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

PERSONALIZOWANE
LETNIE NIEZBĘDNIKI



YC8287
300 ml. Karabinek nie nadaje się do 
wspinaczki (do użytku nieprofesjonalnego).

YC9805
400 ml. Karabinek nie nadaje się do
wspinaczki (do użytku nieprofesjonalnego).

YC9350
750 ml. Karabinek nie nadaje się do
wspinaczki (do użytku nieprofesjonalnego).

Wybierz kolor korpusu, wieczka i karabińczyka 
i dodaj swój kolorowy nadruk 360 stopni.

Najpopularniejsze butelki aluminiowe o 
pojedynczych ściankach w wybranych 
przez Ciebie kolorach. 
 
Czas realizacji od 8 tygodni.

W PEŁNI 
PERSONALIZOWANE 
BUTELKI

1000
MOQ



Wybierz swoją ulubioną zakrętkę:

Zaprojektuj własną butelkę ze stali 
nierdzewnej w dowolnym kolorze!
Wybierz butelkę z jedną lub podwójną 
ścianką, od 500 do 750 ml i wybierz 
swoją ulubioną zakrętkę. 
 
Czas realizacji od 6 tygodni.

PERSONALIZOWANE 
BUTELKI SPORTOWE

MS9450
Butelka z 
pojedynczą 
ścianką 500 ML.
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MS9475
Butelka z 
pojedynczą 
ścianką 750 ML.

100
MOQ

MS8450
Butelka z 
podwójną 
ścianką 500 ML.

MS8475
Butelka z 
podwójną 
ścianką 750 ML.



W PEŁNI PERSONALIZOWANE TORBY NA LUNCH I PIKNIK 
Torby są wykonane z materiałów izolacyjnych, dzięki którym żywność i napoje 
pozostaną chłodne lub ciepłe przez kilka godzin. Wykorzystaj całą powierzchnię na 
wybrany przez siebie projekt.

Czas realizacji od 6 tygodni.

250
MOQ



MB2006
Torba termoizolacyjna na butelkę z 
zamknięciem sznurkowym. Wymiary: 
średnica 10,5 * 28 (wys.) cm.

MB2010
Dwuwarstwowa torba na lunch / chłodząca 
z paskiem na ramię, w małym wymiarze. 
Wymiary: 20x15,5x15 cm.

MB2011
Torba na lunch / chłodząca z paskiem 
na ramię, średniej wielkości. Wymiary: 
26,5x16,5x22 cm.

MB2012
Duża torba na piknik / chłodząca z paskiem 
na ramię. Wymiary: 34,5x20x29 cm.

YC9853
Torba termoizolacyjna i plecak z przednią 
kieszenią. Wymiary: 29 x 20 x 35 cm.

MB2013
Bardzo duża torba na piknik /chłodząca z 
paskiem na ramię. Wymiary: 34,5x25x37 cm.



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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Pełnokolorowe ręczniki świetnie 
sprawdzą się w promocji Twojej marki. 
Wybierz spośród różnych technik 
personalizacji i stwórz własny projekt.

W PEŁNI PERSONALIZOWANE
RĘCZNIKI PLAŻOWE

Europa
Od 5 tygodni

Europa
70x140cm 
75x150cm 

100x180cm

Daleki 
Wschód

70x140cm 
80x160cm 
100x180cm

Daleki 
Wschód

Od 12 tygodni

Wybierz jedną z 3 najpopularniejszych
techniki personalizacji.

Pełny kolor 
Od 100 szt

Przód ręcznika idealnie 
nadaje się na pełnokolorowy 
nadruk fotograficznej jakości, 
jednocześnie utrzymując 
miękką teksturę. Tył ręcznika 
jest biały.

Relief (tłoczony) 
Od 100 szt

Wytłoczone logo pojawia się 
jako płaska powierzchnia. Ta 
procedura tworzy dyskretne i 
wyrafinowane wzory.

Żakard (tkany) 
Od 250 szt

Niestandardowy, indywidualny 
wygląd barwionych ręczników 
żakardowych powstaje poprzez 
tkanie 2-3 kolorowych przędz 
według określonego wzoru. 
Na tyle ręcznika pojawia się 
negatyw przedniej strony.

Wybierz najlepszą cenę lub 
najszybszą dostawę zgodnie 

ze swoimi potrzebami

Wybierz 
rozmiar

02 0301
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Te opcje są idealne, gdy wymagany 
jest dyskretny logotyp.
 
Czas realizacji od 6 tygodni.

TKANE & RELIEFOWE
RĘCZNIKI PLAŻOWE

100

MT4006/MT4007
2-3 kolorowy tkany (żakardowy) ręcznik 
plażowy. (100% bawełna).

MT4005/MT4008
Tkany ręcznik plażowy (100% bawełna).

