


90326
cena: 17,00 PLN
Świąteczne zawieszki
 

Komplet 12 różnych świątecznych 

zawieszek wykonanych z drewna.

90331 / cena: 3,84 PLN
Świąteczne zawieszki
 

Komplet 6 różnych świątecznych zawieszek 

wykonanych z filcu.

80170 / cena: 9,38 PLN
Bombka choinkowa 
 

Plastikowa bombka choinkowa  

z motywem bożonarodzeniowym, zapakowana 

w świąteczne opakowanie. 
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97 9805

83394  / cena: 2,31 PLN
Czapka św. Mikołaja 
 

Zabawna czapka św. Mikołaja wykonana 

z filcu.

83078  / cena: 8,46 PLN
Zestaw świeczek 

Świąteczny zestaw 3 zapachowych świeczek ze 

świecznikiem w kształcie choinki. Logotyp można 

umieścić na ozdobnym opakowaniu.

80188  / cena: 5,64 PLN
Świąteczna świeczka 

Świąteczna świeczka z podstawką 

w kształcie gwiazdki, zapakowana 

w opakowanie prezentowe.
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70328  / cena: 38,36 PLN
Świąteczna poduszka 

Świąteczna poduszka dostępna  

w czterech wzorach do wyboru.

80538  / cena: 34,09 PLN
Termofor z motywem świątecznym 

Pojemny termofor z motywem świątecznym.

73269 / cena: 51,18 PLN
Zestaw świątecznych kapci

Zestaw 4 par kapci w różnych rozmiarach 

umieszczony w wielkim świątecznym kapciu, który 

można zawiesić na ścianie.

4 pary kapci w 3 
różnych rozmiarach
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60869  / cena: 34,07 PLN
Koc z motywem świątecznym

Miękki koc z polaru z motywem świątecznym o 

wymiarach 180 x 120 cm. Gramatura: 170 g/

m2.

66902 / cena: 29,98 PLN
Koc polarowy

Koc polarowy 180 x 112 cm  

o gramaturze 170 g/m2, ciepły, miękki i 

przyjemny w dotyku. Dzięki praktycznemu 

paskowi jego transport 

i przechowywanie staje się proste. 

Możliwość znakowania na uchwycie do 

noszenia koca.

67706 / cena: 62,63 PLN
Maskotka z kocem

Maskotka z kocem o wymiarach 100x100 cm. 

Rozmiar koca 180 x 120 cm

Rozmiar koca 180 x 120 cm

Rozmiar koca 100 x 100 cm
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68988 / cena: 18,03 PLN
Torba świąteczna

Świąteczna filcowa torba z zawieszką w kształcie 

choinki, która może być miłym podarunkiem lub 

służyć do zapakowania innych prezentów.

80569  / cena: 3,33 PLN
Torba na prezenty, mała

Świąteczna, papierowa torba na prezenty z dwoma 

uchwytami,  

z motywem śnieżynek.

67449 
Worek sportowy z motywem 
świątecznym

Plecak worek wykonany z poliestru pochodzącego 

z recyklingu, w modnych metalicznych kolorach. 

Plecak ściągany jest sznurkiem, który stanowi także 

uchwyty do noszenia.

60873  / cena: 5,04 PLN
Worek sportowy z motywem świątecznym

Worek sportowy z motywem świątecznym, wykonany 

z tkaniny typu non-woven. Logotyp można umieścić 

bezpośrednio na produkcie.
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61399  / cena: 8,45 PLN
Torba na zakupy

Torba na zakupy wykonana z przyjaznej środowisku 

bawełny (140g/m²) i juty.

67536 / cena: 19,90 PLN
Torba na zakupy z juty

Solidna torba z juty z uchwytami 

z mocnego sznurka w kolorze brązowym stanowi 

wspaniałą alternatywę dla wszechobecnego plastiku. 

Materiał z jakiego została wykonana umożliwi 

wielokrotne jej wykorzystanie.

61398 / cena: 11,36 PLN
Worek sportowy

Worek sportowy wykonany z bawełny (140g/m²) 

z jutowym dnem.

67541
Torba bawełniana z długimi uszami 

Bawełniana, wytrzymała torba (gramatura 140 g/m2) z 

długimi uszami (ok 77 cm) stanowi wspaniałą alternatywę 

dla wszechobecnego plastiku. Naturalny i wytrzymały 

materiał z jakiego została wykonana umożliwi wielokrotne 

jej wykorzystanie.
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71189  / cena: 26,40 PLN
Zestaw 4 ręczników w pudełku

Zestaw 4 ręczników (25,5 x 24,5 cm) z mikrofibry 

umieszczonych w metalowym pudełku z motywem 

świątecznym. Logotyp można umieścić na etykiecie 

i przykleić na opakowaniu.

