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Reklámajándékok az Ön szíve örömére –
egyediek, fenntarthatóak és vadonatújak!
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Eljött az ideje valami újnak, lehetőleg fenntarthatónak! Vadonatúj,
2022-es promóciós katalógusunk innovatív csúcspontokkal, markáns
újdonságokkal, trendi termékekkel és társadalmi felelosségvállalással
is várja Önt, ami számunkra nagyon fontos és napról napra egyre
fontosabb. Ezért folyamatosan növekszik kínálatunkban a fenntartható
termékek száma. De a beszerzés és a logisztika tekintetében is a
klímasemlegességre összpontosítunk.
Természetesen promóciós termékeinknek nagy nyomtatási területe
van, hogy hirdetései mindig szem előtt legyenek. Segítünk megtalálni a
termékhez és kampányához illő ideális elhelyezést a terméken. A különféle
technológiákról szívesen adunk tájékoztatást, tanácsot.
Merítsen inspirációt 2022-es katalógusunkból!

ÁGOK
ÚJDOtíNv, feSltűnő,
Innova tó
a
fenntar th

Az Ön értékesítési csapata

TÁRSADALMI
FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

FENNTARTHATÓSÁG A PROMÓCIÓS
TERMÉKEK IPARÁBAN
A fenntarthatóság egyre fontosabb fogalom. Mint minden
más iparágban, a promóciós termékek iparának is a
lehető legkorábban környezettudatos átalakuláson kell
keresztülmennie, hogy megfeleljen a ma és a holnap
kihívásainak, és példát mutasson. Az erőforrások felelős
gazdálkodásba való befektetése nemcsak fontos, hanem
elkerülhetetlen is. Létfontosságú, hogy a kihívásokat
holisztikusan szemléljük, és mindig 360 fokos képet lássunk
a fenntarthatóságot szolgáló szükséges intézkedésekről.
Számos téma aktuális és mind sokrétű. Környezetvédelem,
klímavédelem, emberi jogok, etika, fenntartható
szállítmányozás – a lista jogosan hosszú, és mindenkinek
fontos helyet kell elfoglalnia a mindennapi munkájában. És
bár minden lépés fontos, mindenekelőtt a közös erőfeszítések
vezetnek az oly fontos sikerhez. Éppen ezért elengedhetetlen,
hogy mindenki összefogjon és felismerje e sorsdöntő
változásokban rejlő nagy lehetőségeket. A promóciós
termékek iparában a fenntartható anyagoknak, valamint
a mindenre kiterjedő környezettudatos és tisztességes
gyakorlatoknak olyan új trendeket kell kialakítaniuk, amelyek
szilárd helyet foglalnak el a promóciós termékek világában, és
nemcsak rövid távon hatnak, hanem mindenekelőtt jelentősen
formálják az ipart. Aktívan vállaljuk ezt a felelősséget.

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.
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FENNTARTHATÓSÁG

LOVA GREEN
Mindannyian tisztában vagyunk a környezetünket fenyegető
veszélyekkel, és tisztában vagyunk a hulladék és mindenféle
szennyezés elleni küzdelem fontosságával. Itt az ideje, hogy
felelősségteljesen cselekedjünk. Ezért azt fogja tapasztalni,
hogy egyre több termékünk felel meg a fenntartható
követelményeknek:
■ tartós termékek a pazarlás elkerülése érdekében
■ megújuló erőforrásokból készült termékek
■ újrahasznosítható anyagokból készült termékek
újrafelhasználásához
A LOVA GREEN címkénk megkönnyíti, hogy fenntartható
termékeket találjon katalógusunkban. Ezekkel a termékekkel
kampánya a zöld üzenetet terjeszti.
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BAMBUSZ
A bambusz kiváló hozamokkal bír és alacsony környezeti
hatással. A bambusz gyorsan növekvő fű. Egyes fajok akár
egy métert is megnőhetnek naponta. A bambusz betakarítása
nem meríti ki ezt a természeti erőforrást. A bambusz saját
gyökereiből regenerálódik. Nagyon erős
és tartós.

PAMUT
A pamut a legfontosabb természetes
rost, így megújuló, biológiailag lebomló
anyag.

FÉM, ALUMÍNIUM ÉS TÁRSAIK
A fémek, például az alumínium, a réz
és a cink stabil alakúak és hosszú
ideig használhatók. Újra és újra
újrahasznosíthatóak minőségromlás
nélkül. A fém olvasztásának folyamata
lényegesen kevesebb energiát fogyaszt,
mint a redukciós-oxidációval történő előállítás.

ÚJRAHASZNOSÍTOTT MŰANYAG
Az újrahasznosított anyagok használatával a CO2-kibocsátás
akár 60 százaléka is megtakarítható. Az újrahasznosított
műanyagot a műanyaghulladék újrafeldolgozásából nyerik.

TESZTELVE ÉS
TANÚSÍTVÁNNYAL ELLÁTVA

EURÓPAI GYÁRTMÁNY

A reklámajándékoknak szigorú szabályoknak kell megfelelniük
az Európai Unióban. A katalógusban szereplő összes termék
megfelel ezeknek. A következetes ellenőrzés és folyamatos
fejlesztés jelentik az alapját a termékbiztonságnak, egyben
garantálják a legjobb minőséget. Az Európa szerte elismert
tanúsítványok (RoHS, EN 71, stb.) is ezt bizonyítják. A DEKRA
pecsétje a biztonságot jeleni, melyben megbízhat. A szükséges
tanúsítványokkal kapcsolatban keressen bennünket.

A karbonlábnyomunk csökkentése érdekében EURÓPÁBAN
GYÁRTOTT termékekre támaszkodunk. Így megtakarítjuk a
szállítást, az erőforrásokat és – ami a legfontosabb – a CO2kibocsátást.

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

MÁRKÁK ÉS EMBLÉMÁZÁSI
SZOLGÁLTATÁS
SZITANYOMÁS
A szitanyomás egy olyan emblémázási mód,
melynek során a festékanyagot a nyomósablonon
(szitán) keresztül engedik át. Ezt egy fényérzékeny
réteggel vonják be, melyre a méretarányos
méretű filmet rávilágítják. A fotokémiai eljárás
után a nyomósablon a festékáteresztő és nem
eresztő részekre tagolódik, mely így biztosítja a
kívánt motívumot. Többszínes emblémáknál fehér
alapbevonatot szükséges felvinni az élénkebb
színek kedvéért. Ez az emblémázási mód sík
felületeken alkalmazható.

ERŐS MÁRKÁKKAL
Exkluzív márkáink minőséget ígérnek méltányos
áron. Márkáink megtalálhatók több kategóriában,
úgy mint irodaszer, ruházat, wellness, bőrönd és
időjárás elleni védelem.
TOPiCO
Exkluzív prémim márkánk a különösen magas
minőségű termékeknek.
CALLA

TAMPONNYOMÁS
Az emblémáról készült sablont feltöltik
az igény szerinti festékkel. Miután ez
megtörtént egy szilikonos gumitampon
viszi rá a tárgyra az emblémát. A
gumitamponok különböző méretben
és formában készülhetnek, melyek
biztosítják az emblémázást szinte
minden felületre, legyen az akár íves
felület is.

Exkluzív ruházati kollekció.

CREADO
Exkluzív márkánk a különleges jegyekkel ellátott
minőségi esernyőkhöz.
FINESSE
Exkluzív wellness termékek a szépségápolás,
fitnesz és egészség területéről
Registered Design
Exkluzívan tervezett és kivitelezett termékek
számos termékkategóriából.
CHECK.IN
Exkluzív márkánk kiváló minőségű bőröndökhöz.

LÉZERGRAVÍROZÁS
A folyamat során lézersugarat
használnak az embléma felvitelére.
A folyamat igen sokféle anyagon
alkalmazható. A komputeres vezérlés
biztosítja a tökéletes reprodukciót. A
végeredmény mindig a gravírozandó
felület függvénye. Színes gravírozás
nem kivitelezhető.
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HÍMZÉS
A digitalizált művelet során komputer
program vezérli a hímzést végző tűt.
Akár 10 különböző szín is alkalmazható
egy művelet során. Ez a magas fokú
részletesség minden típusú textílián
alkalmazható. Árajánlat az embléma
és a kívánt méret ismeretében adható,
mivel az öltésszámtól függ.

360°-OS GRAVÍROZÁS
A gravírozás újabb lépcsőfoka: a 360°os gravírozás korlátlan lehetőségeket
kínál. Köszönhetően a forgató
egységnek az Ön üzenete akár 360°ban, körben gravírozható a terméken.
Igazán figyelemfelkeltő! A technológia
henger alakú termékek esetében
alkalmazható, mint például termoszok,
termoszbögrék.

TRANSZFER NYOMÁS
Az emblémát hőre érzékeny papírra
nyomtatják és vasalással viszik fel a
tárgyra. Előnyei az éles kontúrok és a
kiváló színilleszkedés. Az eljárás textíliák
és esernyők nyomására kiváló.

KELTSEN KEDVEZŐ BENYOMÁST!
Ön az emblémájával, jelmondatával üzen Partnereinek, mellyel egyedivé
teheti hirdetési felületét! Számtalan módon népszerűsítheti cégét. Minden
termékleírásnál megtalálja a legoptimálisabb emblémázási módot és méretet,
emblémája elhelyezésére.

LOGO
Emblémázási információ:
Emblémázás:
t 40 x 10 mm
Emblémázási mód és
nyomtatási méret:

K1+H2 (4)
Emblémázási mód és
nyomtatási méret:
(max. nyomtatható színek)

MŰGYANTÁS MATRICA
A műgyantás matrica tartalmazza
a kívánt logót, hátulján levonóval.
A műgyanta precízen körül veszi az
emblémát, óvja azt a sérülésektől és
3D-s hatást kelt. A domború matrica
kiválóan alkalmazható kemény vagy
egyenetlen felületeken, mint például az
esernyő fogantyúja.

A feltüntetett árak az ajánlott nyomtatási technika és méret szerinti, egy színnel
egy helyen történő emblémázást jelölik . A beállítási költségek külön kerülnek
felszámolásra. A feltüntetett árak hozzávetőlegesek és a megrendelt mennyiségtől
függenek. További nyomtatási lehetőségekért forduljon hozzánk bizalommal.

DIGITÁLIS TRANSZFERNYOMÁS
A digitális transzfernyomás két lépésben
történik. Először egy speciális hő
papírt nyomtatnak digitális úton (lásd
„direkt nyomás“), majd méretre vágják.
A második lépésben a logót/képet/
szöveget a termékre nyomtatják nyomás
és hő segítségével.

DIREKT NYOMÁS
A digitális nyomtatás használatával
hosszan tartó, élénk színeket kapunk.
Különböző anyagú és méretű tételek
egyedi emblémákkal elláthatók. A
nagy előny: a kezelési költségeken
kívül a nyomtatási költség csupán a
logó méretétől függ, a színek számától
független.

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.
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SZOLGÁLTATÁS, MINŐSÉG
ÉS BIZTONSÁG

Biztonság ............................................................................003
Fenntarthatóság ..........................................................004
Márkák és emblémázási szolgáltatások 006

010

UTAZÁS & NYARALÁS
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ESERNYŐK

A LEGJOBB ÖTLETEK
Célunk, hogy elégedett vevőink
legyenek! Ezért tulajdonítunk nagy
jelentőséget a szolgáltatásnak, a
minőségnek és a biztonságnak. E három
alappillér együttes megléte megteremti
a bizalmat. Mindent elkövetünk az Ön
elégedettsége érdekében. Közvetlen
import esetén is felveheti velünk a
kapcsolatot.
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UTAZÁS & NYARALÁS

SAILOR

56-0808020

SAILOR tengerészzsák összehúzó zsinórral,
használható hátizsákként vagy válltáskaként,
kb. 200 g/m2 | Csomagolás: 100 db | Méret: kb. 45 x Ø25 cm |
Anyag: Pamut | Emblémázás: s 250 x 250 mm S9+H2 (6)

MINDEN AZ UTAZÁSRÓL SZÓL.
A világ egy olyan glóbusz, amely felfedezésre vár. És amint
megérkezik a célállomásra, a kaland újra kezdődik. Éppen
ezért soha nem lehet betelni útitársainkkal. A hátizsákok,
utazótáskák és a bőröndök mindig útra készek.

Táskák, hűtőtáskák, hátizsákok és gurulós táskák ......010
Kozmetikai táskák és piperetáskák ..........................................076
Utazási kiegészítők ................................................................................080

1312 Ft / db

011

NET

56-0890011

NET

56-0890012

NET

56-0890013

NET hálós szatyor, Kicsi: nyomtatható címkével,
2 db hordozó füllel | Csomagolás: 100 db |
Méret: kb. 30 x 30 cm | Anyag: Pamut |
Emblémázás: u 50 x 10 mm T1+H4 (10)

NET hálós szatyor, közepes: nyomtatható címkével,
2 db hordozó füllel | Csomagolás: 100 db |
Méret: kb. 40 x 35 cm | Anyag: Pamut |
Emblémázás: u 50 x 10 mm T1+H4 (10)

NET hálós szatyor, nagy: nyomtatható címkével,
2 db hordozó füllel | Csomagolás: 100 db |
Méret: kb. 45 x 45 cm | Anyag: Pamut |
Emblémázás: u 50 x 10 mm T1+H4 (10)

1088 Ft / db

1326 Ft / db

1557 Ft / db

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

BLUE PLANET

BLUE PLANET

56-0890008

BLUE PLANET hálós táska, tasak gyümölcs és zöldség
számára: újrahasznosított anyagokból készült, húzózsinórral
zárható, mosható, újrafelhasználható, emblémázható
címkével | Csomagolás: 500 db | Méret: kb. 27,5 x 31 cm |
Anyag: RPET | Emblémázás: u 25 x 45 mm T1+H2 (10)

320 Ft / db

56-0890014

BLUE PLANET hálós táska, tasak szett gyümölcs és zöldség
számára: újrahasznosított anyagokból, 3 különböző méretű
táska, húzózsinórral zárható, mosható, újrafelhasználható,
emblémázható címkével | Csomagolás: 200 db |
Méret: kb. 25 x 25 / 27,5 x 31 / 30 x 35 cm | Anyag: RPET |
Emblémázás: u 25 x 45 mm T1+H2 (10)

959 Ft / db

ÚJONSÁG

ÚJONSÁG

SUPER FOOD S

56-0808090

SUPER FOOD L

56-0808091

SUPER FOOD S gyümölcs és zöldség hálós
zsák: húzózsinórral, az egyik oldalon hálóval, a
másik oldal tökéletes reklámhordozó teli felülettel |
Csomagolás: 450 db | Méret: kb. 25 x 30 cm |
Anyag: Pamut | Emblémázás: s 140 x 200 mm S9 (6)

SUPER FOOD L gyümölcs és zöldség hálós
zsák: húzózsinórral, az egyik oldalon hálóval, a
másik oldal tökéletes reklámhordozó teli felülettel |
Csomagolás: 300 db | Méret: kb. 30 x 40 cm |
Anyag: Pamut | Emblémázás: s 160 x 240 mm S9 (6)

483 Ft / db

571 Ft / db

ÚJONSÁG
ÚJONSÁG

VEG BAG

56-0890007

VEG BAG tasak zöldségek és gyümölcsök
számára: húzózsinórral, mosható, újra felhasználható |
Csomagolás: 200 db | Méret: kb. 37 x 37 cm | Anyag: Poliészter |
Emblémázás: u 80 x 80 mm T1+H2 (10)

354 Ft / db

JAMIE

56-0808023

LITTLE

56-0808005

JAMIE kötény elülső zsebbel: kb. 120 g/m2 |
Csomagolás: 300 db | Méret: 80 x 49 cm | Anyag: Pamut |
Emblémázás: s 200 x 120 mm S9+H2 (6)

LITTLE kis méretű pamutszatyor, rövid füllel, kb. 110 g/m2 |
Csomagolás: 1000 db | Méret: kb. 23 x 26 cm | Anyag: Pamut |
Emblémázás: s 160 x 160 mm S9 (6)

1000 Ft / db

252 Ft / db

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.
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CORK

56-0819599

CORK

56-0810542

CORK tornazsák: 2 db pánttal, válltáskaként
is használható. | Csomagolás: 100 db |
Méret: kb. 38 x 41 cm | Anyag: Pamut / Parafa |
Emblémázás: u 80 x 80 mm T1 (10)

CORK táska kiegészítők számára: cipzárral, nagy nyílással és tágas belsővel,
praktikus és multifunkcionális, fenntartható pamut és parafa kombinációval |
Csomagolás: 400 db | Méret: kb. 24 x 5 x 18 cm | Anyag: Pamut / Parafa |
Emblémázás: u 80 x 70 mm T1+H2 (10)

1000 Ft / db

558 Ft / db

ÚJONSÁG

SUBURB

56-0819596

SUBURB

SUBURB zsinóros tornazsák: 2 db hordozó
zsinórral, vállon, vagy hátizsákként is hordható,
kb. 100 g/m2 | Csomagolás: 100/200 db |
Méret: kb. 37 x 41 cm | Anyag: Pamut |
Emblémázás: s 300 x 350 mm S9+H2 (6)

SUBURB zsinóros tornazsák: 2 db hordozó
zsinórral, vállon, vagy hátizsákként is hordható,
kb. 100 g/m2 | Csomagolás: 100/200 db |
Méret: kb. 37 x 41 cm | Anyag: Pamut |
Emblémázás: s 300 x 350 mm S9+H2 (6)

578 Ft / db

714 Ft / db

56-0819597
fehér

56-0819598
fekete

PURE

56-0808001

PURE rövid fülű pamutszatyor: kb. 110 g/m2 |
Csomagolás: 300 db | Méret: kb. 38 x 42 cm |
Anyag: Pamut | Emblémázás: s 300 x 320 mm S9 (6)

381 Ft / db

BIG PURE

015

56-0808002

BIG PURE vászontáska rövid fülekkel, kb. 140 g/m2 | Csomagolás: 250 db |
Méret: kb. 38 x 42 cm | Anyag: Pamut | Emblémázás: s 300 x 350 mm S9 (6)

422 Ft / db

kb. 140 g/m2

PURE

56-0808003

PURE hosszú fülű pamutszatyor: kb. 110 g/m2 |
Csomagolás: 300 db | Méret: kb. 38 x 42 cm |
Anyag: Pamut |
Emblémázás: s 300 x 350 mm S9 (6)

415 Ft / db

BIG PURE

56-0808008

BIG PURE vászontáska hosszú fülekkel,
kb. 140 g/m2 | Csomagolás: 250 db |
Méret: kb. 38 x 42 cm | Anyag: Pamut |
Emblémázás: s 300 x 350 mm S9 (6)

442 Ft / db

Hosszú füllel

kb. 140 g/m2

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

PURE
PURE rövid fülű pamutszatyor: kb. 110 g/m2 |
Csomagolás: 300 db | Méret: 38 x 42 cm | Anyag: Pamut |
Emblémázás: s 300 x 350 mm S9 (6)

503 Ft / db

56-0808012
vörös

56-0808016
fehér

56-0808019
fekete

56-0808011
kék

BIG PURE
BIG PURE vászontáska hosszú fülekkel, kb. 140 g/m2 | Csomagolás: 250 db |
Méret: kb. 38 x 42 cm | Anyag: Pamut | Emblémázás: s 300 x 350 mm S9 (6)

592 Ft / db

56-0808009
fekete

56-0808010
kék

56-0808013
sötétzöld

56-0808015
zöld

56-0808017
fehér

56-0808018
királykék

56-0808014
vörös

kb. 140 g/m2

X PURE

017

56-0808088

X PURE vászontáska hosszú füllel, kb. 180 g / m2 |
Csomagolás: 200 db | Méret: kb. 38 x 42 cm | Anyag: Pamut |
Emblémázás: s 300 x 350 mm S9 (6)

666 Ft / db

ÚJONSÁG

kb. 180 g/m2

GRETA
GRETA vászontáska hosszú füllel, 80 % újrahasznosított pamutból
és 20 % poliészterből, kb. 200 g / m2 | Csomagolás: 150 db |
Méret: kb. 38 x 42 cm | Anyag: Pamut / Poliészter |
Emblémázás: s 300 x 350 mm S9 (6)

748 Ft / db

ÚJONSÁG
Újrahasznosított anyag

56-0808100
fekete

56-0808101
vörös

56-0808103
natúr

56-0808102
világoskék

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

LITTLE MARKET

STORE

LITTLE MARKET kisméretű bevásárlótáska
2 db rövid füllel | Csomagolás: 100/500 db |
Méret: kb. 22 x 26 cm | Anyag: Polipropilén | nem szőtt |
Emblémázás: s 130 x 180 mm S9 (1)

STORE kisméretű bevásárlótáska kivágott
fogantyúval | Csomagolás: 500 db |
Méret: kb. 25 x 35 cm | Anyag: Polipropilén | nem szőtt |
Emblémázás: s 130 x 180 mm S9 (1)

170 Ft / db

129 Ft / db

56-0808070
fekete

56-0808071
kék

56-0808073
vörös

56-0808074
fehér

56-0808072
zöld

56-0808078
fekete

56-0808080
zöld

56-0808081
vörös

56-0808082
fehér

MARKET
MARKET bevásárlótáska hosszú füllel | Csomagolás: 300 db |
Méret: 45 x 37 cm | Anyag: Polipropilén | nem szőtt |
Emblémázás: s 300 x 280 mm S9 (1)

204 Ft / db

56-0808025
vörös

56-0808026
világoskék

56-0808028
sárga

56-0808029
világoszöld

56-0808030
kék

56-0808027
rózsaszín

56-0808079
kék

019

PORTO
PORTO bevásárló táska összehajtható: 2 db füllel, összehajtva helytakarékos, patenttal
záródó | Csomagolás: 150 db | Méret: kb. 20 x 12 x 2 / 40 x 47,5 cm | Anyag: Polipropilén |
nem szőtt | Emblémázás: u 80 x 30 mm T1+H2 (10)

333 Ft / db
56-0808064
világoskék

Összehajtva helyet
spórolhat

56-0808061
fekete

PALMA

56-0808062
kék

56-0808063
vörös

56-0808065
világoszöld

56-0808066
sárga

SHOPPY

56-0808058

PALMA bevásárlótáska összecsukható, patenttal
zárható, a fülek fém karikával megerősítve,
megerősített alsó rész a jobb teherbírás érdekében |
Csomagolás: 100 db | Méret: kb. 21,5 x 20,5 x 2 /
40 x 34 x 20 cm | Anyag: Polipropilén | nem szőtt |
Emblémázás: s 200 x 200 mm S9+H4 (1)

SHOPPY bevásárlótáska hosszú füllel, műanyag karabinerrel ellátott, színben
megegyező tokkal, mely tépőzárral záródik | Csomagolás: 100/300 db |
Méret: kb. 38 x 42 cm | Anyag: 190T Poliészter | Emblémázás: u 50 x 40 mm T1+H6 (10)

626 Ft / db

598 Ft / db
56-0820503
türkiz

Összehajtva
helyet spórolhat

56-0820500
fekete

56-0820501
kék

56-0820502
vörös

56-0820504
rózsaszín

56-0820505
narancs

56-0820506
sárga

56-0820507
bézs

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

STAR DUST

56-0820708

STAR DUST kistáska filcből: cipzárral – sokoldalúan felhasználható: pl.
tolltartónak, apróságoknak, kozmetikai termékeknek – divatos csillag díszítéssel
az elején | Csomagolás: 120 db | Méret: kb. 25 x 17 cm | Anyag: Poliészter |
Emblémázás: u 70 x 30 mm T1+H2 (10)

864 Ft / db

STAR DUST

56-0820707

KATE

56-0820719

STAR DUST filc bevásárlótáska: tépőzáras záródással és
2 hosszú vállpánttal, divatos csillag díszítéssel az elején |
Csomagolás: 40 db | Méret: kb. 30 x 8,5 x 41 cm | Anyag: Poliészter |
Emblémázás: u 80 x 70 mm T1+H2 (10)

KATE nemezből készült bevásárlótáska: erős fülek, tágas fő zseb,
cipzáras belső zseb az értékek tárolására, zsebbel és karabinerrel,
megerősített alsó rész | Csomagolás: 40 db | Méret: kb. 46 x 15 x 40 cm |
Anyag: Poliészter | Emblémázás: u 80 x 80 mm T1+H2 (10)

2156 Ft / db

2645 Ft / db

ÚJONSÁG

COSY

56-0820715

COSY tűzifa tároló filcből: széles fülekkel – ideális tűzifa szállítására és
tárolására, de kiválóan alkalmas újságok, egyebek tárolására is, max. 15 kg-os
teherbírással | Csomagolás: 20 db | Méret: kb. 36 x 40 x 40 cm | Anyag: Poliészter |
Emblémázás: u 80 x 80 mm T1+H2 (10)

4223 Ft / db

HOMY

56-0820716

HOMY tűzifa tároló filcből: széles fülekkel – ideális tűzifa szállítására
és tárolására, de kiválóan alkalmas újságok, egyebek tárolására is |
Csomagolás: 20 db | Méret: kb. 50 x 25 x 25 cm | Anyag: Poliészter |
Emblémázás: u 80 x 80 mm T1+H2 (10)

2645 Ft / db

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

021

CELSIUS

X

CELSIUS hűtőtáska szigetelt cipzáras zsebbel, füllel | Csomagolás: 50 db |
Méret: kb. 20,5 x 13,5 x 17 cm | Anyag: Polipropilén | nem szőtt |
Emblémázás: u 80 x 70 mm T1+H2 (10)

707 Ft / db
56-0801130
kék

56-0801131
vörös

56-0801132
rózsaszin

56-0801133
világoskék

56-0801134
világoszöld

56-0801135
sárga

56-0801136
fehér

ISO COOL

X

ISO COOL hűtőtáskákás hátizsák, zsinóros tornazsák stílusban: cipzáras
szigetelt főrekesz, 2 zsinórral, vállon vagy háton hordható | Csomagolás: 100 db |
Méret: kb. 32 x 42 cm | Anyag: 210D Poliészter | Emblémázás: u 80 x 80 mm T1+H2 (10)

646 Ft / db

FREEZE
394 Ft / db

56-0801170
fekete

56-0801171
kék

56-0801173
világoszöld

56-0801174
világoskék

56-0801175
fehér

56-0801172
vörös

56-0606159

FREEZE jégakku: hűtőfolyadékkal töltve (150 ml),
erős műanyag házban | Csomagolás: 40/80 db |
Méret: 10,5 x 7 x 2,5 cm | Anyag: PET / SAP |
Emblémázás: t 35 x 35 mm K2+H2+V1 (2)

DEGREE

023

X

DEGREE hűtőtáska, bevásárlótáska formával: szigetelt cipzáras főrekesz,
2 fül | Csomagolás: 40 db | Méret: kb. 35,5 x 25 x 38 cm | Anyag: Polipropilén |
nem szőtt | Emblémázás: u 80 x 80 mm T1+H2 (10)

1265 Ft / db

56-0801157
sárga

56-0801153
kék

56-0801154
vörös

56-0801155
világoskék

56-0801156
világoszöld

56-0801158
fehér

ICE

X

ICE hűtőtáska négyszögletes formában: hidegen tartó cipzáras főrekesszel,
cipzáras zsebbel az elején, állítható vállpánttal | Csomagolás: 25 db |
Méret: kb. 28,5 x 25 x 25/30 cm | Anyag: 420D Poliészter |
Emblémázás: u 80 x 80 mm T1+H2 (10)

3420 Ft / db

56-0801125
türkiz

56-0801124
ezüst szürke

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

GLACIAL

X

GLACIAL hűtőtáska szigetelt fő cipzáras rekesz, 1 db becsúsztatós első zseb, 1 db oldalsó hálós
zseb, állítható vállpánttal | Csomagolás: 25 db | Méret: kb. 23 x 16 x 26 cm | Anyag: 420D Poliészter |
Emblémázás: u 80 x 80 mm T1+H2 (10)

2108 Ft / db

56-0801140
kék

56-0801141
vörös

56-0801142
rózsaszin

56-0801143
narancssárga

56-0801144
világoskék

56-0801145
világoszöld

FROSTY

BASKET

X

FROSTY hűtőtáska: az elején becsúsztatós
zsebbel, szigetelt cipzáras fő rekesszel, 2 db
hálós zsebbel az oldalán, megerősített fülekkel,
állítható és levehető vállpánttal – ideális piknikhez,
barbecuehoz és utazáshoz | Csomagolás: 25 db |
Méret: kb. 32 x 23 x 37 cm | Anyag: 600D Poliészter |
Emblémázás: u 80 x 80 mm T1+H2 (10)

2754 Ft / db

56-0801161
vörös / szürke

56-0801163
fehér / szürke

56-0801162
zöld / szürke

56-0801160
kék / szürke

56-0801167

BASKET hűtőtáska: szigetelt cipzáras főrekesszel, fonott kosár dizájnnal, 2 db
füllel | Csomagolás: 20 db | Méret: kb. 35 x 34 x 13 cm | Anyag: 300D Poliészter |
Emblémázás: u 80 x 65 mm T1+H2 (10)