MOQ

100 250

1000 1000

MT4005 produkcja europejska      MT4006 produkcja europejska      

MT4008 produkcja dalekowschodnia   MT4007 produkcja dalekowschodnia   

100

MT4009
Tłoczony, tkany ręcznik plażowy Hammam &
Terry (100% bawełna).

MT4009 produkcja europejska      

Standardowo z luźnymi 
frędzlami

Opcjonalnie z wiązanymi 
frędzlami

90x150cm 90x180cm 100x180cm
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MT4003
Ręcznik plażowy z nadrukiem w pełnym 
kolorze (100% mikrofibra) Produkcja 
dalekowschodnia  

MT4004
Reaktywny ręcznik z nadrukiem w 2-8 kolorach 
(100% bawełna) Produkcja dalekowschodnia   

RĘCZNIKI PLAŻOWE Z 
NADRUKIEM W PEŁNYM 
KOLORZE
Oznakuj całą powierzchnię 
swoim projektem, aby 
zmaksymalizować efekt!
 
Czas realizacji od 5 tygodni.

100
MOQ

1000100MT4001/MT4002
Pełnokolorowy ręcznik plażowy (bawełna / poliester)

100

250MT4002 Produkcja dalekowschodnia   

MT4001 Produkcja europejska     
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RĘCZNIKI SPORTOWE 
W PEŁNYM KOLORZE

MPCT01
Ręczniki chłodzące. 100% poliestru.
Wymiary: 80x30cm / 100x30 cm.
Dostępny również w 100% RPET: MPCT11

MPGT02
Ręczniki golfowe. Mieszanka poliestru i bawełny.
Wymiary: 30x30cm / 59x30cm.  
Dostępny również w 100% RPET: MPGT12

Opcjonalna papierowa 
obwoluta

100
MOQ

Niezależnie od tego, czy jest to ręcznik plażowy, 
golfowy czy chłodzący sportowy, każdy z 
nich zapewnia maksymalną powierzchnię dla 
pełnokolorowego logotypu. Stwórz swój własny 
styl w wybranym wymiarze i materiale.  

Czas realizacji od 5 tygodni.
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ARTYKUŁY PLAŻOWE Z NADRUKIEM 
NA CAŁEJ POWIERZCHNI

MB8201
Płócienna torba na zakupy i plażę  
z grubym linowym uchwytem,  
48 (szer.) x 38 (wys.) cm.
Czas realizacji od 5 tygodni.

MPFB01
Składane frisbee z etui.
Czas realizacji od 4 tygodni.

MB8202
Płócienna torba na zakupy i plażę 
z grubym linowym uchwytem, 40 
(szer.) x 32 (wys.) cm. 
Czas realizacji od 5 tygodni.

250
MOQ

1000
MOQ

500

(Organiczna) 
Bawełna 280 g / m2
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1,5L 3,5L 5,8L 10L

MB8001 
Wodoodporny worek z PVC (0,36 mm).
Wymiary: Ø 12 x 24 cm.

MB8002
Wodoodporny worek z PVC (0,36 mm).
Wymiary: Ø 15 x 32 cm.

MB8003
Wodoodporny worek z PVC (0,36 mm).
Wymiary: Ø 18 x 35 cm.

MB8004
Wodoodporna torba z PVC (0,50 mm).
Wymiary: Ø 20,5 x 47 cm. 

Opcjonalny pasek na ramię

Idealna na plażę, spływy kajakowe i jednodniowe 
wycieczki. Wodoodporna torba ma również idealną 
powierzchnię do pełnego znakowania.

Czas realizacji od 3 tygodni.

W PEŁNI PERSONALIZOWANE
WORKI WODOSZCZELNE

150
MOQ

2500
MOQ
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MPFN03 

Wachlarz z bambusa i grubej tkaniny 
papierowej o gramaturze 80 g / m2. 
Czas realizacji: od 4 tygodni.

MPFN02 
Wachlarz drewniany z warstwą 
tkaniny poliestrowej 210T.  
Czas realizacji: od 4 tygodni.

MPFN01 
Wachlarz z tworzywa sztucznego z 
warstwą tkaniny poliestrowej 210T. 
Czas realizacji: od 4 tygodni.

KOLOROWA KOLEKCJA WACHLARZY
 Z PEŁNYM NADRUKIEM 

MPFN03

MPFN02

MPFN01

500
MOQ
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MU5001
Jednowarstwowe (w kolorze PMS) 

klapki plażowe.

MU5002
Dwuwarstwowe (wielokolorowe) 

klapki plażowe.

MU5003
Trójwarstwowe (wielokolorowe) 

klapki plażowe.

KLAPKI
Dostępne z dowolnym nadrukiem lub 
niestandardowym kolorem Pantone! 

 
Czas realizacji od 7 tygodni.

500 par na kolor, 
rozmiar i wzór.