80187 / cena: 93,90 PLN
Dziadek do orzechów- renifer

Nietypowy dziadek do orzechów w kształcie 

renifera, wykonany z aluminium.

80596 / cena: 7,60 PLN
Pieczątka do ciastek

Pieczątka do ciasteczek z napisem MADE 

WITH LOVE wykonana z silikonu. Logotyp 

można umieścić na uchwycie.

Rozmiar ręczników 26 x 26 cm
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Młotek awaryjny
Wielofunkcyjne ostrza
Śrubokręt
Ostrze tnące
Otwieracz do puszek
Otwieracz do butelek
Ostrze piły
Klucz 6-kątny
Przecinak pasów bezpieczeństwa
3 bity
5 kluczy 6-kątnych
W tym 2 baterie
Światło LED

90268 / cena: 8,45 PLN
Skrobaczka do szyb

Plastikowa skrobaczka do szyb samochodowych  

z rękawicą zabezpieczającą przed zimnem. Rękawica 

na zewnątrz została wykonana z wytrzymałego poliestru 

(600D), a w środku z ciepłego polaru.

80621 / cena: 76,82 PLN
Kalendarz adwentowy

Kalendarz adwentowy zawierający narzędzia na każdy 

dzień Adwentu: (dwie pary szczypców, śrubokręty w 

różnych rozmiarach, adapter do śrubokrętów, pęseta). 

Zestaw zawiera praktyczne metalowe etui zapinane na 

zamek, w którym można umieścić wszystkie elementy 

zestawu. Logotyp można umieścić w dolnym rogu 

kalendarza.

90817 / cena: 85,35 PLN
Multinarzędzie

Praktyczne multinarzędzie wykonane z metalu, 

posiada lampkę LED, młotek awaryjny, śrubokręt, 

klucz, otwieracz i nóż. Narzędzie zapakowane w 

pokrowiec. Logotyp można umieścić bezpośrednio 

na produkcie.
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Młotek awaryjny
Wielofunkcyjne ostrza
Śrubokręt
Ostrze tnące
Otwieracz do puszek
Otwieracz do butelek
Ostrze piły
Klucz 6-kątny
Przecinak pasów bezpieczeństwa
3 bity
5 kluczy 6-kątnych
W tym 2 baterie
Światło LED

91187  / cena: 7,60 PLN
Figurka świąteczna

Ruszająca się figurka świąteczna, wyposażona 

w zasilanie słoneczne. Kiedy promienie słoneczne 

padają na solar w podstawie, zabawka zaczyna 

się poruszać. Logotyp można umieścić na 

podstawie zabawki.

30035 / cena: 1,62 PLN
Świąteczna naklejka 

Samoprzylepna naklejka 3D z motywem 

świątecznym, wykonana z silikonu. Mix wzorów 

(wybór przypadkowy).

88527 / cena: 1,55 PLN
Taśma samoprzylepna 

Taśma samoprzylepna 

z motywemświątecznym 

do pakowania prezentów

bateria słoneczna
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Zaprojektuj 
własną

ściereczkę

Zaprojektuj 
własną

podkładkę 
pod mysz

91586
Ściereczka pod sublimacje

Ściereczka z mikrofibry do czyszczenia okularów 

lub ekranów LCD. Nadaje się do nadruku 

sublimacją na całej powierzchni.

20478
Podkładka pod mysz

Praktyczna podkładka pod mysz o wielkości  

20 x 24 cm, dobór materiałów sprawia, że jest 

ona bardzo trwała a jednocześnie przyjemna  

w dotyku i łatwa w utrzymaniu czystości.

4c

fotorealistic digital print p

os
si

bl
e  

-  

4c

fotorealistic digital print p

os
si

bl
e  

-  

Wzór A Wzór DWzór CWzór B

Wzór A

Wzór C

Wzór B

Wzór E

Wzór D
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WIRELESS

WIRELESS

31499 / cena: 72,54 
PLN
Podkładka z ładowarką

Bambusowa podkładka na biurko 

z bezprzewodową ładowarką, kabel 

USB dołączony. Ładowarka obsługuje 

iPhone‘y od modelu 7, oraz telefony 

z systemem Android, które posiadają 

funkcję ładowania indukcyjnego.