3488 Ft / db

új szín

56-0801146
sárga

X

025

EASY
EASY bevásárlótáska cipzáras főrekesszel, kis méretű cipzáras
belső zsebbel és erős aljrésszel | Csomagolás: 40 db |
Méret: kb. 56 x 15 x 36 cm | Anyag: 600D Poliészter |
Emblémázás: u 80 x 80 mm T1+H2 (10)

1714 Ft / db

56-0805310
fekete

56-0805311
kék

56-0805312
vörös

TWIN
TWIN bevásárlótáska: tágas cipzáras fő rekesz, 2 db csíkos
oldalsó zseb, 2 db hosszú füllel | Csomagolás: 50 db |
Méret: kb. 44 x 31,5 x 8,5 cm | Anyag: 600D Poliészter |
Emblémázás: u 80 x 80 mm T1+H2 (10)

1530 Ft / db

56-0820529
kék / fehér

56-0820528
fekete / fehér

56-0820530
világoszöld / fehér

56-0820531
vörös / fehér

56-0820532
narancssárga / fehér

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

CAPRI
CAPRI strandtáska: tépőzárral zárható, stílusos pamut füllel és fém betéttel a
nyílásnál | Csomagolás: 30 db | Méret: kb. 45 x 18 x 35 cm | Anyag: 300D Poliészter |
Emblémázás: u 80 x 80 mm T1+H2 (10)

2067 Ft / db

56-0820552
kék

56-0820556
narancssárga

56-0820553
lila

56-0820558
bézs

56-0820554
rózsaszín

56-0820555
világoszöld

56-0820559
púder rózsaszín

56-0820564
vörös

56-0820565
fehér

56-0820557
sárga

SYLT
SYLT strandtáska csíkos kivitel: tágas főrekesz tépőzárral, további cipzáras
zseb az értékek, kulcsok számára, 2 db fonott zsinóros fül, fém díszítéssel a
lyuknál | Csomagolás: 30 db | Méret: kb. 47 x 17 x 34 cm | Anyag: 300D Poliészter |
Emblémázás: u 80 x 50 mm T1+H2 (10)

2598 Ft / db

56-0820560
fekete / fehér

56-0820561
kék / fehér

56-0820563
vörös / fehér

56-0820562
zöld / fehér

027

KORSIKA
KORSIKA strandtáska: tágas fő rekesz 2 becsúsztatható zsebbel, 2 db hosszú
füllel, fém fűzőkarikával | Csomagolás: 30 db | Méret: kb. 33-59 x 39 x 18 cm |
Anyag: Pamut / Poliészter | Emblémázás: u 80 x 80 mm T1+H2 (10)

4842 Ft / db

vászon

56-0820571
sötétkék

56-0820572
rózsaszín

Canvas

56-0820573
bézs

JUIST
JUIST strandtáska: tágas cipzáras fő rekesz, 2 db kényelmes fül, állítható és levehető
vállpánt , a táska térfogata kb. 25 %-kal csökkenthető a felső rész lehajtásával és mágneses
rögzítésével | Csomagolás: 30 db | Méret: kb. 36 / 43 x 19 x 53,5 cm | Anyag: 300D Poliészter |
Emblémázás: u 80 x 60 mm T1+H2 (10)

3665 Ft / db

56-0820566
bézs / fekete

56-0820568
bézs / vörös

56-0820569
bézs / szürke

56-0820570
bézs / sárga

56-0820567
bézs / kék

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

MARLENE

MARINA

56-0820545

56-0210530

MARLENE strandtáska cipzáras fő rekesszel, extra belső cipzáras zsebbel,
első zsebbel, csíkos vállpánt dekoratív fém karikával, folttaszító aljrésszel |
Csomagolás: 30 db | Méret: kb. 49 x 34,5 x 9,5 cm | Anyag: 300D Poliészter |
Emblémázás: u 80 x 80 mm T1+H2 (10)

MARINA piperetáska, 2 db párhuzamos cipzárral, tépőzárral,
belül 6 db becsúsztatós zsebbel, és kívül dekoratív füllel |
Csomagolás: 50 db | Méret: kb. 27 x 16 x 14,5 cm | Anyag: 600D Poliészter |
Emblémázás: u 80 x 80 mm T1+H2 (10)

3332 Ft / db

2003 Ft /db

Víztaszító alj

MARINA

56-0290510

X

MARINA

56-0220518

MARINA hűtőtáska piros, kék és fehér színösszeállításban, szigetelt cipzáras
főrekesz, 2 db füllel | Csomagolás: 20 db | Méret: kb. 25 x 25 x 28 cm |
Anyag: 600D Poliészter | Emblémázás: u 50 x 60 mm T1+H2 (10)

MARINA strandtáska, cipzáras elülső-, fő- és belső zsebbel,
hosszú vállpánttal | Csomagolás: 20 db | Méret: kb. 47 x 35 x 13 cm |
Anyag: 600D Poliészter | Emblémázás: u 80 x 80 mm T1+H2 (10)

3062 Ft / db

2913 Ft /db

MARINA

56-0219546

MARINA hátizsák: cipzáras fő rekesszel, cipzárral záródó első zsebbel,
amin még egy extra, szintén cipzáras zseb található, 2 oldalsó hálós zseb,
oldalsó összehúzó pántok, megerősített fül, bélelt vállpántok és hátrész |
Csomagolás: 20 db | Méret: kb. 44 x 32 x 18 cm | Anyag: 600D Poliészter |
Emblémázás: u 80 x 80 mm T1+H3 (10)

4625 Ft / db

MARINA

56-0219528

MARINA tengerészzsák összehúzható főrekesszel, cipzáras elülső
zsebbel, erős füllel és állítható vállpánttal | Csomagolás: 20 db |
Méret: kb. Ø30 x 50 cm | Anyag: 600D Poliészter |
Emblémázás: u 80 x 80 mm T1+H2 (10)

3592 Ft / db

MARINA

56-0208513

MARINA sporttáska: cipzáras főrekesz, két oldalsó
cipzáras zseb, megerősített fülekkel, állítható
és leszedhető vállpánttal | Csomagolás: 15 db |
Méret: kb. 64 x 27 x 26 cm | Anyag: 600D Poliészter |
Emblémázás: u 80 x 50 mm T1+H3 (10)

5827 Ft / db

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

029

DOWNTOWN
DOWNTOWN zsinóros tornazsák: 2 db hordozó zsinórral, hátizsákként és
vállon átvetve is hordható | Csomagolás: 100/200 db | Méret: kb. 30 x 42 cm |
Anyag: Polipropilén | nem szőtt | Emblémázás: s 200 x 270 mm S9 (1)

279 Ft / db

56-0819586
fekete

56-0819587
kék

56-0819589
rózsaszín

56-0819590
világoszöld

56-0819591
világoskék

56-0819592
sárga

56-0819593
fehér

56-0819588
vörös

TOWN
TOWN tornazsák 2 db füllel, hátizsákként is hordható |
Csomagolás: 100/200 db | Méret: kb. 30 x 42 cm | Anyag: 210D Poliészter |
Emblémázás: s 220 x 230 mm S3 (1)

469 Ft / db

56-0819536
fekete

56-0819537
kék

56-0819538
vörös

56-0819539
rózsaszín

56-0819540
világoszöld

56-0819542
sárga

56-0819543
fehér

56-0819544
narancssárga

56-0819541
világoskék

031

BRILLIANT
BRILLIANT zsinórfüles tornazsák, gymbag,
fényvisszaverő mintával: vállon vagy hátizsákként
hordható | Csomagolás: 100/200 db |
Méret: kb. 44 x 34 cm | Anyag: 210D Poliészter |
Emblémázás: u 80 x 80 mm T1 (10)

571 Ft / db

Fényvisszaverővel

56-0819643
almazöld

56-0819641
fekete

56-0819642
kék

56-0819644
vörös

56-0819645
narancssárga

CHAP
CHAP hátizsák elöl cipzáras zseb, cipzáras főrekesszel, állítható és párnázott
vállpántok, és 1 hordozófül | Csomagolás: 50 db | Méret: kb. 30 x 10,5 x 39,5 cm |
Anyag: 600D Poliészter | Emblémázás: u 80 x 80 mm T1+H2 (10)

1489 Ft / db

56-0819556
fekete

56-0819557
kék

56-0819558
vörös

56-0819559
sötétzöld

56-0819560
almazöld

56-0819561
rózsaszin

56-0819562
világoskék

56-0819563
szürke

56-0819564
narancssárga

56-0819566
fehér

56-0819565
sárga

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

TEC
TEC hátizsák: cipzáras első zseb fülhallgató kimenettel, cipzáras főrekesz, hordozófül, 2 db
hálós zseb az oldalán, bélelt vállpánt | Csomagolás: 50 db | Méret: kb. 28,5 x 17 x 40 cm |
Anyag: 600D Poliészter | Emblémázás: u 80 x 80 mm T1+H2 (10)

1686 Ft / db

Lyuk a
fülhallgatónak

56-0819574
fekete

56-0819575
sötétkék

56-0819577
royal kék

56-0819578
világoszöld

56-0819579
narancssárga

56-0819576
vörös

HIP
HIP hátizsák: 1 elülső rekesz cipzárral, 1 főrekesz cipzárral,
állítható és párnázott vállpántokkal, 2 füllel | Csomagolás: 50 db |
Méret: kb. 34,5 x 28 x 9,5 cm | Anyag: 600D Poliészter |
Emblémázás: u 80 x 50 mm T1+H6 (10)

1890 Ft / db

56-0819650
fekete

56-0819653
almazöld

56-0819654
szürke

56-0819652
vörös

ÚJONSÁG

56-0819651
királykék

033

TOP
TOP hátizsák az elején cipzáras zsebbel, egy cipzáras főrekesszel, párnázott
vállpánttal és háttal | Csomagolás: 20 db | Méret: kb. 40 x 28 x 14 cm |
Anyag: 600D Poliészter | Emblémázás: u 80 x 80 mm T1+H2 (10)

2312 Ft / db

bélelt hátrész

56-0819508
fekete

56-0819509
kék

56-0819510
vörös

56-0819594
almazöld

56-0819515
sárga

POP
POP hátizsák: függőleges, cipzáras elülső zseb, cipzáras főrekesz,
1 db oldalsó hálós zseb, fül, párnázott vállpánt és hátsó rész |
Csomagolás: 40 db | Méret: kb. 28,5 x 15 x 39,5 cm | Anyag: 600D Poliészter |
Emblémázás: u 80 x 80 mm T1+H2 (10)

1965 Ft / db

56-0819580
fekete / szürke

56-0819581
kék / szürke

56-0819583
almazöld / szürke

56-0819584
narancssárga /
szürke

56-0819585
fehér / szürke

56-0819582
vörös / szürke

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

OSLO
OSLO hátizsák: függőleges elülső zseb cipzárral, fő zseb
cipzárral, füllel és párnázott vállpántokkal | Csomagolás: 40 db |
Méret: kb. 28,5 x 12 x 40,5 cm | Anyag: 300D Poliészter |
Emblémázás: u 80 x 80 mm T1+H2 (10)

ÚJONSÁG

2176 Ft / db

56-0819665
antracit

56-0819666
kék

56-0819667
vörös

56-0819669
világosszürke

56-0819668
zöld

DANNY
DANNY hátizsák: függőleges cipzáras első zsebbel, cipzáras fő rekesszel, párnázott
vállpántok és hátsó rész - könnyű és stílusos hátizsák megannyi alkalomra |
Csomagolás: 50 db | Méret: kb. 24 x 13,5 x 40,5 cm | Anyag: 600D / 600D Poliészter |
Emblémázás: u 80 x 80 mm T1+H2 (10)

1714 Ft / db

56-0819620
fekete

56-0819622
vörös

56-0819623
kék

56-0819624
almazöld

56-0819625
narancssárga

56-0819621
sötétkék

035

CURVE
CURVE hátizsák cipzáras fő rekesszel, cipzáras első zsebbel, füllel a tetején,
megerősített vállpánt és hátrész | Csomagolás: 20 db | Méret: kb. 46 x 34 x 19 cm |
Anyag: 600D Poliészter | Emblémázás: u 80 x 80 mm T1+H3 (10)

3332 Ft / db

56-0819529
kék / fekete

56-0819530
vörös / fekete

56-0819531
világoszöld / fekete

CROSS
CROSS, vízhatlan hátizsák cipzáras főrekesszel, első zsebbel, két oldalsó cipzáras
zsebbel és esőhuzattal, erős fogóval, bélelt vállpánttal és megerősített derékövvel |
Csomagolás: 10 db | Méret: kb. 53 x 35 x 18 cm | Anyag: 600D Poliészter |
Emblémázás: u 80 x 25 mm T1+H2 (10)

9503 Ft / db

Esőhuzattal

56-0219540
kék

56-0219539
fekete

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

BUDDY
BUDDY övtáska: fő rekesz cipzárral, elülső zseb cipzárral, állítható öv csattal - ideális apró, de fontos
tárgyak elhelyezésére | Csomagolás: 200 db | Méret: kb. 28 x 12 cm | Anyag: 420D Poliészter |
Emblémázás: u 60 x 30 mm T1+H2 (10)

884 Ft / db

56-0890034
fekete
56-0890035
kék

Fényvisszaverővel

56-0890036
vörös

BELLY
BELLY övtáska: tágas cipzáras főrekesszel – belül kis zsebbel, állítható
öv csattal – ideális értékeink, kisebb tárgyak biztonságos tárolására |
Csomagolás: 100/200 db | Méret: kb. 35,5 x 5,5 x 15 cm | Anyag: 600D Poliészter |
Emblémázás: u 80 x 50 mm T1+H2 (10)

775 Ft / db

56-0890020
fekete

56-0890021
szürke

56-0890022
kék

56-0890023
vörös

56-0890026
narancssárga

56-0890024
rózsaszín

56-0890025
világoszöld

037

CLOSE-BY
CLOSE-BY övtáska: tágas fő rekesz, 1 db cipzáras elülső zseb, a két oldalán 1-1 db kicsi becsúszós
zseb, állítható öv csattal - ideális apró, de fontos tárgyak elhelyezésére | Csomagolás: 100 db |
Méret: kb. 27,5 x 17 x 7 cm | Anyag: 600D Poliészter | Emblémázás: u 80 x 70 mm T1+H2 (10)

1380 Ft / db

56-0890032
fekete / kék

56-0890031
fekete / sötétszürke
56-0890033
fekete / világosszürke

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

VINTAGE

56-0819595

VINTAGE

56-0814560

VINTAGE hátizsák: elején zsebbel, tágas cipzáras
főrekesz, hordozó fül, párnázott vállpánttal és hátrésszel |
Csomagolás: 20 db | Méret: kb. 30 x 14 x 41 cm |
Anyag: Poliészter | Emblémázás: u 80 x 80 mm T1+H2 (10)

VINTAGE válltáska: elején külső zsebbel, tágas
főrekesszel, állítható vállpánttal | Csomagolás: 20 db |
Méret: kb. 28 x 11 x 34 cm | Anyag: Poliészter |
Emblémázás: u 80 x 80 mm T1+H2 (10)

5433 Ft / db

4046 Ft / db

RELAX

RELAX

56-0805102

RELAX multifunkciós hátizsák, mobiltelefon-tartó
zsebbel, átvezetési lehetőséggel fülhallgatókábel
számára, két hálós oldalzsebbel, párnázott
vállszíjakkal és hátrésszel | Csomagolás: 20 db |
Méret: kb. 30 x 16 x 45 cm | Anyag: 600D Poliészter |
Emblémázás: u 80 x 50 mm T1+H2 (10)

56-0805101

RELAX sporttáska cipőtartó rekesszel és elülső zsebbel,
állítható és levehető vállpánttal | Csomagolás: 20 db |
Méret: kb. 52 x 27,5 x 27 cm | Anyag: 600D Poliészter |
Emblémázás: u 80 x 80 mm T1+H2 (10)

3781 Ft / db

4359 Ft / db

Cipőtartóval
Lyuk a
fülhallgatónak

NARVIK
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56-0814551

NARVIK válltáska: tépőzáras ráhajtós fedél, cipzáras elülső zseb, tágas
főrekesz, állítható vállpánttal | Csomagolás: 30 db | Méret: kb. 36 x 10 x 30 cm |
Anyag: 600D Poliészter | Emblémázás: u 80 x 80 mm T1+H2 (10)

2271 Ft / db

NARVIK

56-0808523

NARVIK sporttáska cipzáras fő rekesszel, 1 cipzáras első zsebbel, 2 kisebb oldalsó zsebbel, megerősített
hordozó fülekkel, állítható és lecsatolható vállpántokkal | Csomagolás: 15 db | Méret: kb. 72 x 34 x 26 cm |
Anyag: 600D Poliészter | Emblémázás: u 80 x 80 mm T1+H3 (10)

5998 Ft / db

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

AFRICA

AFRICA

56-0805271

56-0805260

AFRICA hátizsák cipzáras főrekesszel és elülső zsebbel, hálós
oldalsó zsebekkel, füllel, párnázott vállszíjakkal és hátrésszel |
Csomagolás: 30 db | Méret: kb. 33 x 17 x 45,5 cm | Anyag: 600D Poliészter |
Emblémázás: u 80 x 80 mm T1+H2 (10)

AFRICA válltáska, cipzáras fő és elülső rekesszel, kapcsos fedéllel, kis cipzáras
rendezővel és tolltartóval a hálós zsebben, párnázott állítható vállpánttal |
Csomagolás: 20 db | Méret: kb. 36 x 12,5 x 31 cm | Anyag: 600D Poliészter |
Emblémázás: u 80 x 50 mm T1+H2 (10)

3842 Ft / db

3706 Ft / db

AFRICA

56-0805272

AFRICA sporttáska cipzáras főrekesszel, tépőzáras első zsebbel, hálós oldalzsebekkel,
cipőtartó oldalzsebbel, állítható és levehető párnázott vállpánttal | Csomagolás: 20 db |
Méret: kb. 62 x 23 x 31 cm | Anyag: 600D Poliészter | Emblémázás: u 80 x 80 mm T1+H2 (10)

4522 Ft / db

Cipőtartóval

041

FUN
FUN hátizsák: függőleges cipzáras zseb az elején, 1 db tágas főrekesz , 1 db zsebbel
a belső oldalán, az aljrész és a cipzár húzókái szarvasbőr kinézettel, hordozó fül,
párnázott vállpánt és hátrész | Csomagolás: 25 db | Méret: kb. 29,5 x 14,5 x 45 cm |
Anyag: 600D Poliészter | Emblémázás: u 80 x 80 mm T1+H2 (10)

4420 Ft / db

56-0819600
szürke

56-0819601
sötétkék

56-0819603
világoskék

56-0819602
vörös

FUN
FUN sporttáska: elülső zseb függőleges cipzárral, tágas fő rekesz, 2 db
kényelmes fül, állítható és párnázott vállpánt - divatos műbőr díszítéssel |
Csomagolás: 20 db | Méret: kb. 50 x 23,5 x 31 cm | Anyag: 600D Poliészter |
Emblémázás: u 80 x 80 mm T1+H2 (10)

3944 Ft / db

56-0808565
vörös

56-0808563
szürke

56-0808564
sötétkék

56-0808566
világoskék

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

LASER PLUS

56-0208586

LASER PLUS utazótáska, cipzáras főrekesszel, egy elülső és két oldalsó cipzáras zsebbel,
cserélhető fém sablonnal, állítható és levehető, párnázott vállpánttal | Csomagolás: 20 db |
Méret: kb. 58 x 28 x 33 cm | Anyag: 600D Poliészter | Emblémázás: l 40 x 10 mm L1+H6 (1)

4858 Ft / db

LASER PLUS

56-0210532

LASER PLUS kozmetikai táska, cipzáras főrekesszel, cserélhető fém sablonnal,
ABS műanyag fogantyúval, állítható és levehető, párnázott vállpánttal |
Csomagolás: 20 db | Méret: kb. 35 x 22 x 28 cm | Anyag: 600D Poliészter |
Emblémázás: l 40 x 10 mm L1+H6 (1)

2913 Ft / db

LASER PLUS

56-0207508

LASER PLUS füles öltönytáska vállfával, egy elülső és két hátsó cipzáras
zsebbel, cserélhető fém sablonnal, állítható és levehető, párnázott vállpánttal |
Csomagolás: 10 db | Méret: kb. 110 x 59 x 8 cm | Anyag: 600D Poliészter |
Emblémázás: l 20 x 10 mm L1+H6 (1)

12035 Ft / db

LASER PLUS

56-0210533

LASER PLUS piperetáska nagy méretű főrekesszel és cipzáras elülső zsebbel,
cserélhető fém sablonnal | Csomagolás: 50 db | Méret: kb. 30 x 17,5 x 13,5 cm |
Anyag: 600D Poliészter | Emblémázás: l 20 x 10 mm L1+H6 (1)

1479 Ft / db

043

SPLIT
SPLIT hátizsák: 1 db cipzáras első zsebbel, 2 db cipzáras főrekesz, az
egyik rekesz béléssel laptop számára, valamint becsúsztatós zsebbel, a
másik főrekesz rendezővel, füllel, párnázott vállpántokkal és hátrésszel |
Csomagolás: 15 db | Méret: kb. 46 x 31 x 17 cm | Anyag: 600D / 210T
Poliészter / PVC | Emblémázás: u 80 x 80 mm T1+H2 (10)

Bélelt rekesz
laptophoz

9309 Ft / db

56-0819627
szürke / kék

56-0819628
szürke / vörös

56-0819629
szürke / fehér

SPLIT
SPLIT sporttáska: tágas főrekesz és cipzáras belső zseb, elülső zseb cipzárral, hálós
zseb az egyik oldalon, becsúsztatós zseb a másikon, állítható párnázott vállpánt |
Csomagolás: 15 db | Méret: kb. 52 x 31 x 29 cm | Anyag: 600D Poliészter / PVC |
Emblémázás: u 80 x 80 mm T1+H2 (10)

7330 Ft / db
56-0808568
szürke / vörös

56-0808567
szürke / kék

vízlepergető alj
56-0808569
szürke / fehér

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

DONEGAL S

56-0819617

DONEGAL S hátizsák: a fő rekesz összehúzó zsinórral, 2 db pánttal,
1 db bélelt laptop tartó rekesz, 2 db zipzáras zseb az oldalán,
hordozófül, párnázott vállpánt és hátrész | Csomagolás: 20 db |
Méret: kb. 28 x 12 x 41 cm | Anyag: 600D Poliészter |
Emblémázás: u 80 x 80 mm T1+H2 (10)

5270 Ft / db

DONEGAL

Bélelt rekesz
laptophoz

56-0814578

DONEGAL válltáska: csatos füllel, rendezővel, tágas fő rekesz 1 db bélelt laptop zsebbel,
2 db hálós zsebbel az oldalán, állítható és bélelt vállpánt | Csomagolás: 20 db |
Méret: kb. 38 x 11,5 x 29 cm | Anyag: 600D Poliészter | Emblémázás: u 80 x 80 mm T1+H2 (10)

4780 Ft / db

Bélelt rekesz
laptophoz

DONEGAL

56-0819616

DONEGAL hátizsák: az elején függőleges cipzárral ellátott zseb, 1 db tágas fő rekesz és 1 db
bélelt laptop tartó zseb, hordozófül, párnázott vállpánt és hátrész | Csomagolás: 20 db |
Méret: kb. 29 x 19 x 42,5 cm | Anyag: 600D Poliészter | Emblémázás: u 80 x 80 mm T1+H2 (10)

5841 Ft / db

Bélelt rekesz
laptophoz

DONEGAL

56-0810538

DONEGAL kozmetikai pipere táska: tágas cipzáras főrekesz, oldalán
csuklópánt - ideális kozmetikumok és egyéb tisztálkodószerek tárolására |
Csomagolás: 50 db | Méret: kb. 24 x 12,5 x 12,5 cm | Anyag: 600D Poliészter |
Emblémázás: u 80 x 80 mm T1+H2 (10)

1156 Ft / db

DONEGAL

045

56-0890039

DONEGAL övtáska: tágas főrekesz cipzárral - belül kis zipzáras zseb,
állítható övpánt | Csomagolás: 100/200 db | Méret: kb. 35,5 x 5,5 x 15 cm |
Anyag: 600D Poliészter | Emblémázás: u 80 x 50 mm T1+H2 (10)

1224 Ft / db

ÚJONSÁG

DONEGAL

56-0808562

DONEGAL sport táska: gurulós táskára rögzítési lehetőséggel, cipzáras első rekesz, tágas fő rekesz,
1 db zipzáras oldalzseb, állítható és levehető párnázott vállpánt, hordozófül | Csomagolás: 20 db |
Méret: kb. 52 x 23,5 x 29 cm | Anyag: 600D Poliészter | Emblémázás: u 80 x 80 mm T1+H2 (10)

5753 Ft / db

Rögzíthető funkcióval

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

HIGH-CLASS
HIGH-CLASS hátizsák: cipzáras első zseb, külsején karabinerrel, cipzáras
főrekesz, belső rekesszel és cipzáras belső kis zsebbel, fülhallgató
kimenettel, 2 db hálós zseb és térfogatállító szíjak az oldalakon,
megerősített hordozó fül, bélelt vállpánt és kényelmes bélelt hátrész |
Csomagolás: 15 db | Méret: kb. 48 x 32 x 18 cm | Anyag: 1680D Poliészter |
Emblémázás: u 80 x 80 mm T1+H3 (10)

6664 Ft / db

56-0819568
szürke

CAMBRIDGE

56-0819569
kék / szürke

56-0819649

CAMBRIDGE hátizsák: 1 db függőleges elülső zseb cipzárral, 1 becsúsztatható zseb, 1 fő
rekesz cipzárral és párnázott belső rekesszel laptophoz vagy táblagéphez, szervező
6 becsúsztatós zsebbel, párnázott és ergonómiai vállpántok, párnázott hátrész - víztaszító
anyagból | Csomagolás: 15 db | Méret: kb. 38 x 9 x 42 cm | Anyag: 600D Poliészter |
Emblémázás: u 80 x 80 mm T1+H2 (10)

ÚJONSÁG

6997 Ft / db

Bélelt rekesz
laptophoz

PRAGUE
PRAGUE hátizsák: cipzáras elülső zseb, cipzáras főzseb és párnázott belső zseb laptop vagy
tablet számára, 4 zsebes rendszerező, 1 becsúsztatható oldalzseb, párnázott fül, párnázott
vállpántok és hátrész | Csomagolás: 30 db | Méret: kb. 28,5 x 13 x 42 cm | Anyag: 300D Poliészter |
Emblémázás: u 80 x 80 mm T1+H2 (10)

ÚJONSÁG

4420 Ft / db

Bélelt rekesz
laptophoz

56-0819660
antracit

56-0819661
kék

56-0819662
világosszürke

047

STOCKHOLM
STOCKHOLM hátizsák: 2 cipzáras elülső zseb, cipzáras főzseb és párnázott belső zseb
laptop vagy tablet számára, 4 zsebes rendszerező, 1 becsúsztatható zseb az oldalán,
párnázott fül, párnázott vállpántok ergonomikus forma és párnázott hátrész, a hátoldalán
csomagtartó pánt | Csomagolás: 15 db | Méret: kb. 29 x 17 x 42 cm | Anyag: 300D Poliészter |
Emblémázás: u 80 x 80 mm T1+H2 (10)

ÚJONSÁG

6066 Ft / db

Bélelt rekesz
laptophoz

56-0819658
fekete

56-0819659
sötétszürke

NORDIC LINE
NORDIC LINE hátizsák: 2 elülső zseb cipzárral, főrekesz cipzárral és párnázott
belső zsebbel laptop vagy táblagép számára, szervező 4 becsúsztatható zsebbel,
1 patentos zseb az oldalán, párnázott fül, párnázott ergonomikus vállpántok és
hátrész | Csomagolás: 15 db | Méret: kb. 29,5 x 15,5 x 42 cm | Anyag: 300D Poliészter |
Emblémázás: u 80 x 80 mm T1+H2 (10)

ÚJONSÁG

5998 Ft / db

Bélelt rekesz
laptophoz

56-0819656
antracit

56-0819657
szürke

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

PROTECT
PROTECT hátizsák: elülső rekesz függőleges cipzárral, 1 db tágas fő rekesz cipzárral, laptop
rekesz és 3 db becsúsztatós zseb, összecsukható karabiner kívülről a cipzár lopás elleni
védelme érdekében, füllel, párnázott és ergonomikus vállpántok, párnázott hátsó rész
biztonsági rekesszel | Csomagolás: 20 db | Méret: kb. 47,5 x 32 x 6 cm | Anyag: 600D Poliészter |
Emblémázás: u 80 x 80 mm T1+H2 (10)