500
MOQ
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W PEŁNI PERSONALIZOWANE 
OKULARY PRZECIWSŁONECZNE

Oznakowane oprawek czy 
soczewek to wyjątkowy 
sposób na reklamę marki. 
 
Czas realizacji od 4 tygodni.

Wybierz swój materiał
 

01 02 03 04

Bambus

Słoma pszeniczna

Plastik

Dodaj swoje logo

Na całej powierzchni

Dymione

Lustrzany niebieski Na soczewce

Wybierz rodzaj szkła
UV400 kat. 3. Dymione. Lustrzane kolory

Wybierz kolor 
Do 12 kolorów lub indywidualny PMS

Dymione

NiebieskiZielonyFioletowy

CzerwoneZłoteSrebrne

250
MOQ
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Opakowania papierowe Opcjonalne etui z poliestru z 
nadrukiem w pełnym kolorze

Łączone kolory, dopasowane 
soczewki

Dodaj logo na soczewce

MPSG01
W pełni personalizowane okulary przeciwsłoneczne 
z opcjonalną powłoką antybakteryjną (ISO 22196) 
dla MPSG01. Stwórz swój ulubiony projekt dzięki 
niezliczonym możliwościom.

Plastikowe oprawki w standardowych kolorach

Pełny kolor na całej 
powierzchni
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Dostępne kolory

MPSG02
W pełni personalizowane okulary 
przeciwsłoneczne z bambusowymi zausznikami: 
nadruk w pełnym kolorze, indywidualny kolor 
pantone i kombinacje kolorów.

Słoma pszeniczna

MPSG03
W pełni personalizowane okulary 
przeciwsłoneczne ze słomy pszenicznej 
/ PP: indywidualny kolor pantone i 
kombinacje kolorów.

Plastikowe oprawki w standardowych kolorach

Naturalny Szary Zielony Pomarańczowy Niebieski

Bambus

Opakowania papierowe
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ŚCIERECZKI DO CZYSZCZENIA
Miękkie, odporne na zarysowania 
tkaniny z mikrofibry! Do smartfonów, 
tabletów, komputerów i okularów. 
 
Czas realizacji od 3 tygodni.

250
MOQ

MPGC04
Ściereczka do czyszczenia z tłoczonym 
logo. Dostępne również w RPET (MPGC14)

MPGC01
Ściereczka do czyszczenia. Mikrofibra z 
nadrukiem w pełnym kolorze. Dostępne 
również w RPET (MPGC11)

Opcjonalne opakowanie papierowe

Koperta w pełnym kolorze Koperta z papieru kraft

Wybierz  wymiar

12x12 cm12x17 cm15x17 cm

RPET
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Nanieś swoje logo na modele 
w standardowych kolorach lub 
wybierz model w preferowanym 
kolorze Pantone.

Czas realizacji od 5 tygodni.

PONCHO

1500
MOQ

1500
MOQ

MP0015
Popularne ponczo idealne do 
znakowania (0,015 mm).

MP0020
Ponczo do dwukolorowego 
nadruku logo (0,02 mm).

MP0025
Wytrzymałe ponczo idealne na 
wielokolorowe nadruki (0.025mm).
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EKOLOGICZNE 
PONCZO (PLA)

MP0015-PLA
Funkcjonalne, biodegradowalne i 
oznakowane Twoim logo. Ponczo PLA z 
pokrowcem z tego samego materiału. 
Czas realizacji: od 5 tygodni.

Kolor standardowy
5000
MOQ

1000
MOQ
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ML3011 
Regulowana opaska z dwukolorowego sznurka z gumowym elementem 
do znakowania. Teraz dostępna również z powłoką antybakteryjną.

ML3010 
Regulowana opaska na nadgarstek z dwukolorowego sznurka 
z gumowym elementem do nadruku i metalowym zapięciem. 
Teraz dostępna również z powłoką antybakteryjną.

Niezależnie od okazji, możesz 
mieć pewność, że znajdziesz 
coś, czego potrzebujesz, aby 
stworzyć idealną opaskę na 
nadgarstek. 
 
Czas realizacji od 2 tygodni.

OPASKI NA 
NADGARSTEK

Gumowy element

Gumowy element

100
MOQ

100
MOQ

250

250
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ML3004 
Opaska poliestrowa z możliwością znakowania w 
pełnym kolorze oraz z jednorazowym zamknięciem 
zabezpieczającym. Wymiary: 34x1,5cm. Dostępny 
również w wersji RPET (ML3104). Dodaj opcjonalną 
powłokę antybakteryjną.

ML3005
Silikonowa opaska w indywidualnym kolorze Pantone.
Wymiary: 200x12x2 mm | 180x12x2 mm.

ML3009
Opaska z tkanym logo z zamknięciem bezpieczeństwa 
jednorazowego użytku. Wymiary: 34x1,5 cm.

100

250

100

24



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


	LOGOTYPE: 