31515 / cena: 110,99 PLN
Zegar biurkowy

Zegar na biurko wykonany z drewna  

z termometrem i bezprzewodową ładowarką.

31473 / cena: 118,76 PLN
Power bank 8000 mAh

Power bank w bambusowej obudowie, o mocy 

8000 mAh, kabel USB w zestawie.

USBUSB Micro-USBMicro-USB

USBUSB Micro-USBMicro-USB

USBUSB Micro-USBMicro-USB
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21652 / cena: 12,73 PLN
Rozwijany kabelek do ładowania 
z 3 wtyczkami

Regulowany czerwony kabel do ładowania 3w1 w 

plastikowej obudowie z wtyczką USB i 3 złączami: 

iOS, C-Type i Micro USB. Bardzo wytrzymały, 

pozwala na wydają i długotrwałą pracę.

28279
Zakreślacz - Mikołaj - 4 kolory

Zestaw 4 zakreślaczy w kształcie ludzika 

z precyzyjnie ściętą końcówką kreślącą, która 

pozwala rysować linie od 2 do 5 mm. Dodatkowo 

na „głowie” znajduje się miękka materiałowa 

nakładka, która umożliwia czyszczenie delikatnych 

powierzchni.

25084
Selfie stick

Selfie stick to teleskopowy wysięgnik do 

robienia zdjęć z uchwytem na telefon. Dzięki 

funkcjonalnemu kablowi urządzenie nie wymaga 

użycia baterii czy bluetooth. Długość po rozłożeniu 

108 cm.
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Głośnik bluetooth
Zintegrowane radio
Zasięg do 10 metrów
Połączenie AUX
Gniazdo karty SD
Akumulator litowo-jonowy 400 mAh
Funkcja głośnomówiąca
Światło LED
Czas ładowania 2 godziny
Odtwarzanie muzyki przez około 1 godzinę
Moc 3 W.
Częstotliwość 280 HZ-16 KHZ

21517 / cena: 128,08 PLN
Zegar biurkowy

Zegar na biurko wykonany z bambusa, z małym 

sztucznym bukszpanowym drzewkiem. Godzina 

pokazuje się na czarnym wyświetlaczu.

28909 / cena: 29,81 PLN
Notatnik A5 z bambusową okładką

Notes w okładce wykonanej z prawdziwego 

bambusa. Zawiera długopis z niebieskim wkładem 

i 70 kartek z niebielonego papieru pochodzącego 

z recyklingu.

30969 / cena: 56,90 PLN
Głośnik Bluetooth

Głośnik bezprzewodowy Bluetooth 

z powłoką bambusową.

USBUSB Micro-USBMicro-USB AuxAux

USBUSB AuxAux

Długopis w zestawie
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20826 / cena: 13,87 PLN
Notatnik korkowy format A5

Notes format A5 (160 stron w linie) z okładką 

wykonaną z korka oraz zakładką i gumką do 

zamykania. Logotyp można umieścić bezpośrednio 

na produkcie.

11474 / cena: 49,47 PLN
Korkowy zestaw piśmienniczy

Zestaw piśmienniczy wykonany z metalu 

z korkowym korpusem. Zestaw zawiera długopis 

typu twist z dużym wkładem i pióro kulkowe. 

Całość zapakowana w korkowe pudełko.

21354 / cena: 6,75 PLN
Zestaw karteczek do markowania

Praktyczny notatnik w oprawie korkowej z 4 

różnokolorowymi fiszkami samoprzylepnymi (po 

25 sztuk), żółtymi karteczkami samoprzylepnymi 

(25 sztuk) i notesem z 200 kartkami. 

Wkład o dużej pojemności
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92362
Notatnik

Duży notatnik ze 160 gładkimi stronami. Logotyp 

można umieścić bezpośrednio na okładce.

21364 / cena: 14,43 PLN
Notes A6

Notes A6 z zakładką, miejscem na długopis i 

160 stronami w kratkę.

21363 / cena: 23,83 PLN
Notes A5

Notes A5 z zakładką, miejscem na długopis i 192 

stronami w kratkę.

SEASONAL15



92361
Notes A6 z motywem świątecznym 

160 stronnicowy notes o formacie A6, z gładkimi 

stronami. Posiada materiałową zakładkę, miejsce 

na długopis oraz zamknięcie na gumkę.