7446 Ft / db

összecsukható
karabiner
Bélelt rekesz
laptophoz

56-0819636
antracit

56-0819637
sötétkék

TALLINN
TALLINN hátizsák: 1 db cipzáras első zseb rendszerezővel, kisméretű függőleges zseb
színes cipzárral, 1 db cipzáras fő rekesz bélelt belsővel laptop vagy tablet számára,
további 2 db becsúsztatós zsebbel, 2 db hálós zseb az oldalain, füllel, párnázott
vállpántokkal és háttámlával | Csomagolás: 20 db | Méret: kb. 31 x 16,5 x 46 cm |
Anyag: Poliészter | Emblémázás: u 80 x 80 mm T1+H2 (10)

6732 Ft / db

Bélelt rekesz
laptop és tablet
számára

56-0819610
fekete / szürke

56-0819611
szürke /
narancssárga

56-0819612
szürke / lemon
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HYPE
HYPE laptop tárolós hátizsák 2 darab cipzáras zsebbel az elején, az egyik kis tolltartó rekesszel, 2 darab
nagy rekesszel, bélelt résszel a laptop számára, fülhallgató kimenettel, egy cipzáras zsebbel a kulcsok
számára, 2 db hálós zsebbel, valamint rögzítő fülekkel az oldalán, erős füllel, bélelt vállpánttal, és
megerősített hátrésszel | Csomagolás: 15 db | Méret: kb. 46,5 x 31 x 16,5 cm | Anyag: 600D Poliészter |
Emblémázás: u 50 x 20 mm T1+H2 (10)

9758 Ft / db

Bélelt rekesz
laptophoz

56-0819549
fekete

56-0819570
kék / fekete

56-0819548
szürke / fekete

JUST
JUST hátizsák: 1 db vízszintes elülső rekesz cipzárral, 1 db függőleges elülső rekesz cipzárral, 1 fő
rekesz cipzáras és párnázott zsebbel laptop vagy tablet számára, becsúsztatós zseb a másikon,
rendezővel, megerősített fül, párnázott vállszíjak | Csomagolás: 15 db | Méret: kb. 41,5 x 30 x 12 cm |
Anyag: 300D Poliészter | Emblémázás: u 80 x 80 mm T1+H2 (10)

5773 Ft / db

Bélelt rekesz
laptophoz

56-0819646
antracit

56-0819647
kék

56-0819648
világosszürke

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

MESSENGER

56-0819663

MESSENGER hátizsák: függőleges elülső zseb cipzárral, főzseb cipzárral és párnázott
belső zseb laptop vagy tablet számára, feltekerhető és tépőzárral zárható, párnázott
vállpántok és hátrész, hordozó fül | Csomagolás: 30 db | Méret: kb. 28,5 x 12 x 40,5 cm |
Anyag: 300D Poliészter | Emblémázás: u 80 x 80 mm T1+H2 (10)

4332 Ft / db

ÚJONSÁG
Bélelt rekesz
laptophoz

ABERDEEN
ABERDEEN hátizsák: 2 db cipzáras első zsebbel, 1 db cipzáras főrekesszel, mögötte bélelt
laptoptartó rekesz függőleges cipzárral, füllel, párnázott vállpántokkal és hátrésszel |
Csomagolás: 20 db | Méret: kb. 43 x 29 x 15 cm | Anyag: 600D / 210T Poliészter / műbőr |
Emblémázás: u 80 x 80 mm T1+H2 (10)

7446 Ft / db
56-0819633
barna / vörös

Bélelt rekesz
laptophoz

56-0819631
barna / kék

56-0819632
barna / szürke

SILVER RAY

Bélelt rekesz
laptophoz

56-0809503

SILVER RAY laptop táska cipzáras elülső zsebbel, rendezővel, cipzáras
főrekesz bélelt laptop rekesszel, erős fül tépőzárral, állítható és
lecsatolható vállpánttal, hátulján gurulós táskára rögzítési lehetőséggel |
Csomagolás: 15 db | Méret: kb. 42 x 5,8 x 31 cm | Anyag: 1680D Poliészter |
Emblémázás: u 80 x 80 mm T1+H5 (10)

7820 Ft / db

YALE

56-0819609

YALE hátizsák: 1 db tágas fő rekesz cipzárral és párnázott laptop zsebbel, szervezővel
és első zseb cipzárral, füllel, párnázott és ergonómikus vállpántokkal, párnázott
hátsó rész rejtett biztonsági zsebbel | Csomagolás: 10 db | Méret: kb. 44 x 30 x 11 cm |
Anyag: 300/600D Poliészter | Emblémázás: u 80 x 80 mm T1+H2 (10)

9268 Ft / db

Bélelt rekesz
laptophoz

YALE

56-0805339

YALE laptop táska: 2 db elülső rekesz cipzárral, 1 tágas fő rekesz cipzárral és párnázott
laptop zseb (tépőzárral), nagy szervező és első zseb cipzárral, megerősített fülek,
állítható és levehető párnázott vállpánt , hátsó zseb cipzárral, riporter funkcióval |
Csomagolás: 15 db | Méret: kb. 41 x 31 x 6,5 cm | Anyag: 300/600D Poliészter |
Emblémázás: u 80 x 80 mm T1+H2 (10)

7466 Ft / db

Bélelt rekesz
laptophoz

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

051

OXFORD

PEPPER & SALT

56-0819640

56-0819630

OXFORD hátizsák: 1 db kicsi elülső rekesz cipzárral, 1 db elülső rekesz kis szervezővel,
1 főrekesz zipzárral, 2 db párnázott zseb a médiaeszközökhöz és 1 db hálós zseb
cipzárral, 1 db bélelt laptop zseb , párnázott és ergonómikus vállpántok, párnázott
hátsó rész riporter funkcióval | Csomagolás: 20 db | Méret: kb. 41 x 28 x 13 cm |
Anyag: 1680D Poliészter | Emblémázás: u 80 x 80 mm T1+H2 (10)

PEPPER & SALT hátizsák: 3 db cipzáras első zsebbel - az egyik ideális esernyő
számára, 2 db cipzáras főrekesz, az egyik béléssel laptop számára és egy
becsúsztatós zsebbel, a másik kis méretű rendezővel, füllel, párnázott
vállpántokkal és hátrésszel | Csomagolás: 15 db | Méret: kb. 40 x 28,5 x 12 cm |
Anyag: 600D / 210T Poliészter | Emblémázás: u 80 x 80 mm T1+H2 (10)

9758 Ft / db

8833 Ft / db

Bélelt rekesz
laptophoz

MULTI

Bélelt rekesz
laptophoz

MEETING

56-0805335

56-0805336

MULTI utazótáska, az első rekeszben cipzáras laptop-tartó 3 becsúsztatós
zsebbel, tépőzáras első és hátsó zsebekkel, tépőzáras erős füllel, levehető,
állítható párnázott vállpánttal | Csomagolás: 20 db | Méret: kb. 40 x 30 x 13 cm |
Anyag: 600D Poliészter | Emblémázás: u 80 x 80 mm T1+H2 (10)

MEETING, laptoptáska laptop biztonságos tárolására, irattároló rekesszel,
cipzáras elülső és hátsó zsebbel, átlátszó zsebbel névjegykártya tárolására |
Csomagolás: 20 db | Méret: kb. 40 x 30 x 13 cm | Anyag: 600D Poliészter |
Emblémázás: u 80 x 80 mm T1+H2 (10)

6018 Ft / db

7534 Ft / db

Bélelt rekesz
laptophoz

Rögzíthető
funkcióval

AGENT

053

56-0201603

AGENT alumínium aktatáska kombinációs zárral, szövetbéléssel,
számos zsebbel | Csomagolás: 1/5 db | Méret: kb. 45,5 x 33 x 12,5 cm |
Anyag: Alumínium | Emblémázás: l 5 cm2 L1+H5 (1)

27823 Ft / db

CYBER

56-0201604

CYBER igazgatói alumínium aktatáska 2 db zárható csattal, számos
zsebbel a belsejében, alkalmas laptop elhelyezésére, hozzávaló vállszíjjal |
Csomagolás: 1/5 db | Méret: kb. 45,5 x 32,5 x 10,5 cm | Anyag: Alumínium |
Emblémázás: l 5 cm2 L1+H5 (1)

37132 Ft / db

OFFICE

56-0202603

OFFICE alumínium gurulós pilótatáska, megbízható kombinációs zárral, kihúzható
nyéllel, kézi fogóval, textil béléssel, nagyméretű főrekesszel, laptop tárolására,
1 db hálós és 2 db becsúsztatós zsebbel, tépőzárral, 4 db tolltartó pánttal, 1 db
névjegytartó zsebbel, és kis hálós zsebbel a fedél belső részén | Csomagolás: 1 db |
Méret: kb. 48 x 36 x 25 cm | Anyag: Alumínium | Emblémázás: l 5 cm2 L1+H7 (1)

56958 Ft / db

Akár 4 db
irattartó
tárolására

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

OPAL

COCKPIT

56-0210602

OPAL alumínium kozmetikai táska, a fő rekesz kulccsal zárható,
rugalmas zsebekkel a belső falain, 2 külön zárható ékszerfiók az oldalán |
Csomagolás: 1/6 db | Méret: kb. 30,5 x 21,5 x 20,5 cm | Anyag: Alumínium |
Emblémázás: l 40 x 15 mm L1+H5 (1)

20058 Ft / db

56-0202601

COCKPIT alumínium pilótatáska kombinációs zárral, szövetbéléssel,
nagy középső rekesszel és két rugalmas zsebbel, 2 db becsúsztatós
zsebbel névjegykártyákhoz, 3 db tolltartó pánttal, vállszíjjal |
Csomagolás: 1/4 db | Méret: kb. 45,5 x 32,5 x 20,5 cm | Anyag: Alumínium |
Emblémázás: l 5 cm2 L1+H5 (1)

36525 Ft / db

RECORD
RECORD irattáska: 1 db fő zseb cipzárral, 1 db füllel | Csomagolás: 100 db |
Méret: kb. 40 x 30 x 3,7 cm | Anyag: 600D Poliészter |
Emblémázás: u 80 x 80 mm T1+H2 (10)

932 Ft / db

56-0814558
szürke

56-0814556
fekete

56-0814557
kék

055

FILE
FILE irattáska cipzárral az első zseben, a fő rekesz cipzárral,
amely gumival bevont, erős füllel | Csomagolás: 25/100 db |
Méret: kb. 38,5 x 28,5 x 3 cm | Anyag: 600D Poliészter |
Emblémázás: u 80 x 80 mm T1+H2 (10)

1000 Ft / db

56-0814516
fekete / világoszöld

56-0814510
fekete

56-0814511
fekete / kék

56-0814512
fekete / fekete

56-0814513
fekete / zöld

56-0814514
fekete / vörös

56-0814515
fekete / narancs

56-0814517
fekete / sárga

CITY
CITY válltáska sportosan csíkos megjelenés: fedél tépőzárral,
tágas fő rekesz, 2 db oldalsó hálós zseb, állítható vállpánttal |
Csomagolás: 40 db | Méret: kb. 39 x 28 x 11 cm | Anyag: 600D Poliészter |
Emblémázás: u 50 x 40 mm T1+H2 (10)

1802 Ft / db

56-0814543
szürke / fekete

56-0814545
vörös / fekete

56-0814547
lila / fekete

56-0814546
zöld / fekete

56-0814549
rózsaszin / fekete

56-0814550
narancssárga /
fekete

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

PI
PI elegáns irattáska, cipzáras fő rekesszel, cipzáras elülső zsebbel,
mobiltelefon-tartó zsebbel, állítható és levehető vállpánttal |
Csomagolás: 40 db | Méret: kb. 38 x 28 x 9,5 cm | Anyag: 600D Poliészter |
Emblémázás: u 80 x 80 mm T1+H2 (10)

1714 Ft / db

56-0805241
fekete / vörös

56-0805242
fekete / narancs

56-0805243
fekete /
világoskék

56-0805244
fekete / szürke

56-0805240
fekete / királykék

BRISTOL
BRISTOL konferencia táska: tépőzáras első zseb színes betéttel, tágas
cipzáras főrekesz, 2 db megerősített és színes füllel, állítható vállpánttal |
Csomagolás: 40 db | Méret: kb. 39 x 29 x 7,5 cm | Anyag: 300D Poliészter |
Emblémázás: u 80 x 50 mm T1+H2 (10)

1911 Ft / db

56-0814562
fekete / kék

56-0814563
fekete / sötétzöld

56-0814564
fekete / vörös

56-0814565
fekete / szürke

56-0814566
fekete / türkiz

56-0814567
fekete /
narancssárga

BUSY
BUSY irattáska: függőleges, cipzáras elülső zseb, elején
becsúsztatós zseb, cipzáras főrekesz, erős fül, állítható és levehető
vállpánt | Csomagolás: 50 db | Méret: kb. 38 x 9 x 28,5 cm |
Anyag: 600D Poliészter | Emblémázás: u 80 x 80 mm T1+H2 (10)

1911 Ft / db

56-0814552
szürke

56-0814553
kék

56-0814555
bézs

56-0814554
vörös

057

CLEVER

ACTION

CLEVER, válltáska strapabíró anyagból, tépőzáras zsebbel,
egy főrekesszel, egy belső zsebbel, és egy állítható
vállszíjjal | Csomagolás: 30 db | Méret: kb. 33 x 30 x 9 cm |
Anyag: Poliklorid | Emblémázás: u 80 x 80 mm T1+H2 (10)

ACTION válltáska strapabíró anyagból elülső zsebbel, párnázott
zsebbel laptop számára iratrendezővel, állítható, párnázott vállpánttal |
Csomagolás: 10 db | Méret: kb. 34,5 x 31,5 x 13,5 cm | Anyag: Poliklorid |
Emblémázás: u 80 x 80 mm T1+H2 (10)

3108 Ft / db

5381 Ft / db

Bélelt rekesz
laptophoz

56-0814301
kék

56-0214304
vörös / fehér

56-0814300
fekete

BIKE EASY

56-0814302
zöld

56-0814303
vörös

56-0814311
fehér

56-0214302
fekete / fehér

56-0214303
kék / fehér

BIKE MASTER

56-0230505

BIKE EASY kerékpáros, biciklis táska: tépőzáras hevederekkel a kerékpár
kormányához való rögzítéshez, 1 nagy főrekesszel, 1 nagy cipzáras
zsebbel, benne becsúsztatós zsebbel és további cipzáras zsebbel,
az elején 1 becsúsztatható zsebbel, fedél patenttel, levehető hordozó
hurokkal, állítható és kivehető vállpánttal, praktikus esővédővel |
Csomagolás: 50 db | Méret: kb. 25 x 15,5 x 8,5 cm | Anyag: 600D Poliészter |
Emblémázás: u 80 x 40 mm T1+H2 (10)

56-0230504

BIKE MASTER kerékpáros, biciklis táska: tépőzáras hevederekkel a
kerékpár vázához rögzítéshez, elülső oldalán fényvisszaverő csíkokkal,
cipzáras rekesszel, belsejében hálós zsebbel, hátul nagy hálózsebbel |
Csomagolás: 100 db | Méret: kb. 29 x 21 x 6 cm | Anyag: 600D Poliészter |
Emblémázás: u 70 x 70 mm T1+H2 (10)

1331 Ft / db

2513 Ft / db

ÚJONSÁG

Időjárásálló

ÚJONSÁG

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

BIKE
1
2

56-0230500

BIKE háromrészes biciklis táska szett esővédő takaróval, két fényvisszaverős
és cipzáras oldaltáska, valamint egy állítható és levehető vállpántos hátizsák |
Csomagolás: 10 db |
Méret:
kb. 28 x 41 x 12 cm
kb. 31 x 41 x 12,5 cm |
Anyag: 600D Poliészter | Emblémázás: u 80 x 80 mm T1+H3 (10)

BIKE

X

56-0230501

BIKE kerékpárkormányra erősíthető biciklis hűtőtáska cipzáras zsebekkel,
hátul pántokkal, állítható vállpánttal, esővédő takaróval és átlátszó
zsebbel térkép számára | Csomagolás: 10 db | Méret: kb. 30 x 15 x 18 cm |
Anyag: 600D Poliészter | Emblémázás: u 80 x 30 mm T1+H2 (10)

3592 Ft / db

8656 Ft / szett
2

1

Időjárásálló

Időjárásálló

BIKE MATE

56-0230503

BIKE MATE kerékpáros táska: tágas főrekesz cipzárral és csattal, cipzáras első
zsebbel, elcsomagolható, lefedhető akasztó rendszerrel, füllel, állítható és
levehető párnázott vállpánttal | Csomagolás: 20 db | Méret: kb. 34 x 14 x 38-50 cm |
Anyag: 600D Poliészter | Emblémázás: u 80 x 80 mm T1+H2 (10)

5007 Ft / db

BABY FIRST

059

56-0890016

BABY FIRST pelenkázó táska: víztaszító és puha párnázott pelenkázó lap, praktikus rekesz nedves
törlőkendőhöz adagoló funkcióval, különféle becsúsztatható zsebek pelenkákhoz, egyebekhez,
2 cipzáras zseb apró tárgyakhoz, patentos pánt cumi vagy hasonló tárgy rögzítéséhez vagy
babakocsihoz való rögzítéshez, a rugalmas szalag megkönnyíti az egykezes nyitást - praktikus
kis pelenkázó kézitáskába, autóba vagy kisebb kirándulásokhoz | Csomagolás: 50 db |
Méret: kb. 25 x 17 x 3 cm | Anyag: Poliészter | Emblémázás: u 80 x 70 mm T1+H2 (10)

ÚJONSÁG

2666 Ft / db

BABY AID

56-0890015

BABY AID babakocsi táska: gyors és könnyű rögzítés a babakocsihoz a
levehető tépőzáras hurkokkal, fő rekesz 2 italtartóval és cipzáras rekesszel,
2 becsúsztatható elülső zsebbel, kivehető és állítható vállpánttal |
Csomagolás: 20 db | Méret: kb. 34 x 14 x 13 cm | Anyag: 300D Poliészter |
Emblémázás: u 80 x 35 mm T1+H2 (10)

4379 Ft / db

ÚJONSÁG

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

WORKOUT
WORKOUT sporttáska: tágas főrekesz cipzárral, 2 füllel, állítható
vállpánttal | Csomagolás: 50 db | Méret: kb. Ø28 x 55 cm |
Anyag: 600D Poliészter | Emblémázás: u 80 x 80 mm T1+H2 (10)

1979 Ft / db

56-0808545
türkiz

56-0808540
fekete

56-0808541
kék

56-0808542
vörös

56-0808543
szürke

56-0808544
narancssárga

56-0808546
világoszöld

56-0808547
fehér

CHAMP
CHAMP sporttáska cipzáras főrekesszel, cipzáras és színes elülső
zsebbel, cipzáras oldalzsebekkel, erős füllel, állítható és levehető,
párnázott vállpánttal | Csomagolás: 20 db | Méret: kb. 59 x 31 x 30 cm |
Anyag: 600D Poliészter | Emblémázás: u 80 x 60 mm T1+H2 (10)

4869 Ft / db
56-0805345
sárga / fehér

56-0805340
fekete / fehér

56-0805341
sötétkék / fehér

56-0805342
királykék / fehér

56-0805343
vörös / fehér

56-0805344
narancssárga
/ fehér

56-0805346
zöld / fehér

JORDAN
JORDAN sporttáska cipzáras főrekesszel, elülső cipzáras zseb,
megerősített fülekkel, állítható vállpánttal és megerősített
alsórésszel | Csomagolás: 20 db | Méret: kb. 48 x 22 x 28 cm |
Anyag: 600D Poliészter | Emblémázás: u 80 x 80 mm T1+H2 (10)

2645 Ft / db
56-0808535
lila / fekete

56-0808531
szürke / fekete

56-0808532
kék / fekete

56-0808533
vörös / fekete

56-0808534
zöld / fekete

56-0808536
világoskék /
fekete

56-0808537
rózsaszin / fekete

56-0808538
narancs / fekete

ICELAND

061

56-0208559

ICELAND utazótáska cipzáras főrekesszel és elülső zsebbel, két
lekerekített, cipzáras oldalzsebbel, állítható és levehető, párnázott
vállpánttal | Csomagolás: 20 db | Méret: kb. 60 x 33 x 29 cm |
Anyag: 600D Poliészter | Emblémázás: u 80 x 80 mm T1+H2 (10)

5258 Ft / db

PEP
PEP sporttáska cipzáras külső zsebbel, cipzáras főrekesszel, állítható és
levehető vállpánttal | Csomagolás: 20 db | Méret: kb. 55 x 32,5 x 28 cm |
Anyag: 600D Poliészter | Emblémázás: u 80 x 50 mm T1+H2 (10)

3046 Ft / db
56-0808518
fekete / zöld

56-0808515
fekete / szürke

56-0808516
fekete / kék

56-0808517
fekete / vörös

56-0808519
fekete / lila

56-0808520
fekete / sárga

56-0808521
fekete /
narancssárga

FITNESS
FITNESS sporttáska: tágas cipzáras főrekesz, 2 db hálós zseb
az oldalán, 2 füllel, állítható vállpánttal | Csomagolás: 25 db |
Méret: kb. 45 x 19 x 26 cm | Anyag: 300D Poliészter |
Emblémázás: u 80 x 80 mm T1+H2 (10)

2108 Ft / db
56-0808554
fekete / vörös

56-0808552
fekete / szürke

56-0808553
fekete / kék

56-0808555
fekete / rózsaszín

56-0808556
fekete / türkiz

56-0808557
fekete / világoszöld

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

DOME
DOME sporttáska nagy méretű, cipzáras cipőtartó rekesszel, főrekesszel és két
oldalzsebbel, valamint egy lapos hátulsó zsebbel, víztaszító aljrésszel, állítható és
levehető, párnázott vállpánttal | Csomagolás: 15 db | Méret: kb. 60 x 36 x 26 cm |
Anyag: 600D Poliészter | Emblémázás: u 80 x 80 mm T1+H2 (10)

5465 Ft / db

Cipőtartóval

56-0208561
fekete / kék

56-0208562
fekete / szürke

56-0208563
fekete / vörös

GYM
GYM sporttáska tágas, cipzáras főrekesszel,
tépőzáras első zsebbel, 2 db oldalsó cipzáras
zsebbel, cipőtárolóval, erős fülekkel, állítható és
levehető, bélelt vállpánttal | Csomagolás: 20 db |
Méret: kb. 48 x 30 x 27 cm | Anyag: 600D Poliészter |
Emblémázás: u 80 x 80 mm T1+H2 (10)

4780 Ft / db

Cipőtartóval

56-0808528
szürke /
világoskék

56-0808526
szürke / fekete

56-0808527
szürke / sötétkék

56-0808529
szürke /
világoszöld

56-0808530
szürke / rózsaszín

063

LEISURE
LEISURE sporttáska, oldalsó cipőtárolóval: tágas cipzáras fő rekesz, nagy elülső zseb cipzárral, oldalsó
hálózseb, állítható és levehető vállpánt vállpárnával, megerősített hordozó fülek | Csomagolás: 20 db |
Méret: kb. 54 x 31 x 26 cm | Anyag: 300D Poliészter | Emblémázás: u 80 x 80 mm T1+H2 (10)

5664 Ft / db
56-0808571
kék

Cipőtartóval

56-0808570
antracit

MOVE IT

56-0808548

MOVE IT sporttáska, oldalsó cipőtárolóval: tágas cipzáras fő rekesz, elülső zseb cipzárral,
oldalsó hálózseb, állítható és levehető vállpánt vállpárnával, megerősített hordozó
fülek | Csomagolás: 20 db | Méret: kb. 60 x 32 x 28,5 cm | Anyag: 300D Poliészter |
Emblémázás: u 80 x 80 mm T1+H2 (10)

5753 Ft / db

Cipőtartóval

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

2 IN 1
2 IN 1 sporttáska: tágas cipzáras fő rekesz, elülső zseb cipzárral, 1 kiegészítő hordozó
pánt, 2 cipzáras oldalzseb, megerősített hordozó füllel, hátizsákként is használható |
Csomagolás: 20 db | Méret: kb. 55 x 30 x 28 cm | Anyag: 300D / 600D Poliészter |
Emblémázás: u 80 x 80 mm T1+H2 (10)

5114 Ft / db

56-0808573
kék / fekete

Hátizsákként is
használható

56-0808572
szürke / fekete

065

CONVERT
CONVERT hátizsák, összecsukható: 1 cipzáras elülső zseb, 1 fő rekesz cipzárral,
2 becsúsztatható zseb az oldalán, állítható vállpánt vállpárnával, hordozó fül |
Csomagolás: 60 db | Méret: kb. 46 x 32 x 14,5 / 20 x 20 x 4 cm | Anyag: 300D Poliészter |
Emblémázás: u 80 x 80 mm T1+H2 (10)

3448 Ft / db

Összehajtható

56-0819634
antracit

56-0819635
kék

VOLUNTEER
VOLUNTEER hátizsák összehajtható: cipzáras első zseb, tágas cipzáras fő rekesz,
2 db hálós zseb az oldalán, 2 db fényvisszaverő címke, hordozó fül, állítható párnázott
vállpántok – kis tasakba összehajtható kivitel, így kistáskában is hordható |
Csomagolás: 60 db | Méret: kb. 31 x 16 x 42,5 / 23,5 x 14 cm | Anyag: 210D Poliészter |
Emblémázás: u 80 x 70 mm T1+H2 (10)

2203 Ft / db

Összehajtható

56-0819605
fekete

56-0819606
kék

56-0819608
zöld

56-0819607
vörös

VOLUNTEER
VOLUNTEER sporttáska, összehajtható: cipzáras első zseb, cipzáras fő
rekesz két db fényvisszaverő címkével, 2 db hálós zseb az oldalán, 2 db
hosszú fül – kis tasakba összehajtható kivitel, így kézitáskában is hordható |
Csomagolás: 60 db | Méret: kb. Ø24 x 50 / 19,5 x 18 cm | Anyag: 210D Poliészter |
Emblémázás: s 120 x 100 mm S2+H4 (1)

1999 Ft / db

56-0808558
fekete

Összehajtható

56-0808560
vörös

56-0808561
zöld

56-0808559
kék

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

BASIC
1
2
3
4
5

2

56-0205501

BASIC ötdarabos táska szett: összehajtható utazóbőrönd, utazótáska,
hátizsák, bevásárlótáska és övtáska | Csomagolás: 10 szett |
Méret:
kb. 24 x 15 x 9 cm
kb. 41 x 38 x 12 cm
kb. 46 x 35 x 17 cm
kb. 47 x 28 x 24 cm
kb. 48 x 33 x 11,5 cm |
Anyag: 600D Poliészter | Emblémázás: u 80 x 80 mm T1+H8 (10)

3

5

9503 Ft / szett

Szett

4

1

VIENNA
VIENNA gurulós utazótáska: tágas fő rekesz cipzárral, első cipzáras zseb, a
kocsi rendszer rejtve külön cipzáras rekeszben, 2 fogóval, 2 láb hátul, kiválóan
guruló kerekek, a mérete megfelel az ún. fapados légitársaságok által előírt
kézipoggyász méretnek | Csomagolás: 6 db | Méret: kb. 55 x 33 x 20 cm |
Anyag: 600D Poliészter | Emblémázás: u 80 x 80 mm T1+H2 (10)

8656 Ft / db

XS kézipoggyász
méret

56-0208610
fekete

56-0208611
kék

56-0208612
rózsaszin

HEX
HEX összecsukható gurulós táska cipzáras első zseb, cipzáras fő rekesz, 1 cipzáras zseb az oldalán,
füllel a végén, levehető és állítható vállpánt bélelt vállvédővel, megerősített, tépőzárral egymáshoz
rögzíthető fülekkel, 2 db könnyen futó kerékkel – ez a tárolási csoda ideális tartalék táska utazása
során | Csomagolás: 10 db | Méret: kb. 81 x 32 x 34 / 32 x 34 x 15 cm | Anyag: 600D Poliészter |
Emblémázás: u 80 x 80 mm T1+H4 (10)

Összehajtható

8004 Ft / db

56-0208614
fekete

56-0208615
kék / fekete

COMFORTY

56-0219547

COMFORTY gurulós hátizsák: kampó és pánt az elején, 1 db kis méretű cipzáras
zseb az elején, 1 db közepes cipzáras zseb, 1 db nagy cipzáras zseb bélelt rekesszel
laptop számára, és egy belső zseb, 1 db cipzáras főrekesz, 2 db hálós cipzáras zseb
az oldalakon, rejtett zseb a hátoldalán a bélelt és állítható vállpánt számára és
öltözet védő a kerekeknél, teleszkópos nyéllel, amely egy külön cipzáras zsebben
elrejthető, 2 db kerékkel az alján, 2 db kitámasztóval, kényelmes fogantyúval |
Csomagolás: 2 db | Méret: kb. 33 x 24,5 x 50 cm | Anyag: 600D Poliészter |
Emblémázás: u 80 x 40 mm T1+H3 (10)

15459 Ft / db

Bélelt rekesz
laptophoz

TRAILER
TRAILER gurulós hátizsák: kis méretű zipzáras első zseb, nagy cipzáras első zseb rendezővel,
cipzáras fő rekesz bélelt laptop tároló zsebbel, 2 db oldalsó hálós zseb, bélelt hátoldal és bélelt
vállszíjak, cipzáras rekesz a vállszíjak számára, teleszkópos nyéllel, füllel, 2 db könnyedén
guruló kerékkel, ruhavédő huzattal | Csomagolás: 6 db | Méret: kb. 34 x 52 x 20/28 cm |
Anyag: 600D Poliészter | Emblémázás: u 80 x 45 mm T1+H2 (10)

