń sportowych. Czapka z 6 
panelami o średnim profilu.

MH2307
6 paneli, średni profil. Dżersejowa tkanina wykonana z 97% poliestru 
i 3% spandeksu. Zapewnia czapce lekkość i elastyczność.

MH2309
Czapka z 6 panelami, średni profil. Wykonana w 100% z 
poliestrowej tkaniny żakardowej o diamentowym splocie, 
idealna na co dzień lub na imprezy sportowe.

MH2308
6 paneli, średni profil. Wykonana z przepuszczającej 
powietrze sportowej siateczki.Dżersejowa 

tkanina
Siatkowy 
materiał

Ripstop 
poliesterŻakardowy poliester

 o diamentowym
 splocie

Cotton
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MH2206
Tkanina akrylowa. Czapka typu snapback z 6 
panelami o wysokim profilu, zaprojektowana 
do długotrwałego użytkowania.

MH2204
Czapka typu snapback z 5 panelami o wysokim 
profilu. Przód z pianki poliestrowej, tył z siateczki.

Akryl

Siatkowy 
materiał

Poliestrowa 
pianka

Poliester
Siatkowy materiał05



MH2314
Dopasowana czapka z daszkiem ze stretchu z zakrytym 
tyłem. Czapka bejsbolówka z 6 panelami o średnim profilu 
w rozmiarze dla dorosłych (uniwersalny). Zakrzywiony 
daszek i elastyczna opaska.

MH2315
Dopasowana czapka z daszkiem ze stretchu. Czapka 
bejsbolówka o średnim profilu z 6 panelami w 
rozmiarze dla dorosłych (uniwersalny). Zakrzywiony 
daszek typu sandwich i elastyczna opaska.

Bawełna
 premium

Bawełna 
premium

Elastyczna
 opaska

Elastyczna 
opaska
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MH2316
100% poliester, idealny do nadruków na całej powierzchni. Czapka 
bejsbolówka  o średnim profilu, z daszkiem i 5 panelami.

MH2317
100% poliester, idealny do nadruków na całej powierzchni. 
Czapka bejsbolówka z 6 panelami o średnim profilu.

Poliester

Poliester
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MH2301
4-panelowa czapka o niskim profilu z zakrzywionym 
daszkiem. Lekka mikrofibra z siateczką na bokach.

MH2302
Kapelusz z poliestru. 4 otwory wentylacyjne po 
bokach zapewniające lepszy przepływ powietrza.

MH2304
Czapka z 6 panelami zapewniająca bezpieczeństwo, 
średni profil. Luminescencyjny poliester.

MH2303
Daszek z grubej czesanej bawełny.

Poliester 
Gruba

 bawełna

Siatkowy
materiał

Mikrofibra Luminescencyjny
 poliester
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WIELOFUNKCYJNE 
BANDANY

Utrzymuje ciepło, gdy jest zimno, a chłodzi, 
gdy jest upał. Dzięki pełnej powierzchni, 
którą możesz oznakować swoim 
przekazem, te wielofunkcyjne bandany to 
idealny, niezwykle funkcjonalny prezent. Z 

nadrukiem na całej powierzchni.

Czas realizacji od 2 tygodni.

ML3003
Poliester (140gsm). Wymiary 50x25cm. Z 
możliwością dodania opcjonalnej powłoki 
antybakteryjnej (ISO 20743).

ML3103
100% RPET (140gsm). Wymiary 50x25cm.

Opcjonalna 
papierowa 
obwoluta

OPASKI NA GŁOWĘ

Opaski na głowę unisex z nadrukiem 
w pełnym kolorze, wykonane z 
rozciągliwego poliestru. Wymiary ok. 
25cm x 11cm. Idealny wybór do każdego 
sportu, w którym potrzebujesz utrzymać 
swoje włosy w ryzach.

Czas realizacji od 2 tygodni.
MH3001
Poliester (140gsm) Wymiary ok. 25x11cm. 
Z możliwością dodania opcjonalnej 
powłoki antybakteryjnej (ISO 20743).

MH3101
100% RPET (140gsm).
Wymiary ok. 25x11cm.

Poliester 100% 
RPET100

MOQ

100
MOQ
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ML3006
Poliester (140gsm) + polar (180gsm). Z możliwością 
dodania do poliestrowej powierzchni opcjonalnej 
powłoki antybakteryjnej (ISO 20743)

MH3002
Poliestrowy silikon, elastyczny materiał, idealny 
do wygodnego noszenia. Wymiary ok. 26x1,5cm.

ML3203
UPF50 + ochrona przeciwsłoneczna. 
Wymiary: ok. 50x25cm.

ML3403
CoolMax®. Wymiary ok. 50x25cm.

MH3301
CoolMax®. Wymiary ok. 25x11cm.

MH3201
UPF50 + ochrona przeciwsłoneczna. 
Wymiary ok. 25x11cm.

 Coolmax® 

z cyrkulacją 
powietrza

UPF50 + ochrona
 przeciwsłoneczna.

Polar

Poliester
Lycra
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WIELOFUNKCYJNE 
BANDANY
Zapewniają ciepło podczas zimnych dni oraz 
chłód podczas upałów. Dzięki ogromnej 
powierzchni reklamowej te wielofunkcyjne 
bandany są idealnymi i praktycznymi prezentami 
Nadruk możliwy na całej powierzchni.