92360
Notes A5

160 stronnicowy notes o formacie 

A5, z gładkimi stronami. Posiada 

materiałową zakładkę, miejsce 

na długopis oraz zamknięcie na 

gumkę. 

20874 / cena: 7,35 PLN
Notes format A6 z motywem 
świątecznym

Notes o formacie A6 z okładką z motywem 

świątecznym, 190 czystymi stronami, zakładką  

i gumką do zamykania. Logotyp można umieścić 

bezpośrednio na produkcie.
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F193 / cena: 65,23 PLN
Zestaw piśmienny Ferraghini

Klasyczny zestaw piśmienny marki Ferraghini,  

w którego skład wchodzą długopis i pióro kulkowe 

w eleganckim, czarnym etui.

10620 / cena: 0,99 PLN
Ołówek z gumką

Drewniany ołówek z gumkami do mazania  

w kształcie mikołaja. Ołówek nie jest 

zatemperowany.

10759 / cena: 64,85 PLN
Zestaw piśmienny Mark Twain

Wysokiej jakości zestaw piśmienny składający 

się z długopisu i pióra kulkowego w komplecie 

z akrylowym etui. Logotyp można umieścić pod 

klipsem.

Wkład o dużej pojemności

Wkład o dużej pojemności
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18976
Długopis metalowy 
z podświetlanym logo

Metalowy długopis ze świecącym logo. 

Wyposażony w duży, plastikowy wkład piszący na 

niebiesko oraz uchwyt antypoślizgowy.

18961
Długopis metalowy z touch pen

Długopis wykonany z aluminium o metalicznej 

strukturze z funkcją touch pen. Posiada wkład 

piszący na niebiesko. Logotyp można umieścić na 

korpusie.

19050
Długopis metalowy

Długopis ze znikającym klipsem: Po odkręceniu 

niebieskiego wkładu piszącego, klips chowa się 

przez mechanizm i dopasowuje się dokładnie do 

plastikowej obudowy długopisu.

18440
Długopis z podświetlanym logo

Długopis metalowy z gumką do obsługi ekranów 

dotykowych i dużym wkładem piszącym na 

niebiesko. Dodatkowym atutem jest możliwość 

wykonania podświetlanego grawera na korpusie.

SEASONAL18



80554 / cena: 51,18 PLN
Zestaw do fondue

Porcelanowy zestaw do fondue z dwoma 

widelcami i miejscem na podgrzewacz. Całość 

zapakowana w pudełko prezentowe.

93359 / cena: 6,58 PLN
Zestaw podkładek z filcu

Zestaw podkładek z filcu w kształcie gwiazdek. 

Zawiera 4 duże, 4 średnie i 74 małe gwiazdki.

88366
Uchwyt na kubek

Plastikowy uchwyt, który można założyć na kubek 

i włożyć do niego np. torebkę herbaty, kostki 

cukru lub ciasteczko. Logotyp można umieścić 

bezpośrednio na produkcie.
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80615 / cena: 68,26 PLN
Porcelanowy zestaw do herbaty

Porcelanowy zestaw do herbaty z motywem 

świątecznym, składający się z filiżanki o poj. 

200 ml i dzbanka o poj. 400 ml.

80584 / cena: 14,44 PLN
Kubek porcelanowy 
z gwiazdką 300 ml

Porcelanowy kubek z nadrukowaną złotą 

gwiazdą. Pojemność 300 ml.

80556 / cena: 14,44 PLN
Kubek porcelanowy
z koroną 300 ml

Porcelanowy kubek z nadrukowaną koroną. 

Pojemność 300 ml. Całość zapakowana w 

pudełko prezentowe.

400ml

200ml
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Zaprojektuj
kubek 

z własnym
motywem

Zaprojektuj
kubek 

z własnym
motywem

81557
Kubek ceramiczny 300 ml

Idealny pod sublimację, kubek ceramiczny  

o retro stylistyce z czarnym rantem,  

o pojemności 300 ml.

83439
Kubek ceramiczny do sublimacji

Kubek ceramiczny nadający się do 

sublimacji, pojemność 300 ml. 

Zalecane mycie ręczne.

80171
Kubek ceramiczny- metalik 300 ml

Ceramiczny kubek do kawy z eleganckim 

metalicznym wykończeniem. 

Pojemność 300 ml. Zalecane mycie ręczne.