13721 Ft / db

Bélelt rekesz
laptophoz

56-0219548
fekete

56-0219550
vörös

56-0219551
szürke

56-0219549
kék

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

067

BERGEN

56-0208619

BERGEN gurulós utazótáska: 2 db tépőzárral összeköthető füllel, 1 db cipzáras első
zseb, 2 db elválasztott belső rekesz cipzárakkal, 1 db cipzáras zseb az oldalán, bélelt
fül, kihúzható fogantyúval, könnyen gördülő kerekeken, sarokvédelemmel, 2 db
csúszásvédővel, és letámasztóval | Csomagolás: 6 db | Méret: kb. 66 x 34 x 37 cm |
Anyag: 600D Poliészter / PU | Emblémázás: u 80 x 80 mm T1+H10 (10)

16848 Ft / db

Kettő rekesszel

VISBY

56-0208620

VISBY gurulós utazótáska: cipzáras első zseb, a fő rekesz külön cipzárral
további kb. 10 %-kal több tároló kapacitással, 2 db összehúzó pánt csatokkal
mindkét oldalon, 2 db párnázott fül, kihúzható fogantyúval, könnyen gördülő
kerekeken, sarokvédelemmel, 2 db csúszásvédővel, és letámasztóval |
Csomagolás: 4 db | Méret: kb. 28 x 24 x 55 cm | Anyag: 600D Poliészter |
Emblémázás: u 80 x 70 mm T1+H10 (10)

16680 Ft / db

CHECKER

56-0219545

CHECKER gurulós hátizsák egy cipzáras fő zsebbel és pakolós részekkel, elején
egy cipzáras zseb egy kicsi rendezővel és extra cipzáras zsebbel az elején, 2 oldali
vállpánt, 2 fogantyú, húzó rendszer, könnyen guruló kerekekkel, a hátsó cipzáras
zseben még egy becsúsztatható zsebecske is van és ergonomikusan kialakított
vállpántokkal, az elején zsebbel, amely tépőzár segítségével eltakarja a kerekeket |
Csomagolás: 6 db | Méret: kb. 52 x 32 x 22 / 33 cm | Anyag: 600D Poliészter |
Emblémázás: u 80 x 80 mm T1+H2 (10)

15833 Ft / db

További 10%-kal
bővíthető térfogat
hátizsák és
gurulós táska

069

9P
9P gurulós utazó táska: 3 db cipzáras első zseb, tágas cipzáras fő rekesz
3 további cipzáras rekesszel, 1 db cipzáras zseb a hátulján, 1 db bélelt fül, a
teleszkópos rendszer egy cipzáras zsebbe elrejthető, könnyedén gördülő
kerekek sarokvédővel, 2 db csúszás elleni védelem és láb – a számos zseb kiváló
rendszerezést tesz lehetővé | Csomagolás: 4 db | Méret: kb. 75 x 30,5 x 33 cm |
Anyag: 600D Poliészter | Emblémázás: u 80 x 80 mm T1+H2 (10)

18786 Ft / db

56-0208616
fekete / szürke

AIRPACK

56-0208570

AIRPACK gurulós utazótáska cipzáras főrekesszel, cipzáras fedelű hálós
zsebekkel, két cipzáras elülső zsebbel, levehető fémsablonnal, oldalsó
fogantyúval, csomagcímkével, kihúzható fogantyúval, könnyen gördülő
kerekeken, sarokvédelemmel, állítható és levehető, vállpárnás vállpánttal |
Csomagolás: 6 db | Méret: kb. 50 x 33 x 29 cm | Anyag: 600D Poliészter / EVA |
Emblémázás: l 20 x 10 mm L1+H6 (1)

12455 Ft / db

56-0208617
kék / szürke

MANAGER

56-0208618
vörös / szürke

56-0203500

MANAGER guruló üzleti utazótáska cipzáras elülső zsebbel, cserélhető
fémsablonnal, zárható párnázott rekesszel laptop számára, 2 másik cipzáras
zsebbel, kihúzható fogantyúval, átlátszó görgőkkel, erős fogantyúval, állítható és
levehető, vállpárnás vállpánttal | Csomagolás: 1 db | Méret: kb. 44 x 33 x 18-22 cm |
Anyag: 600D Poliészter / EVA | Emblémázás: l 30 x 10 mm L1+H15 (1)

29089 Ft / db

Bélelt rekesz
laptophoz

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

GALWAY
GALWAY gurulós bőrönd: cipzáras fő rekesz bélelt belsővel és további cipzáras rekesszel,
2 cipzáras rekesz és levehető fém lap az elején, címzseb a hátoldalon, fül és kihúzható
teleszkópos rendszer, 2 db könnyen futó kerékkel, a szélén sarokvédővel, és kitámasztó
lábbal | Csomagolás: 1 db | Méret: kb. 55 x 35 x 20 cm | Anyag: 1200D Poliészter / EVA |
Emblémázás: l 30 x 8 mm L1+H14 (1)

20058 Ft / db

XS kézipoggyász
méret

56-0204700
fekete

DIPLOMAT

56-0204701
szürke

56-0204702
kék

56-0203502

DIPLOMAT gurulós bőrönd a CHECK.IN kollekciónkból: 3 db első zseb cipzárral és cserélhető
CHECK.IN logóval, az egyik elülső zsebében cipzáras hálós zseb és rendező, fő rekesz
leszorító szalaggal és párnázott laptop rekesz (tépőzárral), kényelmes és megerősített fül,
lezárható teleszkópos kocsi rendszer, 4 db zökkenőmentesen futó dupla kerék, beépített
poggyászcímkével | Csomagolás: 1 db | Méret: kb. 44,5 x 43 x 26 cm | Anyag: 1200D Poliészter |
Emblémázás: u 50 x 70 mm T1+H8 (10)

32048 Ft / db

Bélelt rekesz laptophoz

56-0204703
sötétvörös

VALET

DUBLIN

56-0216501

VALET riporter táska: tágas fő zseb cipzárral, belső zseb cipzárral, elasztikus
hordozóhurok, a kocsirendszerhez rögzíthető csomagtartó pánttal |
Csomagolás: 40 db | Méret: kb. 26,5 x 12,5 x 18 cm | Anyag: Poliészter |
Emblémázás: u 80 x 80 mm T1+H2 (10)

2216 Ft / db

56-0204516

DUBLIN gurulós bőrönd bélelt belső résszel, extra cipzárral, leszorító szíj,
2 db cipzáras zseb, állítható és ki/behúzható fogó, kiválóan gördülő kerekek,
kombinációs zár, hátulján poggyászcímke tartóval, kivehető fém lappal,
kézipoggyász méretű | Csomagolás: 1 db | Méret: kb. 50 x 35 x 20 cm |
Anyag: 600D Poliészter / EVA | Emblémázás: l 20 x 10 mm L1+H14 (1)

18999 Ft / db

XS kézipoggyász
méret

ÚJONSÁG
Rögzíthető funkcióval

DIPLOMAT S

56-0203503

DIPLOMAT gurulós bőrönd a CHECK.IN kollekciónkból: 3 db első zseb cipzárral és cserélhető
CHECK.IN logóval, az egyik elülső zsebében cipzáras hálós zseb és rendező, fő rekesz
leszorító szalaggal és párnázott laptop rekesz (tépőzárral), kényelmes és megerősített fül,
lezárható teleszkópos kocsi rendszer, 4 db zökkenőmentesen futó dupla kerék, beépített
poggyászcímkével | Csomagolás: 1 db | Méret: kb. 42 x 41,5 x 23 cm | Anyag: 1200D Poliészter |
Emblémázás: u 50 x 70 mm T1+H8 (10)

30188 Ft / db

Bélelt rekesz laptophoz

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

071

ROM

56-0204448

ROM gurulós bőrönd mindkét oldalról pakolható, belül elválasztóval és szíjjal, ki
és behúzható fogóval, kézi füllel, 4 db kiválóan gördülő kerékkel, kombinációs
zárral - kézipoggyász méretű | Csomagolás: 1 db | Méret: kb. 55 x 33 x 22 cm |
Anyag: ABS | Emblémázás: l 18 x 18 mm L1+H14 (1)

17946 Ft / db

VERONA

56-0204449

VERONA húzható kézipoggyász bőrönd pakolós résszel mindkét oldalon, párnázott
belső pakolós rekeszekkel és pántokkal, jó minőségű gurulási rendszer, hordozó
füllel, 4 könnyen guruló kerék, kombinációs zár, a fapados légitársaságok által
elfogadott kézipoggyász méretben | Csomagolás: 1 db | Méret: kb. 55 x 35 x 20 cm |
Anyag: ABS | Emblémázás: l 18 x 18 mm L1+H14 (1)

23857 Ft / db

XS kézipoggyász méret

TOKYO

56-0204470

ST. TROPEZ

56-0204450

TOKYO gurulós kézipoggyász méretű utazótáska: cipzáras első rekesz, közvetlen
hozzáféréssel a laptop, tablet, iPad tartó zsebhez, rendezővel, a fő rekesz
keresztpántokkal és nagy cipzáras hálós zsebbel, összecsukható teleszkópos
rendszer, 4 db könnyedén forduló, 360 °-ban mozgó kerék, hordozófül és
kombinációs számzár | Csomagolás: 1 db | Méret: kb. 55 x 38 x 20 cm | Anyag: ABS |
Emblémázás: l 5 cm2 L1+H14 (1)

ST. TROPEZ gurulós bőrönd mindkét oldalán pakolható, belül végig bélés
elválasztóval és pántszalaggal, zárható és a visszahúzható kocsi rendszer,
2 fogantyú, 4 oldalsó láb, 4 könnyen gördülő kerék, kombinációs zár, mérete
megfelel a fapados légitársaságok által meghatározott kézi poggyász méretnek |
Csomagolás: 1 db | Méret: kb. 55 x 40 x 20 cm | Anyag: polikarbonát / ABS keverék |
Emblémázás: l 5 cm2 L1+H14 (1)

30614 Ft / db

31454 Ft / db

XS kézipoggyász méret

XS kézipoggyász méret

073

MONZA
MONZA gurulós kabin bőrönd: bélelt belső rész mindkét oldalán cipzáras zsebbel
és leszorító szíjakkal, kihúzható és visszahelyezhető húzóka, füllel, számzárral, 4 db
könnyedén guruló kerékkel, cserélhető fém lappal, kézipoggyász méret, a fapados
légitársaságok által elfogadott méret | Csomagolás: 1 db | Méret: kb. 55 x 35 x 20 cm |
Anyag: ABS | Emblémázás: l 5 cm2 L1+H14 (1)

XS kézipoggyász
méret

24277 Ft / db

56-0204467
fekete

56-0204468
kék

56-0204469
vörös

PADUA
PADUA gurulós utazó bőrönd mindkét oldalon pakolható, belsejében béléssel,
cipzáras elválasztóval és szíjakkal, kihúzható teleszkópos fogóval, füllel, 4 könnyedén
guruló kerékkel, kombinációs zárral – a fapados légitársaságok által elfogadott
kézipoggyász méretben | Csomagolás: 1 db | Méret: kb. 55 x 35 x 20 cm | Anyag: ABS |
Emblémázás: l 5 cm2 L1+H14 (1)

új szín

24871 Ft / db

ÚJONSÁG

XS kézipoggyász méret

56-0204455
fekete

56-0204456
fehér

56-0204464
türkiz

56-0204465
rózsaszín

56-0204466
világoszöld

56-0204458
ezüst

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

LONDON 2.0

56-2202508

LONDON 2.0 kabin bőrönd: exkluzív kivitel és formatervezés, minkét oldalán pakolható pántokkal, eltávolítható
rendező, iratok, dokumentumok és maximum 17”-es laptop számára, kiváló minőségű összecsukható alumínium
kocsi rendszer, 360 °-ban mozgó dupla kerekek, 3 számjegyes TSA kombinációs zárral | Csomagolás: 1 db |
Méret: boarding size: kb. 46 x 40 x 20 cm / 30 L / 2,8 kg | Anyag: polikarbonát keverék

41113 Ft / db.

Az emblémázási lehetőségekről
kérjük érdeklődjön!

MÜNCHEN
MÜNCHEN bőrönd szett, 3 részes: exkluzív kivitel, mindkét felén pakolható, a főrekeszben elválasztóval és leszorító
szíjjal, az L és XL méretek kb. 10 %-os térfogatbővítési lehetőséggel, 4 db könnyedén gördülő, 360 °-ban elforduló
dupla kerékkel, TSA kombinációs zárral | Csomagolás: 1 szett |
Méret:
kb. 55 x 36 x 22 cm / 2,4 kg / 35 L
kb. 69 x 44 x 28 cm / 3,4 kg / 72 L
kb. 79 x 47 x 33 cm / 4,0 kg / 112 L |
Anyag: 300D Poliészter / Polipropilén

117558 Ft / szett

56-2210717
szürke

56-2210716
fekete

56-2210718
türkiz

075

Látta már prémium Táskák az
utazáshoz katalógusunkat?

LONDON 2.0
LONDON 2.0 kozmetikai táska: exkluzív felszereltség és dizájn, mindkét oldalon
pakolható, a fő zseb flexibilis elválasztóval, tükörrel, különféle rugalmas hurkok
és zsebek gumiszalaggal, levehető belső zseb cipzárral, levehető és állítható
vállpánt, a kocsirendszerre rögzíthető, kombinációs zárral | Csomagolás: 1/4 db |
Méret: kb. 33 x 30 x 16,5 cm / 14 L / 1,2 kg | Anyag: polikarbonát keverék

19774 Ft / db.

Az emblémázási lehetőségekről
kérjük érdeklődjön!

56-2240570
fekete

56-2240572
pezsgő

56-2240573
kék

56-2240574
vörös

56-2240575
fehér

56-2240576
lila

56-2240571
ezüst

56-2240577
berry

56-2240578
rózsaszín

56-2240579
zöld

56-2240580
türkiz

56-2240581
narancs

ORLANDO
ORLANDO bőrönd szett, 3 részes: exkluzív kivitel, erős és strapabíró polipropilén
merevfalú kivitel, mindkét felén pakolható, a főrekeszben elválasztóval és
leszorító szíjjal, kihúzható alumínium kocsirendszer, 4 db könnyedén gördülő,
360 °-ban elforduló dupla kerékkel és felfüggesztéssel, TSA kombinációs zárral |
Csomagolás: 1 szett |
Méret:
kb. 55 x 40 x 20 cm / 2,5 kg / 36
kb. 67 x 48 x 26 cm / 3,2 kg / 72
kb. 76 x 53 x 30 cm / 4,1 kg / 110 L |
Anyag: Polipropilén

56-2210006
zöld

127092 Ft / szett

56-2210004
lila

56-2210005
fehér

56-2210007
narancssárga

56-2210008
magenta

56-2210009
kék

56-2210010
fekete

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

TUBE
TUBE pipere és kozmetikai táska: húzózsinóros záródással, 1 db műanyag
zárral, 3 db hálós zsebbel a belsejében, 4 db pánt a kisebb üvegcséknek
és különálló kis cipzáras tasak az apró kozmetikumoknak, a patentnek
köszönhetően könnyedén leválasztható, könnyű átláthatóság a felső rész
visszahajtásával | Csomagolás: 50 db | Méret: kb. Ø16 x 24 cm | Anyag: 190T Nejlon |
Emblémázás: u 80 x 80 mm T1+H2 (10)

1843 Ft / db

56-0810539
sötétkék

56-0810540
világoskék

56-0810541
világosrózsaszín

STAR
STAR piperetáska 5 db cipzáras zsebbel, kivehető tükörrel, és fém
akasztóval | Csomagolás: 40 db | Méret: kb. 25 x 8 x 18 / 25 x 59 cm |
Anyag: 300D Poliészter | Emblémázás: u 80 x 60 mm T1+H3 (10)

2774 Ft / db

Akasztóval

56-0810500
fekete

56-0810501
vörös

56-0810515
kék

077

NIGHT & DAY
NIGHT & DAY piperetáska cipzáras főrekesszel és
elöl egy cipzáras zsebbel | Csomagolás: 50 db |
Méret: kb. 28 x 18 x 8,5 cm | Anyag: 600D Poliészter |
Emblémázás: u 80 x 80 mm T1+H2 (10)

884 Ft / db

56-0810511
türkiz

56-0810507
fekete

56-0810508
kék

56-0810509
vörös

56-0810510
lila

56-0810512
világoszöld

ACCESSORY

WIDE AWAKE

ACCESSORY pipere táska: cipzárral - sokféle használat, pl.
tollak, kiegészítők, vagy kozmetikai eszközök számára mutatós műbőr díszítéssel az elején | Csomagolás: 200 db |
Méret: kb. 17,5 x 5 x 11,5 cm | Anyag: Poliészter | Microfiber |
Emblémázás: u 80 x 60 mm T1+H2 (10)

WIDE AWAKE piperetáska: fogantyúval és cipzáras főrekesszel,
belül 2 átlátszó rekesz, 3 hálós rekesz, fém akasztóval |
Csomagolás: 50 db | Méret: kb. 25,5 x 19 x 8 cm | Anyag: 600D Poliészter |
Emblémázás: u 80 x 80 mm T1+H3 (10)

56-0810516

1890 Ft / db

802 Ft / db

Akasztóval
56-0810534
kék

56-0810533
fekete

56-0810535
vörös

56-0810536
rózsaszín

56-0810537
fehér

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

STRIPY
STRIPY piperetáska: cipzáras fő rekesz, kis méretű
cipzáras belső zseb, kívül tengerész stílusú csíkos dizájn,
emblémázható műbőr címkével – ideális kozmetikai
és szépségápolási termékekhez | Csomagolás: 50 db |
Méret: kb. 28 x 9,5 x 18 cm | Anyag: 300D Poliészter |
Emblémázás: u 65 x 25 mm T1+H2 (10)

1176 Ft / db

56-0810531
rózsaszín / bézs

56-0810529
fekete / fehér

56-0810530
kék / fehér

DAYBREAK
DAYBREAK piperetáska: a főrekesz fémmel
megerősített kivitelben, cipzárral, belső
rekeszek tépőzárral és cipzárral, kívül egy
tépőzáras zseb | Csomagolás: 50 db |
Méret: kb. 25 x 17 x 13 cm | Anyag: 600D Poliészter |
Emblémázás: u 80 x 70 mm T1+H2 (10)

2203 Ft / db

56-0810517
fekete

56-0810518
vörös

56-0810519
világoskék

CLEAN

56-0802205

CLEAN öltönyzsák, praktikus utazáshoz cipzárral, betekintő ablakkal
és vállfanyílással | Csomagolás: 120 db | Méret: kb. 100 x 60 cm |
Anyag: PEVA | Emblémázás: t 50 x 20 mm K1+H2+V2 (1)

823 Ft / db

SMOKIN
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56-0207509

SMOKING öltönytartó táska stabil fém akasztóval és extra tépőzáras zsebbel,
2 db tépőzáras hordozó füllel, 2 db oldalsó klipsszel, 2 db elülső cipzáras zsebbel,
1 db nagy és 2 db kisebb cipzáras zsebbel, állítható és eltávolítható vállpánttal |
Csomagolás: 20 db | Méret: kb. 110 x 55 x 6 cm | Anyag: 600D Poliészter |
Emblémázás: u 80 x 80 mm T1+H4 (10)

8230 Ft / db

TRAVEL ATTENDANT

56-0890040

TRAVEL ATTENDANT utazó szett 3 részes: 2 db különböző méretű
ruhazsák és 1 db cipőtároló zsák, a ruhazsákok hálószövött ablakkal
a szellőzés és a könnyű betekintés érdekében, dupla cipzár, a nagy
zsákon hordozó fül, a cipőzsák húzózsinóros záródással, 2 db műanyag
zárral - a bőröndön belüli rendszerezésért | Csomagolás: 50 db |
Méret: kb. 41,5 x 12,5 x 32 / 32,5 x 12,5 x 28,5 / 44 x 30 cm | Anyag: 210D Poliészter |
Emblémázás: u 80 x 80 mm T1+H4 (10)

3087 Ft / db

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

COMFORTABLE

TURN OVER

COMFORTABLE utazópárna, felfújható kivitel, zsebes tasakban, bársonyos
hatással | Csomagolás: 25/100 db | Méret: 35 x 23 x 9 cm | Anyag: PVC,
Lágyítószertől mentes | Emblémázás: u 80 x 80 mm T1+H2 (10)

TURN OVER párna: sokoldalú – a cipzár kinyitásával utazópárnává alakítható,
műanyag gyöngyökkel töltve az ideális forma érdekében, patentos zárral – ideális
utazópárna, fej, nyak és hátpárna | Csomagolás: 10 db | Méret: 36 x 31 / Ø16 x 35 cm |
Anyag: Poliészter | Emblémázás: u 80 x 55 mm T1+H6 (10)

551 Ft / db

4223 Ft / db

56-0402702
sötétvörös

56-0607001
szürke

56-0402701
kék

56-0402707
szürke

56-0607000
tengerészkék

TRAVEL ASSISTANT
TRAVEL ASSISTANT utazó szett, 4 darabos: alvómaszk orrbetéttel és rugalmas
pánttal, felfújható nyakpárna bársonyos felülettel, és 1 pár füldugó, oldalzsebes
zsinórfüles tasakban | Csomagolás: 100 db | Méret: 19 x 14,5 cm | Anyag: Poliészter
/ PVC / PU | Emblémázás: u 80 x 80 mm T1+H2 (10)

1047 Ft / db

56-0607005
szürke

56-0607006
kék

PERFECT DREAM

HEAR NO EVIL

PERFECT DREAM puha alvómaszk, a szemet teljesen elfedő, kívül szatén,
belül bársony, állítható gumipánttal | Csomagolás: 100/400 db | Méret: egy
méret | Anyag: 100 % Poliészter | Emblémázás: u 80 x 25 mm T1+H2 (10)

HEAR NO EVIL füldugó: 2 pár különböző színű, többször használható füldugó, fehér
tároló dobozban | Csomagolás: 100/500 db | Méret: Ø5,5 x 2,1 cm | Anyag: Műanyag |
Emblémázás: t Ø30 mm K1+H2 (4)

510 Ft /db

224 Ft / db

56-0406008

56-0703003
ezüst

56-0703001
tengerészkék

TRAVELLER

56-0703002
fekete

58-0402050

TRAVELLER poggyászazonosító: integrált cím mező,
robusztus fém drót biztonsági zárral, rozsdamentes
acélból | Csomagolás: 100/400 db | Méret: 8 x 4,1 cm |
Anyag: Rozsdamentes acél | Emblémázás: l 5 cm2
L1+H4 (1)

ADVENTURE

56-0407077

ADVENTURE poggyászazonosító, rejtett címkártyával | Csomagolás: 25/500 db |
Méret: 10,3 x 6,5 cm | Anyag: PVC | Emblémázás: t 50 x 25 mm K1+H2+V1 (4)

224 Ft /darab

646 Ft / db

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.
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FAR AWAY

CLOSE

56-0407070

FAR AWAY poggyászazonosító szett tartalmaz egy alumínium poggyászazonosítót
eltávolítható címkével, rögzítő szíjat, és számzáras bőrönd lakatot,
karabinerrel, fém dobozban | Csomagolás: 25/100 db | Méret: 13,1 x 8,5 x 2,1 cm |
Anyag: Alumínium | Emblémázás: l 5 cm2 L1+H2 (1)

1992 Ft / db

szett

WANDERLUST
WANDERLUST poggyászazonosító, poggyászcímke: belül
címkével, felhajtható fedél, hurok a praktikus rögzítés érdekében |
Csomagolás: 100/500 db | Méret: 9,1 x 5,5 x 0,4 cm | Anyag: Műanyag / PVC |
Emblémázás: § 6 cm2 DP1+H4 (10)

116 Ft / db

56-0407159
sárga

56-0407153
fehér

56-0407154
fekete

56-0407155
kék

56-0407156
vörös

56-0407157
zöld

56-0407158
narancssárga

56-0407160
magenta

56-0216603

CLOSE kombinációs zár bőrönd formájú, fém dróttal, a biztonságos
utazásért, lakatként is használható | Csomagolás: 100/500 db |
Méret: kb. 3,3 x 4,1 x 0,8 cm | Anyag: Fém | Emblémázás: l 5 cm2 L1+H2 (1)

736 Ft / db

GLOBAL

TRAVEL MATE

56-0402714

GLOBAL utazó adapter 3 féle csatlakozási lehetőséggel, Európába, Ázsiába,
Ausztráliába és Észak-Amerikába | Csomagolás: 50/100 db | Méret: Ø4,8 x 8,5 cm |
Anyag: Műanyag | Emblémázás: t 15 x 10 mm K2+H2 (4)
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56-0402713

TRAVEL MATE utazó adapter átalakítóval az Egyesült
Királyság, Európa, USA, Ausztrália és Ázsia területére,
kihajtható dugók, 2 db USB bemenettel, mindkettő 2,1 A
kimenő teljesítménnyel okostelefonok, tabletek, egyéb
eszközök számára, gumírozott felülettel, színben hozzáillő
tokban | Csomagolás: 30/60 db | Méret: 6 x 4,5 x 5,6 cm |
Anyag: Műanyag | Emblémázás: t 45 x 45 mm
K1+H2+V1 (4)

1584 Ft / db

4644 Ft / db

minden
úticélhoz

LIFT OFF

WY

56-0499061

BALANCE

56-0216601

LIFT OFF digitális poggyászmérleg LCD kijelzővel, 40 kg-ig mér, fontban is,
“hold” funkcióval, elem töltöttség kijelzővel, erős heveder csattal – otthoni
használatra, ajándékdobozban | Csomagolás: 50/200 db | Méret: 10 x 3,7 x 2,7 cm |
Anyag: Műanyag | Emblémázás: t 15 x 15 mm K2+H4 (4)

BALANCE kézi poggyászmérleg, mérőszalaggal
(1m), 32 kilogrammig mér, otthoni használatra |
Csomagolás: 25/50 db | Méret: kb. 18 x 8 x 3 cm |
Anyag: ABS | Emblémázás: t 30 x 30 mm K1+H4 (1)

1673 Ft / db

1583 Ft /darab

W

32 kg-ig

40 kg-ig

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

ESERNYŐK

REFLECITVE

56-0107002

&Uü

REFLECTIVE golf esernyő: fényvisszaverő borítás a kiváló láthatóság érdekében,
fém nyél, üvegszálas bordázat és fém végek, gumiborítású műanyag markolat,
poliészter ernyő, záróhorog hurokkal | Csomagolás: 12/24 db | Méret: Ø120 cm |
Anyag: Fém / Üvegszál / Poliészter | Emblémázás: s 260/170 x 210 mm S1+H2 (6)

6609 Ft / db

NYISSON AZ ESERNYŐKRE!
Eső vagy napsütés? Ebben a fejezetben minden
időjáráshoz mindent megtalál. Nem számít az időjáráselőrejelzés – változatos színekben elérhető kedvenc
esernyőink megőrülnek az esőért, kiállják a próbát, és
árnyékot adnak.
Esernyők .........................................................................................................084
Napernyők ......................................................................................................109

Fényvisszaverővel

OPPOSITE

085
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OPPOSITE automata esernyő: ellentétes nyitási és automata zárási mechanizmussal,
biztonságos kivitel, dupla réteg levegő áteresztő rendszerrel, fém nyél és üvegszálas
bordázat, fém végekkel, műanyag hajlított markolattal, poliészter-nyersselyem ernyővel,
záróhorog hurokkal | Csomagolás: 12/36 db | Méret: Ø105 cm | Anyag: Fém / Üvegszál /
Poliészter | Emblémázás: s 270/160 x 200 mm S1+H2 (6)

6292 Ft / db

Ellentétes nyitás

56-0103380
sötétkék / fekete

56-0103381
sötét szürke / fekete

FLIPPED

&m

FLIPPED esernyő: ellentétes nyitási és zárási mechanizmussal, biztonságos kivitel, szabad
kezek a C-alakú markolatnak köszönhetően, dupla réteg levegőáteresztő rendszerrel, fém
nyél és üvegszálas bordázat, fém végekkel, poliészter-nyersselyem ernyővel, záróhorog
hurokkal | Csomagolás: 12/36 db | Méret: Ø109 cm | Anyag: Fém / Üvegszál / Poliészter |
Emblémázás: s 270/160 x 200 mm S1+H2 (6)

4199 Ft / db

56-0103370
kék / fekete

56-0103371
vörös / fekete

56-0103372
világoszöld / fekete
56-0103373
világosszürke / fekete

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

HONEYMOON

l

HONEYMOON kupola formájú esernyő: fém tengellyel és bordázattal, műanyag
végekkel és csúccsal, műanyag hajlított véggel, átlátszó POE ernyő színes szegéllyel,
nyomógombos összecsukás | Csomagolás: 12/36 db | Méret: Ø83 cm | Anyag: Fém /
POE | Emblémázás: s 180/150 x 60 mm S0+H2+V3 (1)