Nadruk na całej powierzchni.  
Czas realizacji od 4 tygodni.

ML3033
Poliestrowa bandana z klipsem na nos dla lepszego dopasowania. 
Dostępne również z recyklingowanego PET: ML3133.

ML3023
Bandana z poliestru z wewnętrzną kieszenią na filtr lub jednorazową 
maskę. Dostępne również z recyklingowanego PET: ML3123.

Opcjonalna 
papierowa 
obwoluta

100
MOQ
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MF3102
Maseczka wielokrotnego użytku 
dla dorosłych wykonana z bawełny 
i PET z recyklingu, z regulowanymi 
tasiemkami na uszy, zapakowana w 
torbę wielokrotnego użytku. Testowana 
przed i po 50 cyklach prania. Zgodne z 
REACH i CWA 17553: 2020.

Przetestowane i zgodne z: CWA17553: 
2020; EN13274-7; ISO9237

Czas realizacji od 5 tygodni.

NIEMEDYCZNA 
OSŁONA NA TWARZ 
WIELOKROTNEGO 
UŻYTKU

100
MOQ

MF3006
Maseczka wielokrotnego użytku 
dla dorosłych i dzieci, wykonana 
z bawełny i poliestru ze specjalną 
powłoką antybakteryjną. Testowana 
przed i po 25 cyklach prania. 
Zgodne z REACH i CWA 17553: 2020.

MF3001
Maseczka wielokrotnego użytku 
dla dorosłych i dzieci, wykonana 
z bawełny i poliestru ze specjalną 
powłoką antybakteryjną. Testowana 
przed i po 10 cyklach prania.  
Zgodne z REACH i CWA 17553: 2020.

MF3104
Maseczka wielokrotnego użytku dla 
dorosłych i dzieci wykonana z bawełny 
i PET pochodzącego z recyklingu, 
zapakowana w woreczek wielokrotnego 
użytku z zamkiem błyskawicznym. 
Testowana przed i po 50 cyklach prania. 
Zgodne z REACH i CWA 17553: 2020.

Powyższe maseczki należą do 2 kategorii (EN13274-7, ≥ 70%, filtracja aerozoli). Prosimy o kontakt w sprawie najnowszych przepisów i zaleceń dotyczących tych produktów. 12



Bawełniana czapka typu beanie 
na każdą porę roku.
Doskonała do   noszenia, gdy 
temperatura zaczyna spadać. 
 
Czas realizacji od 5 tygodni.

W PEŁNI PERSONALIZOWANE 
BAWEŁNIANE CZAPKI TYPU 
BEANIE

Wybierz z ponad 36 standardowych kolorów.

Odblaskowy nadruk to idealna 
propozycja personalizacji niestan-
dardowych czapek typu beanie.
Poprawia widoczność noszącego 
oraz Twojego logotypu.

Odblaskowy nadruk
MW5001
Czapka bawełniana typu beanie 
190gsm, 95% bawełna, 5% elastan. 
Dostępna w 3 rozmiarach.

MW5002
Bawełniana czapka typu beanie z kontrastowymi 
szwami 190gsm, 95% bawełna, 5% elastan. 
Dostępna w 3 rozmiarach.

250
MOQ

2500
MOQ
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Dwuwarstwowe czapki typu beanie z poliestru 
na każdą porę roku, z możliwością nadruku na 
całej powierzchni w pełnym kolorze.

Czas realizacji od 5 tygodni.

CZAPKI TYPU BEANIE Z NADRUKIEM W 
PEŁNYM KOLORZE

Podszewka z polaru sprawia, że 
ta czapka typu beanie nadaje się 
również na chłodniejsze dni.

Polar
MW5003
Dwuwarstwowa czapka typu 190gsm z 
nadrukiem w pełnym kolorze, 100% poliester. 
Uniwersalny rozmiar.

MW5004
Czapka typu beanie z polarową podszewką 
i nadrukiem w pełnym kolorze 190 g / m2, 
100% poliester. Uniwersalny rozmiar.

MW5004

Pełny kolor.

250
MOQ
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MW1009
Odblaskowa czapka typu beanie dla lepszej 
widoczności w nocy. 100% akryl z polarową 
podszewką. Uniwersalny rozmiar.

W PEŁNI 
PERSONALIZOWANE 
AKRYLOWE CZAPKI 
TYPU BEANIE

Wybierz jeden lub więcej 
kolorów pantone, aby stworzyć 
swoją idealną, dwuwarstwową 
czapkę typu beanie.

Czas realizacji od 5 tygodni.

Z oświetleniem Bez oświetlenia

250
MOQ
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MW1004
Dwuwarstwowa czapka typu beanie z kolorowymi 
paskami. 100% akryl. Uniwersalny rozmiar.

MW1001
Dwuwarstwowa czapka typu beanie. 100% akryl. 
Uniwersalny rozmiar. Dostępna również w RPET: MW1101.

MW1002
Dwuwarstwowa czapka typu cuff beanie. 100% akryl. 
Uniwersalny rozmiar. Dostępna również w RPET: MW1102.

MW1003
Dwuwarstwowa czapka typu beanie z kolorową 
lamówką. 100% akryl. Uniwersalny rozmiar.
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