Wzór A

Wzór A

Wzór B

Wzór B

Wybierz jeden ze standardowych wzorków lub sam zaprojektuj kubek według własnego pomysłu.
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Zaprojektuj
kubek 

z własnym
motywem

Zaprojektuj
kubek 

z własnym
motywem

3.500+
MYĆ

W ZMYWARCE

Powłoka 11oz
Ponad 3.500 myć
Nadruk na całej powierzchni
Wysoka trwałość
Można myć w zmywarce
Przyjazny dla środowiska
Można używać w mikrofalówce
Jasne i żywe kolory

81277
Kubek ceramiczny do sublimacji

Kubek ceramiczny laminowany tworzywem 

sztucznym nadający się do sublimacji, 

pojemność 300 ml. 

83542
Kubek ceramiczny 300 ml

Klasyczny kubek ceramiczny o pojemności 

300 ml ze świątecznym motywem. 

Wzór A Wzór B

Wybierz jeden ze standardowych wzorków lub sam zaprojektuj kubek według własnego pomysłu.

Wzór A
Wzór D

Wzór C

Wzór B
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Powłoka 11oz
Ponad 3.500 myć
Nadruk na całej powierzchni
Wysoka trwałość
Można myć w zmywarce
Przyjazny dla środowiska
Można używać w mikrofalówce
Jasne i żywe kolory

61667
Kubek bambusowy 

Kubek wykonany ze stali nierdzewnej 

z obudową wykonaną z bambusa, o 

pojemności 350 ml. 

61343 / cena: 79,71 PLN
Butelka szklana 420ml

Butelka o pojemności 420 ml wykonana z 

przezroczystego podwójnego szkła. Dodatki w 

postaci zakrętki wykonanej z drzewa bambusowego 

oraz sitka sprawiają, że jest równie funkcjonalna 

jak i estetyczna. We wnętrzu zamontowane zostało 

sitko ze stali nierdzewnej, dzięki któremu możemy 

pić wodę o smaku owoców lub ziół jakie sobie sami 

skomponujemy bez denerwujących drobin. 

 

68562
Kubek termiczny 500 ml

Kubek termiczny o pojemności 

500ml, z podwójnymi ściankami 

wykonanymi ze stali nierdzewnej 

i ustnikiem. Logotyp można 

umieścić bezpośrednio na 

produkcie.
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67438
Termos 500 ml

Praktyczny termos wykonany ze 

stali nierdzewnej o poj.  

500 ml. wyposażony w kubek  

o nietypowym kształcie. Logotyp 

można umieścić bezpośrednio na 

produkcie.

61545 / cena: 40,07 PLN
Termos 310 ml

Nieprzeciekający, smukły termos wykonany ze 

stali nierdzewnej,  

o pojemności 310 ml.

60983
cena: 56,90 PLN
Butelka termiczna 500 ml

Butelka o właściwościach 

termicznych ze stali nierdzewnej 

o pojemności 500 ml. Posiada 

uchwyt do przenoszenia 

oraz zamknięcie z silikonową 

uszczelką. Logotyp grawerujemy 

bezpośrednio na butelce.SEASONAL24



81536 / cena: 45,19 PLN
Szklanka 500 ml

Szklanka z podwójnymi ściankami, wykonana ze 

szkła, o pojemności 500 ml. Posiada drewniane 

wieczko, które zapobiegnie zbyt szybkiemu 

wychłodzeniu się napoju.

81537 / cena: 49,47 PLN
Szklanka 350 ml

Szklanka z podwójnymi ściankami, wykonana ze 

szkła, o pojemności 350 ml. Posiada też drewniane 

wieczko, które zapobiegnie zbyt szybkiemu 

wychładzaniu się napoju.
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81563 / cena: 102,44 PLN
Młynek do soli i pieprzu

Lakierowany młynek do soli i pieprzu wykonany 

ze stali nierdzewnej z bambusową pokrywką.

81587 / cena: 15,21 PLN
Młynek do przypraw z ceramicznym mechanizmem

Młynek posiada pojemnik na przyprawy o pojemności 150ml wykonany 

ze szkła oraz wytrzymały ceramiczny mechanizm mielący. Uzupełnianie 

jest bardzo proste, wystarczy odkręcić górną część młynka z ceramicznym 

mechanizmem i nasypać odpowiednią ilość przypraw do dolnej części. 

Regulacja grubości mielenia umożliwia czarne pokrętło, które można 

ustawić po ściągnięciu przezroczystego wieczka. Ustawienie w lewo – 

mielenie grubsze, w prawo – mielenie drobne.