2093 Ft / db

56-0103390
kék / átlátszó

56-0103391
fekete / átlátszó

56-0103392
fehér / átlátszó

PANORAMIX

56-0103393
vörös / átlátszó

56-0103035

PANORAMIX átlátszó alumínium esernyő fém bordázattal, műanyag zárókupakokkal
és műanyag hajlított markolattal, POE anyagú ernyővel | Csomagolás: 12/36 darab |
Méret: Ø101 cm | Anyag: Alumínium / Fém / POE | Emblémázás: s 270/160 x 200 mm
S0+H2+V3 (1)

2487 Ft / darab

l

VIP
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VIP automata esernyő: fém tengely, színes üvegszálas bordák fém
végekkel, műanyag csúcs, műanyag fogantyú beépített nyomógombbal,
átlátszó POE ernyő színes rögzítéssel, nyomógombos összecsukás |
Csomagolás: 12/36 db | Méret: Ø103 cm | Anyag: Fém / Üvegszál / POE |
Emblémázás: s 240/140 x 200 mm S0+H2+V3 (1)

3295 Ft / db

56-0103400
kék / átlátszó

56-0103401
fekete / átlátszó

56-0103402
fehér / átlátszó

56-0103403
vörös / átlátszó

56-0103404
sárga / átlátszó

BELLEVUE

56-0104034

n

BELLEVUE kupola alakú esernyő: fém nyéllel és bordázattal, műanyag végek és
csúcsrész, átlátszó, buborék effektes fogórésszel, átlátszó POE ernyő ezüst szegéllyel,
nyomógombos összefogóval | Csomagolás: 12/24 db | Méret: Ø101 cm | Anyag: Fém /
POE | Emblémázás: s 240/140 x 200 mm S0+H2+V3 (1)

3159 Ft / db

Buborék effektes
fogóval
A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

AMAZE

56-0108000

&§

AMAZE automata esernyő: fém nyéllel, üvegszálas bordákkal, fém végekkel, gumiborítású
hajlított nyéllel, beépített nyitógombbal, poliészter nyersselyem ernyő, fekete bordákkal,
tépőzáras összefogó, varrás nélküli, egy darabból szabott ernyőrész, az egyedi, teljes
felületen megjelenő emblémázást tartalmazza | Csomagolás: 25 db | Méret: Ø104 cm |
Anyag: Fém / Üvegszál / Poliészter

11822 Ft / db

Szállítási határidő:
minimum 8 hét
Minimális rendelhető
mennyiség: 100 db
Tartalmazza a teljes felületen
történő nyomtatást az Ön
dizájnjával
Varrásmentes ernyő, egy darabból

Illusztráció

LOLLIPOP

56-0105009

LOLLIPOP gyermek esernyő gyerekbiztos kezelés, fém nyéllel és bordázattal,
műanyag zárókupakokkal, az esernyő színével megegyező műanyag hajlított
markolattal és poliészter ernyővel | Csomagolás: 12/60 db | Méret: Ø69 cm |
Anyag: Fém / Poliészter | Emblémázás: s 120/80 x 100 S1+H2 (6)

1479 Ft / db

f

REGULAR
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REGULAR összecsukható mechanikus esernyő: 2 szelvényes fém nyéllel és fém bordázattal,
fekete műanyag fogóval és poliészter ernyővel | Csomagolás: 12/60 db | Méret: Ø85 cm |
Anyag: Fém / Poliészter | Emblémázás: s 230/170 x 140 mm S1+H5 (6)

56-0101111
vörös / fehér

1247 Ft / db

56-0101112
kék / fehér

56-0101113
zöld / fehér

56-0101104
narancssárga
56-0101115
zöld / kék / vörös / sárga

56-0101101
zöld

56-0101102
fekete

56-0101106
sárga

PICOBELLO

56-0101108
kék

56-0101109
vörös

56-0101110
fehér

56-0101116
világoskék

56-0101120
tengerészkék

j

PICOBELLO összecsukható esernyő: 3 részes fém nyéllel, fém bordázattal,
fekete műanyag markolattal, poliészter ernyővel, tépőzáras összefogóval |
Csomagolás: 12/60 db | Méret: Ø96 cm | Anyag: Fém / Poliészter |
Emblémázás: s 230/170 x 140 mm S1+H5 (6)

1389 Ft / db

56-0101240
türkiz

56-0101230
tengerészkék

56-0101231
fekete

56-0101232
fehér

56-0101233
kék

56-0101234
vörös

56-0101235
szürke

56-0101236
sárga

56-0101237
világoszöld

56-0101238
sötétrózsaszín

56-0101239
világoslila

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

FLAT

&h

FLAT szuper mini alumínium összecsukható esernyő: 164g
könnyűszerkezetes szélálló váz, 3 szelvényes alumínium nyél,
alumínium bordázat, üveggyapot végekkel, fém zárókupakokkal,
és ezüstszínű fogóval, poliészter-nyersselyem ernyővel |
Csomagolás: 12/60 db | Méret: Ø88 cm | Anyag: 164g Alumínium /
Üvegszál / Poliészter | Emblémázás: s 230/170 x 140 mm S1+H5 (6)

2636 Ft / db

Extra vékony és ultra könnyű

56-0101141
világoszöld

56-0101140
tengerészkék

56-0101142
világoskék

56-0101143
fekete

56-0101144
sötétvörös

PRIMA

56-0101145
barna

j

PRIMA automata összecsukható esernyő színes tokkal: 3 részes
fém nyéllel, bordázattal és végekkel, fekete műanyag fogantyú
színes gombbal és csuklópánttal, poliészter ernyő, tépőzárral |
Csomagolás: 12/48 db | Méret: Ø96 cm | Anyag: Fém / Poliészter |
Emblémázás: s 230/170 x 140 mm S1+H5 (6)

2636 Ft / db

56-0101217
szívárvány

56-0101210
tengerészkék

56-0101211
sötétzöld

56-0101212
fehér

56-0101213
fekete

56-0101214
kék

56-0101215
sárga

56-0101216
burgundivörös

PLOPP

091
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PLOPP automatikusan nyíló/záródó szélálló összecsukható esernyő színben
hozzáillő tokban, 3 szelvényes fémvázzal, fém/üveggyapot bordázattal és fém
zárókupakokkal, gumiborítású markolat csuklópánttal, poliészter ernyő, tépőzárral |
Csomagolás: 48/60 db | Méret: Ø97 cm | Anyag: Fém / Üvegszál / Poliészter |
Emblémázás: s 180/160 x 120 mm S1+H5 (6)

2765 Ft / db

ÚJONSÁG

56-0101260
tengerészkék

56-0101261
fekete

56-0101262
fehér

56-0101264
kék

Automata nyitó- és
záró funkció

COVER

56-0101263
vörös

j

COVER automata összecsukható esernyő: 3 szelvényes fém nyéllel és
bordázattal, gumival bevont markolattal, poliészter nyersselyem ernyő
tépőzáras tokkal | Csomagolás: 12/60 db | Méret: Ø96 cm | Anyag: Fém /
Poliészter | Emblémázás: s 230/170 x 140 mm S1+H5 (6)

2894 Ft / db

56-0101161
égkék

56-0101160
sötétkék

56-0101162
lazac színű

56-0101163
pink

56-0101164
levendula

56-0101165
fekete

56-0101166
fehér

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

MISTER

&k

MISTER automata, összecsukható férfi esernyő: viharálló, 2 szelvényes fém
nyéllel és fém bordázattal, műanyag markolattal és poliészter-nyersselyem
ernyővel, tépőzáras összefogóval | Csomagolás: 12/36 db | Méret: Ø 95 cm |
Anyag: Fém / Poliészter | Emblémázás: s 230/170 x 140 mm S1+H5 (6)

2933 Ft / db

56-0101150
tengerészkék

56-0101151
fekete

EXPRESS

k

EXPRESS automatikusan nyitható/zárható, összecsukható esernyő: 3 szelvényes fémvázzal és fém
bordázattal, üveggyapot végek és fém zárókupakok, ezüst/fekete műanyag fogóval és poliészternyersselyem ernyővel | Csomagolás: 12/48 db | Méret: Ø100 cm | Anyag: Fém / Üvegszál / Poliészter |
Emblémázás: s 230/170 x 140 mm S1+H5 (6)

2746 Ft / db

Automata nyitó- és záró funkció

56-0101134
szürke

56-0101131
sötétzöld

56-0101132
bordó

56-0101133
fekete

TWIST

093

1

TWIST összecsukható ernyő integrált akasztó funkcióval: 204 grammos
könnyűszerkezettel, 3 szelvényes alumínium nyéllel, alumínium-üvegszálas
bordázattal és fém végekkel, gumival bevont markolattal, poliészter
nyersselyem ernyővel és tépőzáras tokkal | Csomagolás: 12/36 db |
Méret: Ø98 cm | Anyag: Alumínium / Üvegszál / Poliészter |
Emblémázás: s 230/170 x 140 mm S1+H5 (6)

3211 Ft / db

56-0101209
világoszöld

56-0101200
királykék

56-0101201
türkiz

56-0101202
vörös

56-0101203
sárga

LORD

56-0101204
narancssárga

56-0101205
korall

56-0101206
fekete

56-0101208
sötétzöld

§

LORD automata összecsukható, férfi esernyő 3 részes fém nyéllel, fém/
üveggyapot bordázattal és fém végekkel, fa hajlított fogóval, poliészter
ernyő speciális vízlepergető borítással, tépőzáras összefogóval |
Csomagolás: 12/36 db | Méret: Ø101 cm | Anyag: Fém / Üvegszál / Poliészter |
Emblémázás: s 210/160 x 140 mm S1+H5 (6)

3527 Ft / db

Gyöngyházhatású

56-0101191
fekete

56-0101190
tengerészkék

56-0101192
sötétbarna

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

POCKET

g

POCKET mini alumínium összecsukható esernyő EVA tokban 164g könnyűszerkezetes
váz, 5 szelvényes alumínium nyél, alumínium bordázat, üveggyapot végekkel, fém
zárókupakkal, és az esernyő színével megegyező gumivégű markolattal, poliészternyersselyem ernyővel | Csomagolás: 12/48 db | Méret: Ø85 cm | Anyag: 164g
Alumínium / Üvegszál / Poliészter | Emblémázás: s 230/170 x 140 mm S1+H5 (6)

3443 Ft / db

56-0101052
vörös

Tokban

56-0101051
királykék

56-0101053
zöld

56-0101054
szürke

BORA

56-0101055
tengerészkék

56-0101056
fekete

&j

BORA automatikusan nyíló/záródó, szélálló, összecsukható esernyő 3 részes fém
nyéllel, alumínium/műanyag/üvegszál bordázat, fém végek, gumiborítású markolat,
poliészter/nyersselyem ernyő speciális víztaszító borítással, tépőzáras összefogóval |
Csomagolás: 12/48 db | Méret: Ø97 cm | Anyag: Fém / Alumínium / Poliészter |
Emblémázás: s 230/170 x 140 mm S1+H5 (6)

3779 Ft / db

Gyöngyházhatású

Automata nyitóés záró funkció
56-0101184
kék

56-0101180
tengerészkék

56-0101181
sötétzöld

56-0101182
fehér

56-0101183
fekete

56-0101185
sárga

56-0101186
vörös

STREETLIFE

095
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STREETLIFE automata viharálló összecsukható esernyő: a fogantyúval
megegyező színű varrással, 3 részes fém szerkezet, fém/üvegszálas
bordákkal, fém végekkel, gumiborítású fogó csuklópánttal, tépőzáras
összefogóval, tépőzáras, színben hozzáillő varrással ellátott tokkal |
Csomagolás: 12/48 db | Méret: Ø97 cm | Anyag: Fém / Üvegszál / Poliészter |
Emblémázás: s 230/170 x 140 mm S1+H5 (6)

4134 Ft / db

56-0101254
fekete / világoszöld

Színben hozzáillő
varrással

56-0101250
fekete / kék

56-0101251
fekete / vörös

56-0101252
fekete / fehér

56-0101253
fekete / sárga

ORIANA

Automata nyitó- és záró funkció

&§

ORIANA automata összecsukható szélálló esernyő, színben hozzáillő tokkal: 3 részes fém nyéllel,
fém/műanyag/üvegszálas bordázattal, gumival bevont markolattal és azzal egyező színű
csuklópánttal, poliészter nyersselyem ernyővel és méhsejt mintázatú tokkal, nyomógombos
szerkezettel | Csomagolás: 12/48 db | Méret: Ø101 cm | Anyag: Fém / Üvegszál / Poliészter |
Emblémázás: s 230/170 x 140 mm S1+H5 (6)

4180 Ft / db

56-0101223
sötétvörös

56-0101220
tengerészkék

56-0101221
fekete

56-0101222
világosszürke

56-0101224
szürke

Automata nyitó- és
záró funkció

Az ORIANA esernyőhöz passzol, a JUBILEE
sétapálca esernyőnket a 103. oldalon találja
A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

DISCO & DANCE

3

DISCO & DANCE automata esernyő: fém nyéllel és bordázattal , műanyag
zárókupakokkal, az esernyő színével megegyező műanyag markolattal és
poliészter ernyővel, tépőzárral | Csomagolás: 10/50 db | Méret: Ø103 cm |
Anyag: Fém / Poliészter | Emblémázás: s 270/160 x 200 mm S1+H2 (6)

1686 Ft / db

56-0103002
fekete

56-0103006
sárga

56-0103008
kék

56-0103009
vörös

56-0103010
fehér

56-0103020
tengerészkék

56-0103005
kék / sárga

56-0103011
vörös / fehér

56-0103013
zöld / fehér

56-0103012
kék / fehér

56-0103014
fekete / fehér

LIMBO

56-0103015
kék / zöld / vörös / sárga

56-0103018
fekete / vörös

56-0103019
fekete / sárga

m

LIMBO automata esernyő: fém nyéllel és bordázattal, színben hozzáillő
műanyag végekkel, fa nyéllel, poliészter ernyővel, tépőzáras összefogóval |
Csomagolás: 12/48 db | Méret: Ø103 cm | Anyag: Fém / Poliészter |
Emblémázás: s 270/180 x 170 mm S1+H2 (6)

1647 Ft / db

56-0103360
tengerészkék

56-0103361
fekete

56-0103362
fehér

56-0103363
kék

56-0103364
vörös

56-0103365
zöld

56-0103366
narancssárga

56-0103367
sárga

56-0103368
világoszöld

56-0103369
szívárvány

TANGO

m

TANGO automata, fa esernyő: fém bordázattal, fa zárókupakokkal és fa hajlított
markolattal, poliészter ernyővel, tépőzárral | Csomagolás: 12/36 db | Méret: Ø103 cm |
Anyag: Fa / Fém / Poliészter | Emblémázás: s 280/170 x 210 mm S1+H2 (6)

1835 Ft / db

56-0103149
szívárvány

56-0103130
tengerészkék

56-0103131
sötétzöld

56-0103132
fehér

56-0103133
fekete

56-0103134
narancssárga

56-0103135
sárga

56-0103136
vörös

56-0103138
bordóvörös

56-0103140
szürke

56-0103141
barna

56-0103142
bézs

56-0103145
királykék

56-0103146
világoszöld

56-0103147
sötétrózsaszín

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

097

DOUBLY

3

DOUBLY automata esernyő fém nyéllel, műanyag végekkel és hajlított nyéllel,
dupla rétegű ernyő 2 színnel, poliészter ernyő, tépőzáras összefogóval |
Csomagolás: 12/36 db | Méret: Ø103 cm | Anyag: Fém / Poliészter |
Emblémázás: s 270/160 x 200 mm S1+H2 (6)

2700 Ft / db

kétoldalú ernyő

56-0103073
fekete / sárga

56-0103070
fekete / kék

56-0103071
fekete / zöld

56-0103072
fekete / vörös

56-0103074
fekete / narancssárga

56-0103075
fekete / szürke

JOKER

&m

JOKER alumínium üveggyapot esernyő: 290 g könnyűszerkezetes váz, alumínium nyél,
üveggyapot bordázat, fém zárókupakok, EVA, gumival bevont markolat, poliészternyersselyem ernyő | Csomagolás: 10/50 db | Méret: Ø106 cm | Anyag: 290g Alumínium
/ Üvegszál / Poliészter | Emblémázás: s 270/160 x 200 mm S1+H2 (6)

2494 Ft / db

56-0103184
vörös / ezüst

56-0103180
tengerészkék / ezüst

56-0103181
fekete / ezüst

WALTZ
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WALTZ automata, fa esernyő: színes szegéllyel, fém bordázattal,
fa zárókupakokkal és fa hajlított markolattal, poliészter ernyővel,
tépőzárral | Csomagolás: 12/36 db | Méret: Ø103 cm | Anyag: Fa /
Fém / Poliészter | Emblémázás: s 260/170 x 150 mm S1+H2 (6)

Színes bordázat

2739 Ft / db

56-0103090
tengerészkék / bézs

56-0103091
sötétzöld / bézs

56-0103093
fekete / szürke

56-0103094
bézs / barna

WIND

&m

WIND automata szélálló esernyő: fém nyél, üveggyapot bordázat és fém
zárókupakok, gumibevonatú hajlított markolat és poliészter-nyersselyem
ernyő, tépőzárral | Csomagolás: 12/36 db | Méret: Ø103 cm | Anyag: Fém /
Üvegszál / Poliészter | Emblémázás: s 270/160 x 200 mm S1+H2 (6)

2662 Ft / db

56-0103263
világoskék

56-0103260
tengerészkék

56-0103261
fekete

56-0103262
vörös

56-0103264
narancssárga

56-0103265
sötétzöld

56-0103266
világosrózsaszín

56-0103267
világoszöld

56-0103268
sárga

56-0103269
szívárvány

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

LAMBARDA

&m

LAMBARDA automata esernyő fém nyéllel, üveggyapot bordázattal, fém
végekkel, gumiborítású hajlított nyéllel, beépített nyomógombbal, poliészter
– nyersselyem ernyő speciális vízálló bevonattal, tépőzáras összefogóval |
Csomagolás: 12/36 db | Méret: Ø103 cm | Anyag: Fém / Üvegszál / Poliészter |
Emblémázás: s 280/150 x 190 mm S1+H2 (6)

2933 Ft / db

Gyöngyházhatású
56-0103326
királykék

56-0103320
tengerészkék

56-0103321
fekete

56-0103322
vörös

56-0103323
lila

BOOGIE

56-0103324
türkiz zöld

56-0103325
világoszöld

56-0103327
sötétrózsaszin

m

BOOGIE automata, fa esernyő: fém bordázattal, fa zárókupakokkal
és fa hajlított markolattal, nejlon ernyővel, tépőzárral |
Csomagolás: 12/36 db | Méret: Ø103 cm | Anyag: Fa / Fém / Nejlon |
Emblémázás: s 270/160 x 200 mm S1+H2 (6)

2765 Ft / db

56-0103235
sárga

nejlon ernyővel
56-0103230
tengerészkék

56-0103231
sötétzöld

56-0103232
fehér

56-0103233
fekete

56-0103234
narancssárga

56-0103236
vörös

56-0103237
szürke

56-0103238
bordóvörös

56-0103239
bézs

LIPSI

101

m

LIPSI automata esernyő: fém nyél, üvegszálas bordák, fa zárókupakok és hajlított fa nyél, poliészter
ernyő újrahasznosított műanyagból (Global Recycle Standard), tépőzárral | Csomagolás: 12/36 db |
Méret: Ø103 cm | Anyag: Fa / Fém / Poliészter | Emblémázás: s 280/170 x 210 mm S1+H2 (6)

3165 Ft / db

ÚJONSÁG

56-0103503
vörös

Az ernyő újrahasznosított
műanyagból készült
(Globális újrahasznosítási
szabvány)

56-0103500
tengerészkék

56-0103501
fekete

56-0103502
fehér

56-0103504
szürke

56-0103505
világoszöld

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

CANCAN

&3

CANCAN automata esernyő: fém nyéllel és színben hozzáillő üvegszálas bordázattal,
fém zárókupakokkal, gumírozott hajlított nyéllel, színben hozzáillő gombbal, poliészternyersselyem ernyővel, tépőzáras összefogóval | Csomagolás: 12/36 db | Méret: Ø103 cm |
Anyag: Fém / Üvegszál / Poliészter | Emblémázás: s 270/160 x 200 mm S1+H2 (6)

3062 Ft / db

56-0103351
fekete / vörös

56-0103350
fekete / kék

56-0103352
fekete / fehér

56-0103353
fekete / sárga

RUMBA

56-0103354
fekete / világoszöld

m

RUMBA automata esernyő: alumínium nyéllel, üvegszálas bordázattal, fém végekkel, alumínium
és EVA markolattal, poliészter nyersselyem ernyő és tok, tépőzárral | Csomagolás: 12/36 db |
Méret: Ø103 cm | Anyag: Alumínium / Üvegszál / Poliészter | Emblémázás: s 270/160 x 200 mm
S1+H6 (6)

3204 Ft / db

56-0103296
levendula

56-0103290
tengerészkék

56-0103291
azúr kék

56-0103292
fehér

56-0103293
fekete

56-0103294
vörös

56-0103295
sárga

FLORA

103
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FLORA üveggyapot esernyő: hozzáillő tokkal, üveggyapot nyél és virág alakú
bordázat, műanyag zárókupakok és fekete EVA bevonatú markolat, nejlon ernyővel,
tépőzárral | Csomagolás: 12/36 db | Méret: Ø103 cm | Anyag: Üvegszál / Nejlon |
Emblémázás: s 270/160 x 200 mm S1+H6 (6)

4134 Ft / db

Különlegesen stabil

56-0103250
tengerészkék

56-0103253
lila

56-0103254
sötétvörös

JUBILEE

&m

JUBILEE automata sétapálca esernyő: alumínium nyéllel, üvegszálas
bordázattal, fém végekkel, színben hozzáillő, gumival bevont hajlított
markolattal, poliészter nyersselyem ernyővel és méhsejt mintázatú tokkal,
patentes záróval, rajta fém lapocska emblémázáshoz | Csomagolás: 12/36 db |
Méret: Ø103 cm | Anyag: Alumínium / Üvegszál / Poliészter |
Emblémázás: s 270/160 x 200 mm S1+H4 (6)

4625 Ft / db

56-0103340
tengerészkék

56-0103341
fekete

56-0103342
világos bézs

56-0103343
sötétvörös

56-0103344
szürke

56-0103345
Világosszürke

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

RAINDROPS

4U

RAINDROPS golf esernyő: fém nyéllel és dupla fém bordákkal, műanyag
zárókupakokkal, fogantyúja fára hasonlító megjelenéssel, poliészter
ernyő, tépőzáras összefogóval | Csomagolás: 12/24 db | Méret: Ø129 cm |
Anyag: Fém / Poliészter | Emblémázás: s 330/160 x 300 mm S1+H2 (6)

2513 Ft / db

56-0104224
sárga

56-0104220
fehér

56-0104221
fekete

56-0104222
kék

MOBILE

56-0104223
vörös

56-0104225
tengerészkék

Uü

MOBILE golf esernyő tokkal, fém nyéllel, dupla fém erősítésű
bordázattal, műanyag zárókupakokkal, EVA markolattal,
tokkal, poliészter ernyővel, tépőzárral | Csomagolás: 12/24 db |
Méret: Ø125 cm | Anyag: Fém / Poliészter |
Emblémázás: s 350/170 x 310 mm S1+H6 (6)

2513 Ft / db

56-0104145
narancssárga

56-0104140
tengerészkék

56-0104141
sötétzöld

56-0104142
királykék

56-0104143
fekete

56-0104144
vörös

56-0104146
sárga

56-0104147
világoszöld

TORNADO

105

&pU

TORNADO szélálló esernyő: üveggyapot nyél, műanyag zárókupakok,
fekete bevont dupla fém bordázat és szélálló tartószerkezet gyors
visszazárással, EVA markolat, poliészter ernyővel, tépőzárral |
Csomagolás: 12/24 db | Méret: Ø131 cm | Anyag: Fém / Üvegszál /
Poliészter | Emblémázás: s 350/170 x 310 mm S1+H2 (6)

2868 Ft / db

56-0104047
vörös
56-0104040
tengerészkék

56-0104041
sötétzöld

56-0104043
fekete

Szélálló funkció: általában az esernyők megtörnek, mikor a szerkezetüket
a szél visszahajtja. A szélálló funkcióval rendelkező ernyőknek rugalmas a
szerkezetük, így visszahajthatók bármilyen károsodástól mentesen.
56-0104044
szürke

56-0104046
kék

56-0104048
fehér

SUBWAY
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SUBWAY automata golf esernyő fekete fém nyéllel, bordázattal és végekkel,
fekete EVA hajlított fogó ezüstszínű nyomógombbal, poliészter ernyő speciális
vízlepergető borítással, tépőzáras összefogóval | Csomagolás: 12/24 db |
Méret: Ø119 cm | Anyag: Fém / Poliészter | Emblémázás: s 280/170 x 210 mm
S1+H2 (6)

2907 Ft / db

Gyöngyházhatású
56-0104195
sötét rózsaszín

56-0104190
tengerészkék

56-0104191
fekete

56-0104192
fehér

56-0104193
azúrkék

56-0104194
világoszöld

56-0104196
narancs

56-0104197
levendula

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

SOLARIS
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SOLARIS alumínium üveggyapot golf esernyő: alumínium nyél, üveggyapot bordázat, fém
zárókupakok és színben megegyező hajlított gumimarkolattal, poliészter-nyersselyem
ernyővel, tépőzárral | Csomagolás: 12/24 db | Méret: Ø120 cm | Anyag: Alumínium / Üvegszál
/ Poliészter | Emblémázás: s 350/170 x 310 mm S1+H2 (6)

3585 Ft / db

Kívül ezüst belül színes

56-0104112
ezüst / vörös

56-0104110
ezüst / fekete

RAINBOW SKY

56-0104053

pU

RAINBOW SKY golf esernyő: 16 paneles, fém nyél, fém bordázat és végek, fa fogóval,
poliészter ernyővel, tépőzáras összefogóval | Csomagolás: 12/24 db | Méret: Ø131 cm |
Anyag: Fém / Poliészter | Emblémázás: s 170/150 x 140 mm S1+H2 (6)

2913 Ft / db

16 paneles
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PASSAT

&6U

PASSAT automata szélálló esernyő fém nyéllel, üveggyapot bordázattal, EVA
markolattal, elegáns csúccsal, poliészter ernyővel és tépőzáras összefogóval |
Csomagolás: 12/24 db | Méret: Ø120 cm | Anyag: Fém / Üvegszál / Poliészter |
Emblémázás: s 350/170 x 250 mm S1+H2 (6)

3482 Ft / db

56-0104180
tengerészkék

56-0104181
fekete

56-0104182
vörös

56-0104183
szürke

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

MONSUN

&pU

MONSUN üveggyapot golf esernyő, légáteresztő
kialakítással, üveggyapot nyéllel és bordázattal,
műanyag markolattal, nejlon ernyő, tépőzárral |
Csomagolás: 12/24 db | Méret: Ø132 cm | Anyag: Üvegszál
/ Nejlon | Emblémázás: s 350/170 x 310 mm S1+H2 (6)

3779 Ft / db

Átengedi a
szelet

56-0104174
fekete / narancssárga

56-0104171
fekete / sötétzöld

CONCIERGE

56-0104172
fekete / vörös

56-0104212

56-0104173
fekete / szürke

&9

CONCIERGE óriás golf esernyő extra nagy, 180 cm-es átmérővel, így akár 7 ember
számára is alkalmas, üveggyapot nyéllel és bordázattal, műanyag végekkel,
gumiborítású markolattal, poliészter nyersselyem ernyővel és tokkal, tépőzáras
záródással | Csomagolás: 6/12 db | Méret: Ø180 cm | Anyag: Üvegszál / Poliészter |
Emblémázás: s 400/300 x 350 mm S1+H6 (6)

5892 Ft / db

Extra nagy Ø 180 cm
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SUNFLOWER
SUNFLOWER napernyő, 2 részes fém nyéllel, fém bordázattal, műanyag végekkel,
poliészter ernyővel, átlátszó PVC hord táskába csomagolva | Csomagolás: 12 db |
Méret: Ø145 cm | Anyag: Fém / Poliészter | Emblémázás: s 350/200 x 250 mm
S1+H2 (6)

3333 Ft / db

56-0106003
sárga

56-0106000
fehér

BEACHCLUB

56-0106002
vörös

56-0106004
világoszöld

56-0106033

BEACHCLUB strand- és napernyő: 2 részes fém nyéllel, a gömbcsuklóval a
nap irányának megfelelően beállítható dőlésszöggel, fém bordázat, műanyag
végek és csúcs, az alján beépített spirállal a leszúráshoz, kinyitható fogók a
földbe, homokba történő betekerés megkönnyítése érdekében, poliészter ernyő
szellőző rendszerrel és UV védős réteggel, hozzáillő színű poliészter hord táska
vállpánttal | Csomagolás: 12 db | Méret: Ø156 cm | Anyag: Fém / Poliészter |
Emblémázás: s 350/200 x 250 mm S1+H2 (6)

5782 Ft / db

56-0106001
kék

UV 30+

Egyszerű felállítás
a cöveknek
köszönhetően
A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

TEXTÍLIÁK

PUT AROUND
PUT AROUND szalag kalaphoz: rugalmas poliészterből, szegetlen végekkel, kb. 63 cm,
az 56-0701970-77-es cikkszámú COOL DANCE kalaphoz | Csomagolás: 500/2000 db |
Méret: 63 x 2,5 cm | Anyag: Poliészter | Emblémázás: u 80 x 18 mm T1 (10)

109 Ft / db

UTAZZON STÍLUSOSAN!
Színes textíliáink egész évben szoros
kapcsolatban állnak viselőivel. Levegős sapkák a
hőségben és meleg darabok a gyapjú sapkáknak
köszönhetően. A divatos ruhát eredetiség és
funkcionalitás teszi teljessé.

Kalapok, sapkák és ruházat ...............................................110
Esőkabát ...........................................................................................120

56-0701968
fehér

56-0701969
fekete
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FAVOURITE
FAVOURITE 5 paneles baseball sapka megerősített frontpanellel, 2 db
hímzett szellőzőlyukkal, tetején gombbal, tépőzáras méretállítási lehetőség a
hátulján | Csomagolás: 50/200 db | Méret: egy méret | Anyag: 100 % Pamut |
Emblémázás: u 95 x 40 mm T3 (10)

558 Ft / db

56-0702053
sárga
56-0702050
világoszöld

56-0702051
sötétkék

56-0702052
vörös

56-0702054
sötétzöld

56-0702055
fekete

56-0702056
fehér

56-0702057
világoskék

56-0702058
narancssárga

56-0702059
rózsaszín

COOL DANCE
COOL DANCE szabadidős kalap: lélegző anyag, az 56-0701968-as PUT AROUND
szalaggal kompatibilis, mely külön rendelhető | Csomagolás: 50/200 db | Méret: 58 |
Anyag: Poliészter | Emblémázás: u 60 x 35 mm T1 (10)

558 Ft / db

56-0701977
kék

56-0701970
fehér

56-0701971
fekete

56-0701972
vörös

56-0701973
sárga

56-0701974
almazöld

56-0701975
narancssárga

56-0701976
magenta

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

RACING
RACING 5 paneles sapka, műanyag méretállító csattal és fém szellőző lyukakkal
a tetején | Csomagolás: 50/200 db | Méret: egy méret | Anyag: 100 % Pamut |
Emblémázás: u 80 x 30 mm T3 (10)

544 Ft / db

56-0702048
narancssárga

56-0702043
sárga

56-0702044
zöld

56-0702046
fehér

SHADOW
SHADOW nyári kalap, horgászsapka, puha pamutból |
Csomagolás: 50/300 db | Méret: egy méret |
Anyag: 100 % Pamut | Emblémázás: u 90 x 40 mm T3 (10)

469 Ft / db

56-0702001
kék

56-0702002
vörös

56-0702003
sárga

56-0702004
zöld

56-0702006
fehér
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SPORTSMAN

SHINY

SPORTSMAN 5 paneles baseball sapka: könnyedén emblémázható megerősített
első panel – a simléder, a 4 db hímzett szellőzőnyílás és a gomb neon színben,
állítható tépőzárral a hátulján | Csomagolás: 50/200 db | Méret: egy méret |
Anyag: 90 % Pamut / 10 % Poliészter | Emblémázás: u 90 x 50 mm T3 (10)

SHINY 5 paneles baseball sapka 2 színes, megerősítet, könnyedén emblémázható
front panellel, 4 db hímzett szellőzőlyukkal, állítható tépőzárral a hátulján |
Csomagolás: 50/200 db | Méret: egy méret | Anyag: 100 % Poliészter |
Emblémázás: u 50 x 30 mm T3 (10)

598 Ft / db

503 Ft / db

Neon színekben

Neon színekben

56-0702066
sárga / fekete

56-0701800
narancssárga
/ fehér

56-0702061
narancssárga /
fekete
56-0701801
sárga / fehér

56-0701803
pink / fehér

56-0701802
zöld / fehér

PITCHER
PITCHER 6 paneles baseball sapka: megerősített front panel divatos
vászon megjelenéssel, a többi panel hálóból, 2 db hímzett szellőzőlyuk,
állítható tépőzárral a hátulján | Csomagolás: 50/200 db | Méret: egy
méret | Anyag: 100 % Poliészter | Emblémázás: u 60 x 50 mm T3 (10)

673 Ft / db

56-0701706
almazöld

56-0701700
fehér

56-0701701
fekete

56-0701702
sötétkék

56-0701704
királykék

56-0701705
narancssárga

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

BREEZY
BREEZY 5 paneles baseball sapka 2 színes: könnyedén emblémázható
megerősített első panel, a további panelek hálóval, állítható tépőzárral a
hátulján | Csomagolás: 50/200 db | Méret: egy méret | Anyag: Poliészter |
Emblémázás: u 90 x 50 mm T3 (10)

571 Ft / db

56-0701752
vörös / fehér

56-0701750
fekete / fehér

56-0701751
tengerészkék /
fehér

56-0701753
sötétzöld / fehér
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LIBERTY
LIBERTY 6 paneles szendvics sapka, vastag fésült pamutból,
hímzett szellőző lyukakkal, tépőzárral és megerősített
frontpanellel | Csomagolás: 50/200 db | Méret: egy méret |
Anyag: 100 % Pamut | Emblémázás: u 60 x 40 mm T3 (10)

796 Ft / db
56-0702182
narancssárga

56-0702174
rózsaszín

56-0702175
sárga

56-0702176
világoszöld

56-0702177
kék

56-0702178
bézs

56-0702180
fehér

56-0702181
vörös

56-0702183
tengerészkék

56-0702184
fekete

WALK
WALK 5 paneles szendvics baseball sapka: megerősített első
panel, 4 db hímzett szellőzőlyuk, állítható tépőzáras pánt a hátulján,
100 % pamut | Csomagolás: 50/200 db | Méret: egy méret |
Anyag: 100 % Pamut | Emblémázás: u 90 x 50 mm T3 (10)

775 Ft / db
56-0702098
sötétkék

56-0702090
fehér

56-0702091
fekete

56-0702092
világoszöld

56-0702093
kék

56-0702094
sárga

56-0702095
rózsaszín

56-0702096
vörös

56-0702097
narancssárga

DETECTION
DETECTION 6 paneles baseball sapka fényvisszaverő
csíkkal a karimáján és tépőzárral a hátulján, hímzett
szellőző lyukakkal, 100 % pamut | Csomagolás: 50/200 db |
Méret: one size | Anyag: 100 % Pamut |
Emblémázás: u 60 x 40 mm T3 (10)

864 Ft / db

Fényvisszaverővel

56-0702165
vörös

56-0702160
fehér

56-0702161
narancs

56-0702162
fekete

56-0702163
szürke

56-0702164
kék

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

UP TO DATE
UP TO DATE 5 paneles baseball sapka: az ellenző és a megerősített
első panel vászon kinézettel, a többi panel pamutból, 4 db hímzett
szellőzőlyukkal, színes és állítható tépőzáras pánttal a hátulján |
Csomagolás: 50/200 db | Méret: egy méret | Anyag: Poliészter / Pamut |
Emblémázás: u 90 x 50 mm T3 (10)

748 Ft / db

56-0701601
vörös / szürke

56-0701603
fekete / szürke

56-0701602
sötétkék / szürke

56-0701604
királykék / szürke

56-0701605
sötétzöld / szürke

56-0701600
fehér / szürke

SOLDIER
SOLDIER military sapka, katonai fazonnal erős
vászonból, 4db fém szellőző nyílással és fém csattal |
Csomagolás: 50/200 db | Méret: egy méret | Anyag: 100 % Pamut |
Emblémázás: u 60 x 20 mm T3 (10)

1020 Ft / db

56-0702104
antracit

56-0702100
keki

56-0702102
sötétzöld

KIDDY WEAR
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Gyermekeknek

KIDDY WEAR 5 paneles gyermek baseball sapka: megerősített
első panel, 2 db hímzett szellőzőlyuk, tetején gomb, tépőzáras
méretállítás a hátulján | Csomagolás: 50/200 db | Méret: egy méret |
Anyag: 100 % Pamut | Emblémázás: u 60 x 30 mm T3 (10)

530 Ft / db
56-0702119
világoszöld

56-0702116
fehér

56-0702117
kék

56-0702118
vörös

CALIMERO
CALIMERO 5 paneles gyereksapka, színes ellenzővel, hímzett
szellőző lyukakkal, gombbal és tépőzárral, megerősített
frontpanellel | Csomagolás: 50/200 db | Méret: egy méret |
Anyag: 100 % Pamut | Emblémázás: u 60 x 30 mm T3 (10)

619 Ft / db

56-0702126
vörös / kék

56-0702125
sárga / narancssárga

WICKIE
WICKIE gyermek légionárius sapka: megerősített felső rész, hosszú
nyakvédő, gumis pánt műanyag összehúzó csattal a méretállítás érdekében,
4 db hímzett szellőzőnyílás – ideális kültéri programokhoz, napszúrás
ellen | Csomagolás: 50/200 db | Méret: egy méret | Anyag: 100 % Pamut |
Emblémázás: u 90 x 40 mm T3 (10)

1265 Ft / db

56-0702111
fehér

56-0702112
kék

56-0702113
vörös

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

NORDIC
NORDIC kifordítható sapka, három féle színben |
Csomagolás: 100/200 db | Méret: egy méret |
Anyag: 100 % Akril | Emblémázás: u 80 x 30 mm T1 (10)

796 Ft /db

Kifordítható sapka

56-0702603
fekete / ezüst

56-0702601
tengerészkék / királykék

56-0702602
fekete / vörös

VARIOUS
VARIOUS polár sapka és sál egyben, kétféle módon viselhető –
sálként, illetve összehúzva sapkaként | Csomagolás: 50/100 db |
Méret: 27,5 x 27,5 cm | Anyag: 100 % Poliészter | Emblémázás: u 80 x 80 mm
T1 (10)

56-0702723
kék

707 Ft / db

2 az 1-ben

56-0702720
fehér

56-0702721
fekete

56-0702722
tengerészkék

TRIPLE

56-0702801

TRIPLE puha polár szett, tartalmaz egy sapkát, rojtos végű sálat, egy pár
kesztyűt amely műanyag zárral összekapcsolható, emblémázható címkével |
Csomagolás: 50/100 szett | Méret: egy méret | Anyag: 100 % Poliészter |
Emblémázás: u 40 x 20 mm T1+H2 (10)

2251 Ft / szett

ANTARCTIC
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56-0702400

ANTARCTIC polár fleece kesztyű műanyag összekapcsolóval |
Csomagolás: 50/100 pár | Méret: egy méret | Anyag: 100 % Poliészter |
Emblémázás: u 60 x 20 mm T1 (10)

748 Ft / pár

OPERATE
OPERATE érintőképernyős kesztyű: vezető fém szálakkal a mutató, a középső és a hüvelyujjak végén, okostelefonok és
egyéb kapacitív kijelzős eszközök működtetéséhez, akár a hidegben is | Csomagolás: 50/200 db | Méret: egy méret |
Anyag: 95 % Akril / 5 % Elasztán | Emblémázás: u 50 x 40 mm T1+H2 (10)

558 Ft / szett

56-0702410
fekete

56-0702412
vörös

56-0702411
kék

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

TRENDY
TRENDY multifunkciós sál/kendő legalább 7 féle viselési lehetőséggel – védelmet
biztosít a meleg, hideg és a szél ellen | Csomagolás: 150/300 db | Méret: 24,5 x 47 cm |
Anyag: 100 % Poliészter | Emblémázás: u 80 x 80 mm T1+H2 (10)

422 Ft / db

56-0702324
világoskék

56-0702320
vörös

56-0702321
fekete

56-0702322
világoszöld

56-0702323
kék

56-0702325
rózsaszín

56-0702326
narancssárga

56-0702327
szürke

AUTUMN
AUTUMN kapucnis esőköpeny, egy
méretben | Csomagolás: 200 db |
Méret: 130 x 124 cm | Anyag: 0,016 mm Műanyag |
Emblémázás: t 60 x 25 mm K1+H4 (1)

245 Ft / db

56-0603103
átlátszó

Tasakban
56-0603106
kék

KEEP DRY
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ALWAYS PROTECT

56-0603107

KEEP DRY kerékpáros kapucnis esőköpeny, az arc körül összehúzható
zsinórral, univerzális méretben | Csomagolás: 25/50 db | Méret: 131 / 93 cm |
Anyag: 0,10 mm PVC | Emblémázás: s 350 x 420 mm S2+H6+V2 (1)

1326 Ft / db

ALWAYS PROTECT esőponcsó: kapucnival, sokoldalú felhasználás, PVC
tasak átlátszó előlappal és színben hozzáillő hátlappal, papír betéttel |
Csomagolás: 50 db | Méret: 127 x 102 / 23 x 19 cm | Anyag: 0,10 mm PVC |
Emblémázás: t 70 x 25 mm K1+H4 (1)

1000 Ft / db

56-0603113
sárga

56-0603114
kék

NEVER WET
NEVER WET esőponcsó, esőkabát: kapucnival, univerzális méretben,
színben hozzáillő fekete hálós tasakban, fogóval és műanyag zárral |
Csomagolás: 50/100 db | Méret: 127 x 102 / Ø7 x 19 cm | Anyag: 0,12 mm Műanyag |
Emblémázás: n 40 x 20 mm E1+H2 (10)

56-0603110
kék

1312 Ft / db

56-0603108
vörös

56-0603109
sárga

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

POWERBANKOK & KÜTYÜK

BACKUP

IDEJE ÚJRATÖLTENI.
Amikor az akkumulátor lemerül, powerbankjaink
akkor is ellátják energiával a készülékeit, ha nincs
a közelben konnektor. A non-stop telefonálás és a
végtelen szörfözés nem jelent problémát ezeknek
az energiabombáknak köszönhetően. A menő
kütyük izgalomban tartanak!

Powerbankok ...............................................................................................122
Mobil- és okostelefon kiegészítők ..............................................133
Számítógépes kiegészítők ................................................................140

56-1107206

W

BACKUP powerbank, hordozható töltő – a tökéletes megoldás az úton
lévőknek: használható okostelefonok és USB-s eszközökhöz, USB és micro USB
véggel, vezeték kb. 30 cm, kihajtható micro USB kábel a telefonokhoz, kék LED
kijelzővel, bemeneti teljesítmény: 1 A, kimeneti teljesítmény: 5 V/1 A, töltési idő: 1 óra,
kapacitása: 1800 mAh, erős lítium-ion akkumulátorral | Csomagolás: 50/100 db |
Méret: 9,7 x 6,3 x 0,7 cm | Anyag: Műanyag | Emblémázás: t 50 x 45 mm K1+H4 (4)

2421 Ft / db
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ENDURANCE
ENDURANCE hordozható mobiltöltő – a tökéletes úti töltő: okostelefonokhoz, iPhone-hoz és USB-s eszközökhöz,
USB kábel micro-USB kimenettel (hossza kb. 25 cm), piros töltésjelző LED-del, kék működést jelző LED-del, ki/
be kapcsoló gombbal, bemenő teljesítmény: 5V, töltési idő: kb. 4 óra, kapacitás 2.200 mAh, kiváló minőségű
lítium-ion akkumulátor, elegáns fém házban | Csomagolás: 50/100 db | Méret: 10 x 2 x 2 cm | Anyag: Alumínium |
Emblémázás: l 5 cm2 L1+H4 (1)

1904 Ft / db
56-1107200
sötétkék

56-1107201
ezüst

56-1107202
fekete

MEGAWATT

56-1107203
kék

56-1107204
vörös

56-1107205
zöld

58-8105002

MEGAWATT hordozható töltő: okostelefonok és egyéb külső eszközökhöz, iPhone 4,
Micro USB, Mini USB adapterekkel - kimeneti teljesítmény: 5 V - 1000 mA, beépített
fehér LED, nagy teljesítményű lítium-polimer akkumulátor, kapacitás: 2200 mAh,
kék LED-es töltöttségi szint kijelzés, USB töltőkábel (hossz kb. 22,5 cm), a töltési
idő: kb. 7 óra | Csomagolás: 20/80 db | Méret: 11,2 x 6,1 x 1 cm | Anyag: Műanyag |
Emblémázás: § 6 cm2 DP1+H2 (10)

6045 Ft / db

LED lámpával

A nagyobb biztonságért! Minden
powerbankunk rendelkezik a következő
specifikációkkal:
· túltöltés elleni védelem
· túláram védelem
· rövidzárlat elleni védelem
A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

POWER UP
POWER UP powerbank – a tökéletes tartalék energia az úton: okostelefonhoz,
iPhone-hoz, és egyéb USB készülékekhez, USB töltőkábel micro USB véggel
(hossza kb. 29 cm), a nem micro USB bemenetes készülékek esetében azok saját
adatkábelével használható, erős újratölthető lítium akkumulátor, kapacitás: 2600 mAh,
bemeneti teljesítmény: 5V/1A, kimenő teljesítmény: 5V/1A | Csomagolás: 40/80 db |
Méret: 11,4 x Ø3 cm | Anyag: PVC / Műanyag | Emblémázás: § 85 x 7 mm DP1+H4 (10)

3121 Ft / db

58-8105010
szürke / fekete

58-8105011
kék / fekete

CLIP

56-1107230

58-8105013
zöld / fekete

58-8105012
vörös / fekete

W

CLIP powerbank: a tökéletes tartalék energia útközben: okostelefonokhoz, és USB-s készülékekhez, USB kábellel
Micro-USB véggel (hossza: kb. 32 cm), nagy teljesítményű lítium-ion akkumulátorral, kapacitás: 3,000 mAh,
beépített töltés kijelzővel, bemeneti teljesítmény: 5V/1A, kimenő teljesítmény: 5V/1A, hátulján erős csiptetővel |
Csomagolás: 50/100 db | Méret: 9,9 x 5 x 1,4 cm | Anyag: Alumínium / Műanyag | Emblémázás: l 5 cm2 L1+H4 (1)

3781 Ft / db

FORCE
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56-1107232

FORCE powerbank, hordozható töltő tökéletes megoldás az úton lévőknek: a manapság használatos valamennyi okostelefonhoz
és USB-s készülékhez, USB töltő kábel micro-USB véggel, (hossza kb. 33 cm), kék színű LED töltöttség kijelzővel, bemeneti
teljesítmény: 5V, 1.000 mA, kimenő teljesítmény: 5V, 1.000 mA, kapacitás: 4.000 mAh, kiváló minőségű lítium-ion akkumulátorral |
Csomagolás: 20/100 db | Méret: 9 x 4,7 x 2,2 cm | Anyag: Műanyag | Emblémázás: § 6 cm2 DP1+H4 (10)

4644 Ft / db

A nagyobb biztonságért! Minden powerbankunk
rendelkezik a következő specifikációkkal:
· túltöltés elleni védelem
· túláram védelem
· rövidzárlat elleni védelem

TOP ENERGY
TOP ENERGY powerbank – a tökéletes energia tartalék útközben: A legtöbb jelenleg
használatos okostelefonhoz és USB-s eszközhöz, USB-micro USB kábellel (hossza
kb. 30 cm), be és kimeneti teljesítmény: 5 V/ 1000 mA, kapacitás: 4000 mAh, nagy
teljesítményű akkumulátor | Csomagolás: 25/50 db | Méret: 9,7 x 4,5 x 2,3 cm |
Anyag: Műanyag | Emblémázás: § 6 cm2 DP1+H2 (10)

2496 Ft / db

56-1107270
almazöld

56-1107266
fehér

56-1107267
fekete

56-1107268
kék

56-1107269
vörös

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

ENDURANCE EVOLUTION

W

ENDURANCE EVOLUTION powerbank – a tökéletes áramellátás útközben: okostelefonok, iPhone® és USBeszközökhöz, Mikro-USB kábellel (hossza: kb. 30 cm), LED teljesítményjelző, be/ki kapcsoló, bemeneti
teljesítmény: 5V/1A, kimenő teljesítmény: 5V/1A. Kapacitás: 4.000 mAh, erős lítium-ion akkumulátor, elegáns
fémház | Csomagolás: 50/100 db | Méret: 11 x 6,8 x 1 cm | Anyag: Alumínium / Műanyag | Emblémázás: l 5 cm2
L1+H4 (1)

3298 Ft / db

56-1107288
zöld

56-1107284
ezüst

56-1107285
fekete

56-1107286
kék

56-1107287
vörös

OCTOPUS

W

OCTOPUS powerbank - a tökéletes társ útközben: okostelefonokhoz és USB-s készülékekhez, beépített
és levehető 2 az 1-ben töltőkábel (hossza kb. 6 cm), 1 db számítógép töltőkábel (hossza kb. 30 cm),
gumi tapadókorongokkal, melyekkel a powerbank közvetlenül összekapcsolható az okostelefonnal,
bemeneti teljesítmény: 5V/2A, kimenő teljesítmény: 5V/2A, töltési idő: kb. 4 óra, kapacitás: 4.000 mAh |
Csomagolás: 25 / 50 db | Méret: 13 x 6,5 x 1,5 cm | Anyag: Műanyag / Szilikon | Emblémázás: § 6 cm2
DP1+H4 (10)

5705 Ft / db

56-1107271
ezüst / fehér

56-1107272
fekete / fekete

ENERGY
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58-8105008

ENERGY powerbank, hordozható töltő – tökéletes megoldás
az úton lévőknek: a manapság használatos valamennyi
okostelefonhoz és USB-s készülékhez – ki/be kapcsoló gomb
a töltöttségi szint ellenőrzéséhez és a töltés megkezdéséhez,
a csatlakoztatást kö | Csomagolás: 10/40 db |
Méret: 15 x 6,8 x 1,3 cm | Anyag: Alumínium / Műanyag |
Emblémázás: l 5 cm2 L1+H4 (1)

9425 Ft / db

A nagyobb biztonságért! Minden
powerbankunk rendelkezik a következő
specifikációkkal:
· túltöltés elleni védelem
· túláram védelem
· rövidzárlat elleni védelem

HELIOS

56-1107233

d

HELIOS powerbank, hordozható töltő: a manapság használatos valamennyi
okostelefonhoz és USB-s készülékhez – ki/be kapcsoló gomb a töltöttségi
szint ellenőrzéséhez és a töltés megkezdéséhez, napelemmel, 2 db USB
csatlakozással, 1 db micro-USB porttal, USB töltő kábel micro-USB véggel
(hossza kb. 33 cm) – 1) USB mód: bemenő teljesítmény: 5V/1A, kék színű LED-es
töltöttség kijelzővel, 2) töltés a napelem segítségével: bemeneti teljesítmény: 5V,
200 mA, zöld színű LED-es töltöttség kijelzővel – kapacitás: 6.000 mAh, kimeneti
teljesítmény: 1. csatlakozó 5V/1A, 2. csatlakozó: 5V/2.1 A, kiváló minőségű lítium-ion
akkumulátorral, hátulján LED világítással, csúszásmentes szilikon borítással, telefon
kitámasztóval | Csomagolás: 20/40 db | Méret: 14,2 x 7,6 x 1,8 cm | Anyag: Műanyag |
Emblémázás: § 20 x 10 mm DP1+H4 (10)

9778 Ft / db

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

LUX

W

56-1107244

LUX powerbank a tökéletes megoldás úton lévőknek: mobiltelefonokhoz és egyéb
USB-s eszközökhöz, 15 db fehér LED-del, 3 féle világítási móddal (folyamatos,
folyamatos 50 %-os és villogó), a LED égők áttetsző fehér buroklattal, töltés
kijelzéssel, erős újratölthető akkumulátor: 8.000 mAh, 2 db USB bemenet, bemeneti
teljesítmény: 5V/1,5A, kimenő teljesítmény: 5V/1A és 5V/2A vagy 2 x 5V/1A,
USB kábel micro-USB véggel (hossza: kb. 30 cm) | Csomagolás: 20/40 db |
Méret: 15,5 x 7 x 2,4 cm | Anyag: Műanyag | Emblémázás: § 6 cm2 DP1+H4+V1 (10)

7691 Ft / db

3 világítási mód

UPGRADE

58-8105006

UPGRADE powerbank, hordozható töltő – tökéletes megoldás az úton lévőknek: a manapság használatos
valamennyi okostelefonhoz és USB-s készülékhez – ki/be kapcsoló gomb a töltöttségi szint ellenőrzéséhez és
a töltés megkezdéséhez, USB töltőkábel micro-USB véggel (hossza kb. 32 cm), bemeneti teljesítmény: 5V/1A,
kimeneti teljesítmény: 1. csatlakozó: 5V/1A, 2.csatlakozó: 5V/2.1A, kapacitás: 8.000 mAh, kiváló minőségű
lítium-ion akkumulátorral | Csomagolás: 10/40 db | Méret: 8,6 x 8,2 x 2,4 cm | Anyag: Műanyag / PU |
Emblémázás: § 6 cm2 DP1+H4 (10)

11988 Ft / db
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BIG CAP
BIG CAP powerbank - a tökéletes energiaforrás az úton
lévőknek: okostelefonokhoz és USB-s eszközökhöz,
USB kábel Micro-USB és Type-C csatlakozással
(hossza kb. 30 cm), ki/bekapcsoló gomb, bemeneti
teljesítmény: 5V/2A, kapacitás: 8000 mAh, töltöttségi
szint kijelzés %-ban | Csomagolás: 25/50 db |
Méret: 13,7 x 7 x 1,6 cm | Anyag: Műanyag |
Emblémázás: § 6 cm2 DP1+H4 (10)

6514 Ft / db

58-8105019
fehér

58-8105020
fekete

GIGAWATT

58-8105003

GIGAWATT hordozható mobiltöltő – a tökéletes vésztartalék útközben: használható
okostelefonokhoz, iPhone-hoz, USB csatlakozóval rendelkező műszaki
berendezésekhez, csatlakozóval ellátott USB kábellel (kb. 31 cm), kék LCDes kapacitás kijelzéssel (a maradék energia %-ban kijelezve), bemeneti
energia: 5V/1A, kimenet: port 1 - 5V/1A, port 2 - 5V/2,1A, kapacitás: 9.000 mAh,
ki/be kapcsoló gomb a töltéshez, dupla kattintással a fehér LED elemlámpa
működtethető, nagy teljesítményű lítium-ion akkumulátor | Csomagolás: 10/40 db |
Méret: 9 x 7,3 x 2,3 cm | Anyag: Műanyag | Emblémázás: § 6 cm2 DP1+H4 (10)

12784 Ft / db

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

SILICON VALLEY

W

SILICON VALLEY powerbank - a tökéletes tartalék energia
útközben: okostelefonokhoz és egyéb USB-s eszközökhöz,
USB kábel Micro-USB véggel (hossza kb. 32 cm), beépített
töltöttség kijelzővel, ki/be kapcsoló gomb, nagyteljesítményű
akkumulátor, kapacitás: 10.000 mAh, 2 USB csatlakozó, bemeneti
teljesítmény: 5V / 1A, kimeneti teljesítmény: 5V / 1A és 5V / 2 A |
Csomagolás: 20/40 db | Méret: 14,5 x 7,3 x 1,5 cm | Anyag: Műanyag /
Szilikon | Emblémázás: § 6 cm2 DP1+H4 (10)

7031 Ft / db

56-1107239
fehér / kék

56-1107238
fehér / szürke

56-1107240
fehér / vörös

INDICATOR
INDICATOR powerbank - a tökéletes tartalék energia útközben: okostelefon, és egyéb USB-s készülékekhez, USB
kábel micro-USB véggel (hossza kb. 30 cm), bemeneti teljesítmény: 5V/1A, kimeneti teljesítmény: 5V/2,1A, nagy
teljesítményű lítium-ion akkumulátor, kapacitás: 10.000 mAh, töltés kijelzés százalékban | Csomagolás: 25/50 db |
Méret: 16,2 x 7,8 x 1 cm | Anyag: Alumínium / Műanyag | Emblémázás: l 5 cm2 L1+H4 (1)

8398 Ft / db

58-8105017
fekete

58-8105016
ezüst

A nagyobb biztonságért!
Minden powerbankunk rendelkezik a következő
specifikációkkal:
· túltöltés elleni védelem
· túláram védelem
· rövidzárlat elleni védelem

TERAWATT
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58-8105004

TERAWATT hordozható mobiltöltő – a tökéletes vésztartalék útközben: használható
okostelefonokhoz, iPhone-hoz, USB csatlakozóval rendelkező műszaki berendezésekhez,
csatlakozóval ellátott USB kábellel (kb. 31 cm), érintésvezérléssel, kék LED-es kapacitás kijelzéssel,
bemeneti energia: 5V/1A, kimenet: port 1 - 5V/1A, port 2 - 5V/2,1A, kapacitás: 10.000 mAh, nagy
teljesítményű lítium-ion akkumulátor, hátulján csiszolt fém felülettel | Csomagolás: 10/40 db |
Méret: 13 x 8,2 x 1,4 cm | Anyag: Műanyag / Fém | Emblémázás: § 6 cm2 DP1+H4 (10)

13199 Ft / db

STORAGE

58-8105022

STORAGE powerbank: a legjobb társ az úton lévőknek: a manapság használatos
okostelefonokhoz és egyéb USB-s eszközökhöz, töltöttségi szint kijelző egy
gombnyomással, USB-kábel Micro-USB csatlakozóval (hossz: kb. 30 cm
), két USB-port, bemeneti teljesítmény: 5V / 2A, kimeneti teljesítmény: 5V
/ 2,1A és 5V / 1A, kapacitás: 20.000 mAh, nagy teljesítményű újratölthető
akkumulátor | Csomagolás: 25/50 db | Méret: 16 x 8 x 2,3 cm | Anyag: Műanyag |
Emblémázás: § 6 cm2 DP1+H4 (10)

11438 Ft / db

20.000 mAh

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

CONTACT

58-8105018

CONTACT powerbank - a tökéletes tartalék energia útközben: okostelefonokhoz és egyéb USB-s
eszközökhöz, vezeték nélküli töltés a készülék felületével érintkezve (kompatibilis eszközökkel), a
powerbank maga is tölthető vezeték nélkül, egy arra alkalmas töltőállomásról, mely nem tartozék,
(lásd az 56-1107243-as terméket), USB kábel Micro-USB véggel (hossza kb. 50 cm), C típusú USB
csatlakozó, beépített töltésszint jelző és működés jelző, ki/be kapcsoló gomb, bemeneti teljesítmény: 5V
/ 2A (USB), 5V / 750 mA (vezeték nélküli), kimeneti teljesítmény: 5V / 2.1A (USB), 5V / 1A (vezeték
nélküli), kapacitás: 10.000 mAh | Csomagolás: 20/40 db | Méret: 13,5 x 7,3 x 2 cm | Anyag: Műanyag |
Emblémázás: t 50 x 30 mm K2+H4+V1 (1)

13478 Ft / db

10.000 mAh

WIRELESS POWER

W

WIRELESS POWER powerbank a tökéletes áramellátás útközben: okostelefonokhoz és USBeszközökhöz alkalmas, vezeték nélküli töltés, töltés a powerbankra ráhelyezve (a technológiával
kompatibilis készülékekkel), Mikro-USB kábel (hossz: kb. 30 cm), adapterrel C-típusú USB-hez,
LED teljesítményjelző, be/ki kapcsoló, bemeneti teljesítmény: 5V/1A, kimenő teljesítmény: 5V/1A
(USB), 5V/1A (vezeték nélküli), kapacitás: 4.000 mAh | Csomagolás: 50/100 db | Méret: 12,2 x 7 x 1 cm |
Anyag: Alumínium / Szilikon / Műanyag | Emblémázás: l 5 cm2 L1+H4 (1)

6202 Ft / db

adapterrel C-típusú USB-hez

56-1107283
vörös
56-1107280
ezüst

56-1107281
fekete

56-1107282
kék

INDUCTION

W

56-1107243

INDUCTION vezeték nélküli töltő állomás: különféle eszközök vezeték nélküli töltése a kontakt felület érintésével
(kompatibilis eszközökkel), USB kábel Micro-USB véggel (hossza kb. 70 cm), piros LED fény jelzi a közepén a
rendelkezésre állást, az áttetsző gyűrű kék színnel villog a töltés során, bemeneti teljesítmény: 5V/2A, kimeneti
teljesítmény: 5V/1A, gumi lábak az alsó és gumi gyűrű a felső részen a biztonságos tárolás érdekében |
Csomagolás: 25/100 db | Méret: Ø10 x 1 cm | Anyag: Műanyag | Emblémázás: § 40 x 10 mm DP1+H4 (10)

1843 Ft / db

Az 58-8105018-as CONTACT
powerbank hozzáillő termék.