93777
Zapalniczka

Elektroniczna, plastikowa zapalniczka z regulacją 

płomienia i możliwością wielokrotnego napełniania.
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51663 / cena: 63,33 PLN
Rękawiczki lateksowe 100 szt.

Rękawice jednorazowe w dużym ekonomicznym opakowaniu. Na co 

dzień świetnie sprawdzą się jako ochrona przed zakażeniem wirusami 

i patogenami. Wykonane są z lateksu, delikatnie pudrowane. Zestaw 

zawiera 100 sztuk uniwersalnych rękawiczek w rozmiarze XL. Cechują 

się dużą elastycznością i wytrzymałością.

51958
Rękawiczki 100 szt.

Rękawice jednorazowe w dużym ekonomicznym opakowaniu. Na 

co dzień świetnie sprawdzą się jako ochrona przed zakażeniem 

wirusami i patogenami. Wykonane są z nitrylu, nie zawierają lateksu, 

można używać w kontakcie z żywnością. Zestaw zawiera 100 

sztuk uniwersalnych rękawiczek w rozmiarze L. Cechują się dużą 

elastycznością i wytrzymałością.

51656
Chusteczki nawilżane 

Chusteczki nawilżane, 15 sztuk w 

opakowaniu. Idealnie sprawdzą się 

zarówno w podróży, jak i w domu. 

Działają antybakteryjnie i antywirusowo. 

Chusteczki zostały wykonane z materiału nie 

zawierających FSC.
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50460 / cena: 4,49 PLN
Maseczka ochronna

Trójwarstwowa maseczka ochronna wykonana  

z materiału non-woven, mocowana na elastyczne gumki. 

W maseczce znajduje się wszyty drucik umożliwiający 

lepsze dopasowanie do kształtu twarzy.

51657 / cena: 29,89 PLN
Żel antybakteryjny 100ml 

Antybakteryjny, łagodzący żel do zapewnienia 

odpowiedniego poziomu higieny rąk bez użycia wody. 

Produkt do stałego, codziennego użytku nie tylko w domu, 

ale w biurze. Dzięki poręcznej butelce i jego sposobie 

działania doskonale sprawdzi się w podróży.
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53939
Płyn do dezynfekcji 250 ml

Płyn do dezynfekcji powierzchni. Wygodna butelka 

z dozownikiem ułatwia aplikację płynu na 

czyszczoną powierzchnię.

51726 / cena: 839 PLN
Dozownik do dezynfekcji rąk

Wysokiej jakości automatyczny dozownik 

płynu do dezynfekcji rąk. Przymocowany 

jest do stabilnej kolumny, więc nie wymaga 

montażu na ścianie. Jest wygodny w 

użyciu i obsługiwany bezdotykowo, 

dzięki czemu zachowuje się całkowitą 

higienę podczas korzystania.Uniwersalny 

wygląd pozwala na ulokowanie go w 

dowolnym miejscu. Nadaje się idealnie 

do zastosowania na terenie szkoły, 

urzędu, sklepu, restauracji, hotelu lub 

firmy. Zasilany 4 bateriami typu C. 

Istnieje możliwość umieszczenia logotypu 

lub dowolnej grafiki w formacie A4 na 

powierzchni produktu.

• Zawartość 250 ml

• Sprzedawany 
tylko z etykietą

• Usuwa 99,9% 
wszystkich bakterii

• Usuwa wirusy

nfonfo

• Tyczka teleskopowa
 125 - 165 cm
• Stabilna podstawa
• Nadaje się do
 żeli i płynów  
 dezynfekujących
• Brak baterii
 w zestawie

nfonfo

Przestrzeń reklamowa na 1000 ml z czujnikiem
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50254 / cena: 23,89 
PLN
Maseczka ochronna

Maseczka ochronna z filtrem spełniającym 

standardy FFP2. Maseczka dopasowuje się 

do kształtu twarzy, co zapewnia komfort 

użytkowania.

50464 / cena: 3,69 PLN
Maseczka bawełniana

Bawełniana maseczka, wykonana z oddychającej 

bawełny. Posiada certyfikat OEKO-TEX®. Uszyta 

została z dwóch warstw materiału, dzięki czemu 

skutecznie chroni przed drobnoustrojami. Warstwa 

zewnętrzna o gramaturze 225g/m², wewnętrzna 

145g/m². Wygodne mocowanie na elastyczne 

gumki.
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