RELOADED

56-1107247

RELOADED vezetéknélküli töltő állomás: készülékek
vezeték nélküli töltése az érintkező felületéhez történő
érintéssel (kompatibilis, induktív töltéssel rendelkező
készülékekhez) USB-kábel Micro-USB csatlakozóval
(hossza kb. 80 cm), a gyűrű kék színnel világít a
töltés során és zölden miután befejeződött, bemeneti
teljesítmény: 2A / 5V, kimeneti teljesítmény: 1A /
5V, hőmérséklet-szabályozással és idegen test
érzékeléssel, 4 lábbal az alján | Csomagolás: 25/100 db |
Méret: Ø9,8 x 1 cm | Anyag: Műanyag |
Emblémázás: § 6 cm2 DP1+H4 (10)

1958 Ft / db

IN CAR

56-1107248

IN CAR autós telefontartó: a legtöbb elterjedt induktív töltési funkcióval rendelkező
okostelefonhoz alkalmas, autó szellőző zsalujára rögzíthető (különféle vastagságú
lamellákhoz), gömbcsukló az optimális beállításhoz, töltőegység beépített USB
kábellel (1m) | Csomagolás: 25/50 db | Méret: 5,5 x 8,2 cm | Anyag: Műanyag |
Emblémázás: t 40 x 10 mm K1+H4 (4)

3951 Ft / db

ÚJONSÁG

ÚJONSÁG

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.
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PERFECT ILLUMINATION

56-1107368

PERFECT ILLUMINATION webkamera vagy okostelefon gyűrű világítás (selfie
ring): 28 LED-del, 3 fényerővel, a monitorhoz vagy okostelefonhoz rögzíthető klipsszel,
USB-kábellel táplálva (kb. 20 cm hosszú), sokoldalúan használható beépített
80 mAh-ás akkumulátorának köszönhetően, videokonferenciákhoz és távmunkához
is alkalmas | Csomagolás: 25/200 db | Méret: Ø8,5 x 3,6 cm | Anyag: Műanyag / PP |
Emblémázás: t 40 x 15 mm K1+H4 (4)

1115 Ft / db

ÚJONSÁG

3 világítási mód

HANGING TOUGH
HANGING TOUGH filc telefon tartó töltéshez: ideális okostelefon, iPhone®, és digitális
fényképezőgép töltéséhez – becsúsztatós zseb a telefon számára és kis zseb a
pótakkumulátor vagy egyéb kiegészítők számára, a felső nyíláson átdugható a töltő, így
praktikus és biztonságos tárolást tesz lehetővé a készüléknek és kábelének a töltési
folyamat során | Csomagolás: 200 db | Méret: 25 x 9,3 x 0,7 cm | Anyag: Poliészter |
Emblémázás: u 60 x 30 mm T1+H2 (10)

496 Ft / db

56-0402459
kék/szürke

56-0402458
szürke

SPECIAL EFFECT
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56-1107242

SPECIAL EFFECT lencse okostelefonokhoz különleges
fotók készítéséhez: 3 lencsét tartalmaz, (halszem
optika 180 °-os képekhez, makró a közeli képekhez
és széles látószögű), párnázott csipesszel és
csavarmenetes lencsékkel, mindegyik lencse
védőkupakkal, húzózsinóros tároló zsákkal |
Csomagolás: 50/100 db | Anyag: Alumínium / Üveg |
Emblémázás: u 50 x 50 mm T1+H4 (10)

1394 Ft / db

Három
lencsével

SELFIE MINI

W

SELFIE MINI teleszkópos szelfi bot – maximum 8,5 cm széles okostelefonokkal
történő szelfik készítéséhez: a jack-bemenetbe csatlakoztatható beépített kábellel,
elsütő gombbal a nyélen, kompatibilis az ANDROID 4.1.2 és az IOS 5.0 vagy ezeknél
újabb operációs rendszerekkel, egyéb modellek esetében az exponálás fotó
applikáció segítségével aktiválható, teleszkópos nyél mely 23 cm-től kb. 61 cm-ig
nyitható, a befogó rész kb. 270 fokos dőlésszöggel, színes habosított gumi nyéllel,
nyomtatható és levehető csuklópánttal | Csomagolás: 50/100 db | Méret: 14-61 cm |
Anyag: Fém / EVA | Emblémázás: u 80 x 15 mm T1+H4 (10)

Exponáló gombbal

469 Ft / db

56-1107250
fekete

SELFIE

56-1107252
vörös

56-1107253
zöld

56-1107254
narancssárga

56-1107255
rózsaszín

56-1107251
kék

56-1107216

SELFIE teleszkópos, monopod kamera, fényképező állvány – ideális selfie-k
készítésére fényképezőgéphez, telefonhoz: teleszkópos nyél, kb. 22 cm-ről
106 cm-re nyitható, akár 180 °-ban elforgatható tartóval, kamera menettel és
szerelhető tartóval, szilikon markolattal, csuklópánttal, praktikus tasakban |
Csomagolás: 50/100 db | Méret: 22-106 cm | Anyag: Sárgaréz / Fém |
Emblémázás: l 5 cm2 L1+H5 (1)

1163 Ft / db

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

FLUX

56-0407118

FLUX mágneses mobiltelefon tartó - okostelefonokhoz és más
mobiltelefonokhoz: a gépjármű szellőző rácsára rögzíthető (különböző
méretekhez is alkalmas), kerek öntapadós lap a telefonra vagy a
tokra rögzítéshez, a telefon 360 °-ban elforgatható a mágneses
rögzítésnek köszönhetően | Csomagolás: 300 db | Méret: Ø3,6 x 5,2 cm |
Anyag: Műanyag / Fém | Emblémázás: l 5 cm2 L1+H2 (1)

877 Ft / db

Mágneses

SIMPLY HELD

56-0407110

SIMPLY HELD telefon tartó: 5,5-9 cm szélességű okostelefonok és
iPhone®-ok számára, gépkocsi szellőzőjéhez (többféle mérethez),
vagy bevásárló kocsihoz, tartóhoz rögzíthető, 360 °-ban elforgatható |
Csomagolás: 100/200 db | Méret: 9,8 x 2,9 x 2,5 cm | Anyag: Műanyag |
Emblémázás: t 25 x 20 mm K1+H2 (4)

367 Ft / db

CLAW

56-0407127
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W

CLAW autós telefontartó: az autó szellőzőnyílásához rögzíthető
(különféle szellőzőnyílás-méretekhez), legfeljebb 8 cm szélességű
okostelefonokhoz | Csomagolás: 50/100 db | Méret: 7 x 11 x 4,2 cm |
Anyag: Műanyag / Szilikon | Emblémázás: t 40 x 10 mm K1+H2 (4)

932 Ft / db

ROAD TRIP

56-1107224

ROAD TRIP USB adapter 12 és 24 Volt-os kapcsolat a gépkocsi szivargyújtójához,
5V kimeneti teljesítmény, a manapság használatban lévő okostelefonok, digitális
kamerák és MP3 lejátszók töltéséhez, ajándékdobozban | Csomagolás: 50/400 db |
Méret: Ø2,4 cm | Anyag: Műanyag / Fém | Emblémázás: t 20 x 8 mm K1+H3+V2 (4)

435 Ft / db

DRIVE

W

DRIVE USB töltő gépkocsikhoz: adapter 2 db USB porttal az
egyidejű töltéshez – ideális okostelefon, tablet, digitális kamera,
navigációs eszköz, stb. töltéséhez, bemeneti teljesítmény 12 és
24 V-os szivargyújtó, kimenő teljesítmény: 5V/2.1A egy eszköz
esetében, 2 x 1 A két eszköz esetében, kék LED működésjelzővel |
Csomagolás: 100/500 db | Méret: 8 x 2,7 x 3,7 cm |
Anyag: Műanyag / Fém | Emblémázás: t 25 x 10 mm
K1+H2+V1 (4)

56-1107261
fekete

56-1107262
kék

707 Ft / db

56-1107260
fehér

56-1107263
vörös

56-1107264
zöld

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

FRESH LIGHT

58-8116004

FRESH LIGHT USB-s lámpa ventilátorral: rugalmas nyak 16 db LED-el, érintéses ki/be kapcsolás, fényerősség
állítás érintésre, beépített ventilátor külön érintés kapcsolóval, USB kábellel tölthető (hossza kb. 100 cm),
sokoldalú alkalmazhatóság köszönhetően az 1.200 mAh-ás akkumulátornak | Csomagolás: 6/12 db |
Méret: 13,5 x 12 x 24,5-48 cm | Anyag: Műanyag | Emblémázás: t 30 x 16 mm K2+H6+V1 (1)

6344 Ft / db

Ki-és bekapcsolás egy
érintéssel

ASTRONAUT

58-8101007

ASTRONAUT USB lámpa: laptophoz, a sisakrostély
felemelésével aktiválható, rugalmas nyak (kb. 32 cm),
USB véggel, fekete dobozban | Csomagolás: 25/100 db |
Méret: 6,7 x 6,1 x 3,8 cm | Anyag: Műanyag / Fém |
Emblémázás: t 10 x 7 mm K2+H6+V1 (1)

3706 Ft / db

IMAGINATION
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58-8105015

IMAGINATION 3D VR videószemüveg: 360 °-os videók és 3D-s videókhoz, a szükséges applikáció telepítése
a telefonhoz szükséges, 4,7-6 inch-es méretű okostelefonokhoz (képátló 16,8 x 7,8 cm), kihúzható sín az
okostelefon számára, EVA ragasztócsík a készülék biztonságos rögzítéséhez, szabályozható lencsék
látásjavításra és az interokuláris távolság beállítására, kényelmes viselet a párnázott szemrésznek
köszönhetően, rugalmas és mérete állítható fejpántok a tökéletes illeszkedésért, mikroszálas
törlőkendővel szállítjuk | Csomagolás: 5/15 db | Méret: 12,8 x 19,3 x 10,3 cm | Anyag: Műanyag / Akril |
Emblémázás: t 60 x 15 mm K2+H4 (1)

4196 Ft / db

A 360°-os
filmekhez

HIDE

IMAGINATION FLEX

HIDE webkamera takaró: a hátán 2 db tapadó csíkkal a laptophoz rögzítéshez,
könnyű nyitás és zárás oldalirányban | Csomagolás: 1000/10000 db |
Méret: 4 x 1,6 x 0,15 cm | Anyag: Műanyag | Emblémázás: t 15 x 5 mm K1 (1)

IMAGINATION FLEX VR videószemüveg: 360 °-os videók és 3D filmek, játékok
megtekintéséhez, okostelefonokhoz akár 12,5 cm képátlóig, klipsz a telefonhoz, akril
lencsékkel, összehajtható kivitel | Csomagolás: 50/100 db | Méret: 15 x 9 x 2,9/8 cm |
Anyag: Műanyag / Szilikon / Akril | Emblémázás: t 45 x 25 mm K1+H2 (1)

61 Ft / db

918 Ft / db

56-0402514
vörös
56-1107373
vörös / fekete

56-0402511
fehér

56-0402512
fekete

56-0402513
kék

56-1107374
zöld / fekete

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

VIPERE

58-1100107

VIPERE USB lámpa: króm bevonatú flexibilis nyak, fényes LED égő, USB adapter,
nem igényel külső tápegységet | Csomagolás: 20/100 db | Méret: 47 x Ø1,5 cm |
Anyag: Fém | Emblémázás: t 20 x 4 mm K2+H4+V2 (4)

1136 Ft / db

DATA SHIELD
DATA SHIELD adatátvitel blokkoló: USB A - USB A,
blokkolja az adatátvitelt miközben egy USB portot
használunk töltésre, megelőzi a vírusok átvitelét
és az adatlopást | Csomagolás: 100/1000 db |
Méret: 4,1 x 2,6 x 1 cm | Anyag: Műanyag / Fém |
Emblémázás: t 20 x 15 mm K1+H2 (4)

415 Ft / db

Állítható szárral
56-1107290
fekete

56-1107289
fehér

ANNOUNCER

56-1107265

ANNOUNCER töltokábel: 3 féle csatlakozási lehetőség elektronikus eszközök és
okostelefonok töltéséhez, hossza kb. 50 cm, kulcstartó karikával, LED kijelző pirosról
kékre vált, amint a töltés a végéhez közeledik, illetve amennyiben a töltési feszültség
0,3 A alatt van | Csomagolás: 100/500 db | Méret: 50 x 3,1 x 0,8 cm | Anyag: Műanyag /
Poliészter / Fém | Emblémázás: t 20 x 20 mm K1+H2 (4)

1251 Ft / db

LONG DISTANCE

56-1107274

LONG DISTANCE töltőkábel: elektronikus eszközök töltéséhez, 3 típusú
töltővel (hossza kb. 124 cm): USB Type-C, Micro-USB, és 5-pin Lightning |
Csomagolás: 100/200 db | Méret: 124 cm | Anyag: Fém / Műanyag / Poliészter |
Emblémázás: l 25 x 10 mm L1+H2 (1)

1380 Ft / db

MAG POWER
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56-1107273

MAG POWER töltőkábel: elektronikus eszközök töltéséhez, 3 adapterrel (USB Type-C,
Micro-USB és Lightning), hossza kb. 100 cm, az adaptert a tölteni kívánt készülékbe
kell helyezni, a kábel csatlakozása mágnesesen jön létre | Csomagolás: 100/200 db |
Méret: 100 cm | Anyag: Fém / Poliészter | Emblémázás: n 40 x 20 mm E1+H2 (10)

1197 Ft / db

ÚJONSÁG
Mágneses

MULTI CHARGE

56-1107222

MULTI CHARGE adapter elektronikus berendezések, mint például a
mobiltelefonok, okostelefonok töltéséhez, kábeldobbal, a vezeték hossza
kb. 77 cm | Csomagolás: 250/500 db | Méret: 10 x 5 cm | Anyag: Műanyag |
Emblémázás: t Ø15 mm K1+H2 (4)

1068 Ft / db

DATA

56-1107234

W

DATA töltő kábel: elektronikus eszközök töltéséhez, adatátvitelre is alkalmas,
USB adapter C-típusú és Micro-USB véggel, kábelvezetővel (kb. 103 cm) |
Csomagolás: 25/200 db | Méret: 14 x 4,1 x 1,7 cm | Anyag: Műanyag |
Emblémázás: t Ø30 mm K1+H4 (4)

966 Ft / db

USB és C-típusú csatlakozóval

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

GET THREE
GET THREE töltőkábel: elektronikus eszközök töltéséhez, adatmásolásra is alkalmas,
2 db töltő véggel 3 típushoz: USB Type C és kombinált Lightning/Micro-USB |
Csomagolás: 100/500 db | Méret: 13,5 x 3,1 x 0,7 cm | Anyag: Műanyag / PVC |
Emblémázás: t 15 x 15 mm K1+H2 (4)

694 Ft / db

56-1107259
vörös

56-1107256
fehér

56-1107257
fekete

56-1107258
kék

RECHARGER
RECHARGER 3 az 1-ben töltőkábel: elektronikus
eszközök töltéséhez, 2 db kábellel: USB Type-C és
kombinált Micro-USB/5 pines Lightning, színes
dobozban, benne kihúzható okostelefon tartóval |
Csomagolás: 50/200 db | Méret: 7 x 7 x 1,9 cm |
Anyag: Műanyag | Emblémázás: § 6 cm2
DP1+H2 (10)

775 Ft / db

56-1107277
kék

56-1107275
fehér

56-1107276
fekete

56-1107278
vörös

56-1107279
almazöld

NORTH WIND
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W

NORTH WIND USB-s ventilátor: állítható dőlésszöggel, beépített USB kábellel
(kb. 105 cm), A hátulján ki/be kapcsoló gombbal, gumírozott talppal a biztos
pozícionálás érdekében | Csomagolás: 24 db | Méret: 9,5 x 14,5 x 14,5 cm |
Anyag: Műanyag | Emblémázás: t Ø30 mm K1+H4+V1 (1)

2128 Ft / db

56-0406323
zöld

56-0406320
fehér

PC TRACER

58-1102227

PC TRACER optikai USB komputer egér versenyautó forma: 2 gomb és görgető
billentyű, USB kábel (hossz kb. 145 cm), ragyogó első-és hátsóvilágítás,
felbontás: 800 dpi, Plug + Play (szoftver nem szükséges) | Csomagolás: 25/100 db |
Méret: 10,2 x 5,2 x 3,5 cm | Anyag: Műanyag | Emblémázás: t 25 x 10 mm K1+H4 (1)

3726 Ft / db

56-0406321
kék

56-0406322
vörös

SINUO

D

SINUO optikai egér, 2 gomb és görgető billentyű, USB jeladó mágnessel csatlakozik
az egér hátához, felbontás: 800/1600 dpi, hatótávolság: 10 m-ig, Plug + Play
(szoftver nem szükséges) | Csomagolás: 20/100 db | Méret: 11,4 x 5,7 x 3,3 cm |
Anyag: Műanyag | Elem: AAA/LR03/AM4 | Emblémázás: t 20 x 20 mm K1+H4 (1)

5576 Ft / db

58-1102630
fehér
58-1102610
fekete

Összecsukható

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

ELEKTRONIKA & ÓRÁK

TEAR OPEN

56-0401203

QW

TEAR OPEN óra konzervdobozban analóg időkijelzés, a doboz csak egyszer nyitható,
akasztóval és mágnessel a hátoldalán | Csomagolás: 30/60 db | Méret: Ø8,7 x 5 cm |
Anyag: Alumínium / Műanyag | Elem: AA/LR6/AM3 | Emblémázás: t 35 x 12 mm
K1+H2 (4)

A HANGSZÍN BEÁLLÍTÁSA.
A zsebében lévő digitális világ mindig
csatlakoztatva van az USB-nek köszönhetően.
Fejhallgatóink, vezeték nélküli hangszóróink és
egyéb kütyüink tökéletes hangzást biztosítanak.
Óráink pedig segítenek abban, hogy földön
maradjon, és ne felejtse el az időt.

Órák és időjárás állomások ................................................144
Rádiók és hangszórók .............................................................152
Fejhallgatók .....................................................................................165

1251 Ft / db

Mágneses

NO LIMIT

56-0401034

.ÄDM

NO LIMIT rádió vezérelt óra, LCD kijelzővel, ébresztő funkcióval, dátumkijelzővel,
hőmérővel, kék háttérvilágítással | Csomagolás: 25/50 db | Méret: 12 x 8 x 2,5 cm |
Anyag: Műanyag | Elem: AAA/LR03/AM4 | Emblémázás: t 60 x 8 mm K2+H3 (4)

3679 Ft /db

SMOULDER

56-0401018

.MPW

SMOULDER digitális asztali óra: fényérzékelő szenzorral – a kijelző sötétben
világítani kezd – ébresztő és szundi funkció, naptár és óra funkció,
ajándékdobozban | Csomagolás: 25/50 db | Méret: 12,5 x 4,7 x 7,3 cm |
Anyag: Műanyag | Elem: AAA/LR03/AM4 | Emblémázás: t 70 x 10 mm
K1+H4 (4)

3495 Ft / db

Fényérzékelő szenzorral

GET UP

MW

56-0406285

GET UP vezeték nélküli ébresztőóra: LCD kijelzővel, ébresztő funkcióval, FM rádió
program memóriával, 3 Wattos zenei kimenő teljesítmény, mobillal, tablettel,
egyéb eszközökkel párosítható, AUX-IN vezetékkel is összeköthető küldő
eszközökkel, MP3 lejátszás USB-ről és Micro-SD kártyáról, kihangosító funkció, erős
újratölthető akkumulátorral, kapacitás: kb. 1200 mAh, töltőkábel micro-USB véggel
(hossza: kb. 51 cm) és audió kábel (hossza: kb. 60 cm) | Csomagolás: 20/40 db |
Méret: 10,8 x 10,8 x 3,6 cm | Anyag: Műanyag / Poliészter | Emblémázás: t 70 x 5 mm
K2+H4+V1 (1)

6392 Ft / db

Kihangosító
funkcióval
A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.
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MODERN RETRO

56-0401019

.MPW

MODERN RETRO ébresztőóra: digitális idő és dátum kijelzéssel, két ébresztési idő is
beállítható, az egyes napokra különböző ébresztési idők beállíthatók, 5 perces szundi
üzemmód, kék háttérvilágítás, kék gombok az oldalán | Csomagolás: 25/50 db |
Méret: Ø10,4 x 7,3 cm | Anyag: Műanyag / Fém | Elem: AAA/LR03/AM4 |
Emblémázás: t 20 x 3 mm K1+H4 (4)

3964 Ft / db

Kérjük, válassza ki a megfelelő
elemet a 471. oldalon!

2 ébresztési idő is
beállítható

BELL

58-8044004

DM

BELL asztali óra harangtorony formával és analóg kijelzővel, fehér, számokat
jelző pöttyök, és fekete mutatók, ébresztő funkció kis fém haranggal |
Csomagolás: 10/30 db | Méret: 13 x 10 x 5 cm | Anyag: Műanyag / Fém |
Elem: AA/LR6/AM3 | Emblémázás: l 40 x 5 mm L1+H4 (1)

5175 Ft / db

Fém haranggal
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SATURN

56-0401517

,QW

ROUNDABOUT

58-0401217

Q

SATURN falióra, négyzet alakú, hő- és légnedvesség mérővel | Csomagolás: 10 db |
Méret: 32 x 27 x 2,5 cm | Anyag: Műanyag / Üveg | Elem: AA/LR6/AM3 |
Emblémázás: t 60 x 25 mm K2+H4 (1)

ROUNDABOUT falióra: alumínium keret és óralap, a kereten emblémájának dedikált
felülettel | Csomagolás: 10 db | Méret: 12,2 x Ø25 cm | Anyag: Alumínium / Műanyag /
Üveg | Elem: AA/LR6/AM3 | Emblémázás: l 5 cm2 L1+H4 (1)

4304 Ft / db

4345 Ft / db

Páratartalom mérővel és
hőmérővel

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

HEMERA

58-0400940

Q

HEMERA falióra: kvarc szerkezettel | Csomagolás: 20 db |
Méret: Ø31 x 3,5 cm | Anyag: Műanyag / Üveg |
Elem: AA/LR6/AM3 | Emblémázás: t 15 x 5 mm K2+H4 (1)

4046 Ft / db

NEPTUNE

56-0401514

ÄQW

NEPTUNE rádióvezérelt óra analóg kijelzővel, automatikus nyári/téli időszámítás
átállással, DCF-jel segítségével | Csomagolás: 10 db | Méret: Ø30 x 4 cm |
Anyag: Műanyag / Üveg | Elem: AA/LR6/AM3 | Emblémázás: t 40 x 3 mm K1+H4 (1)

9194 Ft / db

JUPITER

56-0401220
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,Q

JUPITER alumínium falióra, hő- és légnedvesség mérővel,
széles keretben | Csomagolás: 12 db | Méret: Ø25 x 4,2 cm |
Anyag: Alumínium / Műanyag / Üveg | Elem: AA/LR6/AM3 |
Emblémázás: l 5 cm2 L1+H2 (1)

3781 Ft / db

Páratartalom
mérővel és
hőmérővel

SUNNY TIMES

56-0401031

,.DM

SUNNY TIMES időjárás előre jelző állomás: LCD kijelzővel és háttérvilágítással,
ébresztőórával, dátumkijelzővel, hőmérsékletmérővel | Csomagolás: 20/40 db |
Méret: 14 x 8 x 2 cm | Anyag: Műanyag | Elem: AAA/LR03/AM4 |
Emblémázás: t 50 x 25 mm K1+H4 (4)

2842 Ft / db

Időjárás előrejelzővel

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

COMFORT

56-0401224

WY

COMFORT hőmérő hőmérséklet kijelzővel (min. és max.)
tapadókoronggal és levehető tetővel a különböző elhelyezés
érdekében, mérési tartomány 0-50 ° | Csomagolás: 50/200 db |
Méret: 9,7 x 8,9 x 2,5 cm | Anyag: Műanyag / Üveg |
Emblémázás: t 35 x 10 mm K1+H4 (4)

2040 Ft / db

CALOR

58-0401795

,DM

SHINY DAY

56-0401032

,.DM

CALOR időjárás állomás: hőmérővel, páratartalom, nedvesség és idő kijelzéssel,
kék LED-es háttérvilágítással, fehér ABS műanyagból | Csomagolás: 25/50 db |
Méret: 13 x 9 x 3,5 cm | Anyag: Műanyag | Elem: AAA/LR03/AM4 |
Emblémázás: t 25 x 5 mm K1+H3 (4)

SHINY DAY időjárás előre jelző állomás: LCD kijelzővel, ébresztőórával,
dátumkijelzővel, hőmérsékletmérővel | Csomagolás: 20/40 db | Méret: 13 x 2 x 13 cm |
Anyag: Műanyag / Alumínium | Elem: AAA/LR03/AM4 | Emblémázás: § 40 x 10 mm
DP1+H4 (10)

4012 Ft / db

2842 Ft / db

Időjárás előrejelzővel

COLOUR

56-0401074

,.DM

COLOUR ébresztőóra időjárás előrejelzéssel, ébresztő funkcióval, dátum és
óra kijelzéssel, hő- és páratartalom mérővel (°C és °F), érintésre kivilágosodó
színes LCD kijelzővel, fekete háttérrel, adapterről is működtethető, ami nem
tartozék | Csomagolás: 10/40 db | Méret: 8,5 x 12 x 4 cm | Anyag: Műanyag |
Elem: AAA/LR03/AM4 | Emblémázás: t 60 x 12 mm K2+H4 (4)

3998 Ft / db

Páratartalom mérővel/hőmérővel
és időjárás előrejelzéssel

COLOUR

56-0401077

,.DM

COLOUR ébresztőóra kivetítővel piros fényű kivetítővel, időjárás előrejelzéssel, ébresztő órával,
dátum és óra kijelzéssel, hő- és páratartalom mérővel (°C és °F), érintésre kivilágosodó színes
LCD kijelzővel, fekete háttérrel, hátulján kihajtható támasszal, adapterről is működtethető, ami nem
tartozék | Csomagolás: 10/40 db | Méret: 11 x 15 x 2 cm | Anyag: Műanyag | Elem: AAA/LR03/AM4 |
Emblémázás: t 50 x 10 mm K2+H4 (4)

4474 Ft / db

Páratartalom mérővel/
hőmérővel és időjárás
előrejelzéssel
A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.
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NEW LIBERTY

W

NEW LIBERTY vezeték nélküli hangszóró: zenei kimenő teljesítmény 3 Watt,
micro SD kártya foglalattal, töltőkábellel (USB és Mini-USB, 3,5 mm-es audio
bemeneti véggel), MP3 lejátszás, kihangosító funkció, FM rádióval, beépített
újratölthető 450 mAh-ás akkumulátor, üzemidő kb. 5 óra, töltési idő: kb. 2 óra,
kb. 10 m-es hatótávolság, csúszásmentes aljrész a biztonságos elhelyezés
érdekében | Csomagolás: 25/50 db | Méret: Ø5,8 x 5 cm | Anyag: Műanyag |
Emblémázás: t 20 x 20 mm K2+H4 (4)

2795 Ft / db

56-0406275
narancssárga

56-0406270
fekete

STRAP
STRAP vezeték nélküli hangszóró: zenei kimeneti teljesítményű: 3 watt,
mobiltelefonhoz, vezeték nélküli MP3 lejátszóhoz, tablethez, egyéb készülékekhez,
kihangosító funkcióval, maximális hatótávolság: kb. 10 m, erős újratölthető
akkumulátorral, kapacitás: 1.200 mAh, USB-microUSB töltőkábellel (hossza
kb. 65 cm), kb. 2-3 órás működés, töltési idő: kb. 2 óra, gombok a hátoldalán,
barna akasztó zsinór (hossza: kb. 17 cm), használati utasítással (idegen nyelven) |
Csomagolás: 20/40 db | Méret: 9,8 x 9,8 x 5 cm | Anyag: Műanyag / Poliészter |
Emblémázás: t 30 x 30 mm K1+H4 (1)

4148 Ft / db

56-0406283
szürke / fehér
56-0406284
fekete

Kihangosító
funkcióval

56-0406271
szürke

56-0406272
kék

56-0406273
vörös

56-0406274
zöld

153

MESHES
MESHES vezeték nélküli hangszóró: zenei kimenő teljesítmény 3 Watt,
okostelefonokhoz, vezeték nélküli MP3 lejátszóhoz, tablethez, stb., MP3 formátum
lejátszása csatlakoztatott microSD kártyáról, vagy pendrive-ról, (kártya és
pendrive nem tartozék), jack audio bemenet, bemeneti teljesítmény: 5V/0,5A, FM
rádió, nagy kapacitású újratölthető akkumulátor, kapacitás: 300 mAh, USB kábel
micro-USB véggel és audio bemenettel (3,5 mm-es jack), üzemidő: kb. 3-4 óra,
töltési idő: kb. 4 óra, vezérlő gombok a tetején, ki/bekapcsoló gomb a hátulján,
csúszásmentes talp | Csomagolás: 10/40 db | Méret: 11,2 x 4,1 x 8,3 cm |
Anyag: Műanyag / Poliészter | Emblémázás: t 45 x 18 mm K2+H4+V1 (1)

4196 Ft / db

58-8106018
bézs

58-8106016
fekete

SOUND EGG

W

SOUND EGG vezeték nélküli hangszóró: zenei kimenő
teljesítmény 3 Watt, vezeték nélküli működést támogató
eszközökhöz, hatótávolság: kb. 10 m, kihangosító funkcióval,
újratölthető akkumulátorral, kapacitása: 300 mAh,
USB töltőkábel Micro-USB véggel (hossza: kb. 50 cm),
vezérlőgombok az alján, ki/be kapcsoló gomb, lábakkal |
Csomagolás: 25/75 db | Méret: 9,3 x 8,2 x 8,1 cm |
Anyag: Műanyag | Emblémázás: t 15 x 15 mm K1+H2 (4)

56-0406224
vörös

2700 Ft / db

Kihangosító
funkcióval

56-0406221
fehér

56-0406222
fekete

56-0406223
kék

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

OLD SCHOOL
OLD SCHOOL vezeték nélküli hangszóró: zenei kimenő teljesítmény: 3 Watt, kompatibilis
eszközökhöz, USB töltőkábellel Micro-USB és 3.5 mm-es jack dugó véggel, üzemidő kb. 4-6 óra,
töltési idő kb. 4 óra, AUX-IN funkcióval | Csomagolás: 20/40 db | Méret: 4,6 x 6,1 x 8,7 cm |
Anyag: Műanyag | Emblémázás: t 30 x 8 mm K2+H4 (1)

4264 Ft / db

56-0406277
fekete

CUBOID

56-0406276
fehér

W

CUBOID vezeték nélküli hangszóró zenei kimenő teljesítmény: 3 Watt,
párosítható mobiltelefonnal, Mp3 lejátszóval, tablettel, stb., a 3.5 mmes Jack audio bemeneten csatlakoztatható egyéb külső eszközökhöz
(kábel hossza: kb. 50 cm), microSD kártya foglalat, MP3 lejátszás
kézmentes funkcióval, maximális hatótávolság kb. 10 m, erős akkumulátor,
kapacitás: 300 mAh, USB-microUSB töltőkábellel (hossza kb. 50 cm),
kb. 1 órányi működés, gombokkal a tetején, ki/bekapcsoló gomb a hátulján,
csúszásmentes alj és színes gumi borítás | Csomagolás: 25/50 db |
Méret: 10,8 x 3,6 x 5,4 cm | Anyag: Műanyag | Emblémázás: l 30 x 15 mm
L4+H4 (1)

4148 Ft / db

56-0406211
fekete

56-0406212
kék

56-0406213
vörös

BAM
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ÚJONSÁG

56-0406202

BAM vezeték nélküli hangszóró: 3 watt zenei kimeneti teljesítmény, vezeték nélküli
eszközökkel, például mobiltelefonnal, vezeték nélküli MP3-lejátszóval, táblagéppel
stb. párosítható, MP3-fájlok lejátszása microSD-kártyáról vagy USB-meghajtóról
(kártya és flash meghajtó nem tartozék), bemeneti teljesítmény: 5V/1A, nagy
kapacitású újratölthető akkumulátor, kapacitás: 300 mAh, töltőkábel Micro-USB
csatlakozóval, vezérlőgombok a tetején, be/ki kapcsoló hátul, csúszásmentes
lábak | Csomagolás: 25/50 db | Méret: 11,7 x 4 x 7,8 cm | Anyag: Műanyag / Poliészter |
Emblémázás: t 50 x 20 mm K2+H4 (4)

2666 Ft / db

FREEDOM

W

FREEDOM vezeték nélküli hangszóró zenei kimenő teljesítmény: 3 watt,
MicroSD kártya foglalat, USB töltőkábellel, miniUSB és line-in csatlakozó (USB
port és 3,5 mm-es jack), MP3 lejátszás, beépített újratölthető akkumulátor,
üzemidő: kb. 5 óra, töltési idő: kb. 2 óra, kb. 10 méteres körzetben működik,
klasszikus fém burkolat és gumiborítású alsó rész a biztonságos tapadás
érdekében | Csomagolás: 25/50 db | Méret: Ø6 x 4,9 cm | Anyag: Műanyag / Fém |
Emblémázás: t 20 x 20 mm K2+H4+V1 (4)

4522 Ft / db

56-0406209
vörös

56-0406205
ezüst

56-0406206
fehér

56-0406207
fekete

56-0406208
kék

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

CUBIC
CUBIC vezeték nélküli hangszóró zenei kimenő teljesítmény: 3 watt, tablettel, stb.
történő párosításhoz, maximális hatótávolság: kb. 10 m, erős beépített újratölthető
akkumulátorral, kapacitás: 400 mAh, USB-microUSB töltőkábellel és jack bemenettel,
kb. 2 óra lejátszás, töltési idő: kb. 1,5 óra, Micro-SD kártya foglalat, vezetékkel is
összeköthető más eszközzel, FM rádió funkcióval | Csomagolás: 25/100 db |
Méret: 5,8 x 5,8 x 4,9 cm | Anyag: Műanyag / Szilikon | Emblémázás: t 32 x 25 mm
K2+H4+V1 (4)

3495 Ft / db

58-8106032
fekete / szürke

58-8106031
szürke

UFO
UFO vezeték nélküli hangszóró: zenei kimeneti teljesítmény 3 Watt, kb. 10 m-es
hatótávolság, okostelefonokhoz és vezeték nélküliMP3 lejátszókhoz, tabletekhez,
stb., töltő kábellel, microSD kártya foglalattal, FM rádióval, kihangosító funkcióval,
bemeneti teljesítmény: 5V/0,5A, beépített 400 mAh-ás újratölthető akkumulátorral,
a talpán csúszásgátló bevonattal | Csomagolás: 50/100 db | Méret: Ø7 x 4,2 cm |
Anyag: Alumínium /Műanyag | Emblémázás: t 15 x 15 mm K2+H4+V1 (4)

3706 Ft / db

Kihangosító
funkcióval

58-8106021
kék

58-8106019
ezüst

58-8106020
fekete

TRAVEL SOUND
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58-8106026

TRAVEL SOUND vezeték nélküli hangszóró: zenei kimenő teljesítmény 3 watt,
mobiltelefonnal, vezeték nélküli MP3 lejátszóval, tablettel, stb. csatlakoztatható,
3,5 mm-es line-in csatlakozóval (kábel hossza kb. 33 cm) más külső
eszközökhöz is csatlakoztatható, AUX-IN funkcióval, FM rádió, nagyteljesítményű
újratölthető akkumulátor, üzemidő kb. 4-6 óra, töltési idő: kb. 2-3 óra, maximális
hatótávolság: kb. 10 m, töltőkábellel (hossza kb. 33 cm) | Csomagolás: 20/80 db |
Méret: Ø4,8 x 6,8 cm | Anyag: Műanyag | Emblémázás: t 15 x 30 mm K2+H4+V1 (1)

6106 Ft / db

WONDER BALL MINI

56-0406247

WONDER BALL MINI vezeték nélküli hangszóró: színváltó fény
lejátszás közben, kimenő max. zenei teljesítmény: 3 Watt,
vezeték nélküli funkcióval rendelkező eszközökhöz,
hatótávolság: kb. 10 m, a 3.5 mm-es jack audio kábellel
egyéb, arra alkalmas eszközökkel is csatlakoztatható
(kábel hossza: kb. 53 cm), Micro-SD kártya foglalattal,
kihangosító funkcióval, frekvencia tartomány: 20 Hz - 20 KHz,
újratölthető akkumulátor kb. 400 mAh kapacitással, üzemidő
egy töltéssel kb. 4 óra, USB töltőkábel Micro-USB véggel
(hossza: kb. 53 cm), töltési idő: kb. 4 óra, érintésvezérléssel
a tetején, ki/be kapcsolóval, csúszásmentes bevonattal
a talpán | Csomagolás: 10/40 db | Méret: Ø10 x 9,5 cm |
Anyag: Műanyag | Emblémázás: t Ø25 mm K2+H4+V1 (1)

Kihangosító
funkcióval

6759 Ft / db

BOOSTER

58-8106003

BOOSTER interaktív hangszóró 2 oldalsó membránnal a legjobb hangminőségért,
gumírozott felület a mobiltelefon vagy okostelefon számára, hangerő ikonokkal –
csak helyezze a hangszóróra és a zene továbbításra kerül, AUX kábel (kb. 50 cm), a
PC vagy laptoppal történő összeköttetésért, USB kábel (kb. 62,5 cm) az akkumulátor
feltöltéséhez, be és kikapcsoló a hátsó részen, 4 gumi láb | Csomagolás: 50 db |
Méret: 13 x 6,9 x 4,5 cm | Anyag: Műanyag | Emblémázás: t 40 x 40 mm K2+H4+V1 (4)

6997 Ft / db

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

SHOWER POWER
SHOWER POWER vezeték nélküli hangszóró
fürdőszobába: cseppálló az IPX4 besorolásnak
megfelelően, gombok a hátoldalán, kihangosító
funkció, nagyméretű tapadókoronggal, zenei kimenő
teljesítmény: 3 watt, maximális hatótávolság: kb. 10 m,
beépített újratölthető akkumulátorral,
kapacitás: 280 mAh, USB-microUSB töltőkábellel (hossza
kb. 51 cm), kb. 1-1,5 óra lejátszás, töltési idő: kb. 2 óra |
Csomagolás: 25/50 db | Méret: 21 x 4,3 x 8,8 cm |
Anyag: Műanyag / Szilikon | Emblémázás: l Ø25 mm
L1+H4 (1)

3264 Ft / db

56-0406279
fehér

Cseppálló
56-0406281
kék

56-0406280
fekete

56-0406282
vörös

WAKE UP

56-0406204

WAKE UP vezeték nélküli zuhany hangszóró: cseppálló kialakítás
IPx4 védelmi szinttel, gumiborítású test irányító gombokkal, telefon
kihangosítás funkció, hátán nagyméretű tapadókorong, USB-ről tölthető,
töltőkábellel (kb. 69 cm), erős 600 mAh-ás újratölthető akkumulátorral |
Csomagolás: 30/60 db | Méret: Ø8,5 x 5,3 cm | Anyag: Műanyag / PVC |
Emblémázás: l 20 x 5 mm L4+H4 (1)

4427 Ft / db

Cseppálló

MUSH
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58-8106009

MUSH autós vezeték nélküli kihangosító: zenei kimenő teljesítmény: 3 Watt,
mobiltelefonhoz, vezeték nélküli MP3 lejátszóhoz, tablethez, stb., a 3,5 mm-es
bemeneten is csatlakoztatható külső eszközökhöz (kábel hossza kb. 50 cm),
microSD kártya foglalat, MP3 lejátszás, kézmentes funkcióval, hatótávolság kb. 10 m,
színesen világító gombok, nagyteljesítményű akkumulátor, kapacitás: 600 mAh,
USB töltőkábel microUSB véggel (kb. 50 cm hosszú) tartozék, üzemidő: kb. 3-4 óra,
töltési idő: 1 óra, ki/bekapcsoló gomb a talpán, gumírozott csavar bemenetes talppal
a sima felületekhez történő rögzítéshez, díszes fém házban | Csomagolás: 20/40 db |
Méret: Ø7,4 x 6,7 cm | Anyag: Cink ötvözet / Rozsdamentes acél / Műanyag |
Emblémázás: l 10 x 25 mm L1+H4 (1)

10635 Ft / db

További kihangosító szettek a
252-253. oldalon
Kihangosító
funkcióval

BRICK

W

BRICK vezeték nélküli hangszóró: zenei kimenő teljesítmény: 2 x 3 Watt, okostelefonhoz, vezeték nélküli mp3 lejátszóhoz,
tablethez, stb. csatlakoztatható, 3.5 mm-es audio jack kábellel (hossza kb. 54 cm) egyéb külső eszközökhöz is
csatlakoztatható, micro SD kártya foglalat, telefon kihangosító funkció, maximális hatótávolság kb. 10 m, erős újratölthető
lítium-ion akkumulátorral, kapacitás: kb. 1200 mAh, USB töltő kábel microUSB véggel (hossza kb. 54 cm), fényes metál
alumínium ház, gumírozott talpakkal a nagyobb stabilitás érdekében | Csomagolás: 20/40 db | Méret: 16 x 2,7 x 5,8 cm |
Anyag: Alumínium / Műanyag | Emblémázás: l 5 cm2 L1+H4 (1)

8208 Ft / db

56-0406256
ezüst

56-0406257
antracit

56-0406259
vörös
56-0406258
kék

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

MICROPHONE

58-8106008

MICROPHONE vezeték nélküli hangszóró retro stílusban: kimenő zenei teljesítmény
3 Watt, kb. 10 m-es hatótávolság, okostelefonnal, vezeték nélküli MP3 lejátszóval,
tablettel, stb. szinkronizálható, USB-s töltőkábellel, beépített kihangosítóval,
újratölthető akkumulátor 600 mAh kapacitással, működtető gombokkal a talpán |
Csomagolás: 10/20 db | Méret: 18 x Ø9,2 cm | Anyag: Műanyag / Cink ötvözet |
Emblémázás: l 20 x 10 mm L1+H4 (1)

12825 Ft / db

OLDIE

58-8106025

OLDIE vezeték nélküli hangszóró: zenei kimenő teljesítmény: 2 x 3 watt,
mobiltelefonnal, vezeték nélküli MP3 lejátszóval, tablettel, stb. csatlakoztatható,
3,5 mm-es line-in csatlakozóval (kábel hossza kb. 50 cm) más külső
eszközökhöz is csatlakoztatható, AUX-IN funkcióval és TF kártyaolvasóval, FM
rádió, nagyteljesítményű újratölthető akkumulátor, kapacitás: 1,500 mAh, USB
töltőkábel micro-USB véggel (hossza kb. 50 cm) | Csomagolás: 15/30 db |
Méret: 6 x 13,5 x 8,1 cm | Anyag: Műanyag | Emblémázás: t 60 x 25 mm K2+H4 (4)

16748 Ft / db

FIREFLY
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56-0406278

FIREFLY vezeték nélküli hangszóró: lejátszás közben színes fénnyel, 7 különböző választható szín (piros, zöld, kék,
lila, sárga, türkiz és fehér), zenei kimenő teljesítmény: 3 Watt, kompatibilis eszközökhöz, hatótávolság: kb. 10 m,
Micro-USB töltő kábellel (kb. 30 cm), az újratölthető akkumulátor kapacitása: 400 mAh, üzemidő: kb. 4-6 óra,
kapcsoló az alsó részén | Csomagolás: 25/50 db | Méret: Ø5,6 x 8,7-22,2 cm | Anyag: Műanyag / Szilikon |
Emblémázás: t 25 x 15 mm K2+H2 (1)

5039 Ft / db

7 különböző szín

ICE RADIO

58-0401415

D

ICE RADIO stílusos rádió: retro stílusú gombokkal csatornaválasztáshoz és hangerőhöz,
kézzel készített kerámia borítással | Csomagolás: 24 db | Méret: 11,3 x 9,3 x 4,9 cm |
Anyag: Kerámia / Műanyag | Elem: AAA/LR03/AM4 | Emblémázás: t 60 x 30 mm
K2+H4+V2 (4)

4250 Ft / db

Kérjük, válassza ki a megfelelő
elemet a 471. oldalon!

BONFIRE

58-8106024

BONFIRE vezeték nélküli hangszóró: zenei kimenő teljesítmény
3 watt, párosítható mobiltelefonnal, vezeték nélküli mp3 lejátszóval,
tablettel, stb., TR kártyaolvasóval, Micro-USB kábel (hossza kb. 60 cm),
nagyteljesítményű újratölthető akkumulátor, kapacitás: 1,500 mAh,
48 db LED gondoskodik a tábortűz szerű fényeffektusról |
Csomagolás: 15/30 db | Méret: Ø9,5 x 16,5 cm | Anyag: Műanyag |
Emblémázás: t 25 x 10 mm K1+H4 (4)

12546 Ft / db

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

BLUEDANCE

58-8106002

BLUEDANCE mini hangszóró: mobiltelefon, iPhone, MP3 lejátszó és a PC számára, ritmusra
pulzáló kék fénnyel , frekvenciatartomány: 150 Hz - 20 kHz, USB kábellel, 3,5 mm-es
jack kapcsolattal, újratölthető beépített akkumulátorral | Csomagolás: 25/100 db |
Méret: Ø5 x 5,6 cm | Anyag: Rozsdamentes acél | Emblémázás: l 25 x 25 mm L1+H4 (1)

9139 Ft / db

BOOM ALIEN

58-8106035

BOOM ALIEN vezeték nélküli hangszóró: kb. 15 m hatótávolság, kombinált audio és
töltőkábellel (hossza kb. 50 cm), FM rádió funkcióval, zene lejátszás AUX bemeneten
keresztül, USB foglalat, microSD kártya foglalat, kihangosító funkció, beépített újratölthető
akkumulátor 1.200 mAh-ás kapacitással, kimenő teljesítmény: 5W, 1 db kék LED, ami a
egyben az űrlény orra | Csomagolás: 10/40 db | Méret: 12,2 x 9,8 x 13,5 cm | Anyag: Műanyag |
Emblémázás: t 30 x 15 mm K2+H4 (1)

9241 Ft / db

Kihangosító funkcióval

CHOIR

56-0406220

163

W

Hangulatvilágítással

CHOIR vezeték nélküli karaoke mikrofon: színváltós LED fénnyel, zenei
kimenő teljesítmény: 3 Watt, microSD kártya foglalattal, frekvencia
tartomány: 20 Hz-20KHz, tölthető akkumulátor, kapacitás: 2.200 mAh,
USB töltő kábel (hossza: kb. 31 cm), töltési idő: kb. 4 óra, állítható
visszhang effekttel, sokféle aktuális karaoke alkalmazással
kompatibilis | Csomagolás: 10/20 db | Méret: Ø3,1-8 x 25 cm |
Anyag: Műanyag / Fém | Emblémázás: t 10 x 70 mm K1+H4+V1 (1)

7446 Ft / db

MEGA BOOM

58-8106030

MEGA BOOM vezeték nélküli hangszóró: zenei kimenő teljesítmény 2 x 5 Watt, mobiltelefonnal, tablettel és
egyéb eszközökkel párosítható, AUX-IN vezetékkel is összeköthető küldő eszközökkel, MP3 lejátszás USB-ről és
Micro-SD kártyáról, kihangosító funkció, FM rádióval, erős újratölthető akkumulátorral, kapacitás: kb. 1200 mAh,
játékidő: kb. 2-3 óra, töltési idő: kb. 2 óra, maximális hatótávolság: kb. 10 m, töltőkábel micro-USB véggel
(hossza: kb. 34,5 cm) és audió kábel (hossza: kb. 51 cm), kis gravírozható lappal és narancs színű szilikon füllel |
Csomagolás: 10/20 db | Méret: Ø8,8 x 23 cm | Anyag: Műanyag / Poliészter / Szilikon | Emblémázás: l 15 x 10 mm
L1+H8 (1)

10635 Ft / db

Kihangosító funkcióval

DINER

58-8106028

Y

DINER vezeték nélküli CD lejátszó és rádió: AM/FM rádió, CD lejátszó, AUX-IN
funkció, MP3 fájlok lejátszhatók USB csatlakozóval és CD-ről, audio csatlakozóval,
megvilágított kijelzővel, 12 voltos hálózati csatlakozóval, 2 vezérlőgomb: hangerő és
“következő / előző album” (MP3 módban) infravörös távirányító, használati utasítás
(nem magyar nyelvű) | Csomagolás: 4 db | Méret: 25 x 21 x 13 cm | Anyag: Műanyag |
Emblémázás: t 45 x 45 mm K2+H8 (1)

48994 Ft / db

12 voltos hálózati csatlakozóval

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

CLASSIC

56-0406227

GW

CLASSIC AM/FM rádió elegáns fa dobozban, frekvencia kijelzővel és kék
háttérvilágítással, színes ajándékdobozba csomagolva | Csomagolás: 6 db |
Méret: 22,5 x 15,5 x 13 cm | Anyag: Műanyag / Fa | Elem: AA/LR6/AM3 |
Emblémázás: l 5 cm2 L4+H4 (1)

12580 Ft / db

RECEIVER

58-8106029

RECEIVER vezeték nélküli AM/FM asztali rádió: elegáns fa kinézet, megvilágított
frekvencia-kijelző, hálózati csatlakozóval, 2 vezérlőgomb: hangerő és csatorna
kiválasztás | Csomagolás: 2 db | Méret: 31,2 x 14,8 x 21,5 cm | Anyag: Fa |
Emblémázás: l 5 cm2 L4+H8 (1)

48994 Ft / db

vezeték nélküli

MUSIC
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LISTEN & TALK

MUSIC fülhallgató: 3.5 mm jack dugóval, a kábel
hossza kb. 117 cm, színben hozzáillő tároló dobozban |
Csomagolás: 100/500 db | Méret: Ø5,4 x 2,1 cm |
Anyag: Műanyag | Emblémázás: § 6 cm2
DP1+H2+V1 (10)

LISTEN & TALK fülhallgató: beépített mikrofonnal
és hívást fogadó gombbal, 3,5 mm-es jack véggel,
vezeték hossza kb. 120 cm, színben megegyező
tetejű műanyag tokban, alumínium karabinerrel |
Csomagolás: 50/300 db | Méret: Ø2,7 x 11,3 /
130 cm | Anyag: Műanyag / Szilikon / Alumínium |
Emblémázás: t 70 x 13 mm K1+H2 (4)

320 Ft / db

741 Ft / db

56-0406235
kék

56-0406261
fekete

56-0406262
kék

56-0406263
vörös

56-0406264
zöld

beépített
mikrofonnal

56-0406233
fehér

56-0406234
fekete

56-0406236
vörös

56-0406237
narancssárga

56-0406260
fehér

56-0406238
zöld

FRESH SOUND

W

FRESH SOUND vezeték nélküli fülhallgató: hívások fogadása és befejezése
gombok segítségével, hangerő szabályzó, USB-s töltőkábel Micro-USB véggel
(hossza kb. 67 cm), újratölthető akkumulátor, kapacitás kb. 70 mAh, színben
megegyező cipzáras tasakban, belül hálós rekesz a töltőkábel számára |
Csomagolás: 100/200 db | Méret: Ø8,5 / 66,5 cm | Anyag: Műanyag / Alumínium /
Szilikon | Emblémázás: t Ø45 mm K1+H2 (1)

3495 Ft / db

SPORTY
SPORTYvezeték nélküli fülhallgató, telefonos funkcióval, hatótávolsága: kb. 10 m,
hívásfogadás és elutasítás gombokkal, hangerőszabályzó és előző/következő dal
gomb, Micro-USB töltő kábellel (hossza: kb. 20 cm), kiváló minőségű, újratölthető
polimer akkumulátor, kapacitása: 3,7 V / 80 mAh, kimenő teljesítmény 2 x 2 mW,
színben hozzáillő cipzáras tokban, benne hálós zseb a töltőkábel számára |
Csomagolás: 25/150 db | Méret: Ø9,8 / 76,5 cm | Anyag: Műanyag / Szilikon |
Emblémázás: t Ø45 mm K1+H2 (1)

3726 Ft / db

56-0406218
fehér

56-0406287
fekete

56-0406219
fekete

Kihangosító
funkcióval

56-0406286
fehér

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

LISTEN & CHARGE
LISTEN & CHARGE fülhallgató univerzális töltőkábellel: 3,5 mm-es jack
kimenet, kábel hossza kb. 126 cm, színben hozzáillő tároló dobozkában,
2 féle csatlakozás a töltőkábelen elektronikus eszközök és okostelefonok
töltéséhez, hossza kb. 28 cm, karabinerrel | Csomagolás: 50/200 db |
Méret: Ø6,5 x 3,5 cm | Anyag: Műanyag | Emblémázás: t Ø25 mm K1+H2 (4)

918 Ft / db

56-0406288
fehér

NEXT GENERATION

56-0406289
fekete

56-0406291
vörös

56-0406290
kék

58-8106034

NEXT GENERATION vezeték nélküli fülbe helyezhető fülhallgató: telefonáláshoz is, hatótávolság kb. 10 m,
gomb a hívások fogadásához és befejezéséhez, valamint a következő / előző műsorszámra léptetéshez,
sztereó vagy mono, USB töltőkábel Micro-USB csatlakozóval (kb. 19 cm hosszú), kék töltésvezérlő
LED, 3 pár szilikon tartozékkal S, M, L méretekben, a tároló doboz egyben a töltőállomás, fejhallgató
kapacitása: 50 mAh, töltőállomás: 300 mAh | Csomagolás: 50/100 db | Méret: 5,4 x 3,4 x 3,3 cm |
Anyag: Műanyag | Emblémázás: t 25 x 15 mm K2+H4+V1 (4)

10588 Ft / db

TWINS
TWINS vezeték nélküli, fülbe helyezhető fülhallgató: kihangosító funkcióval,
hatótáv: kb. 10 m, hívásfogadás és -elutasítás gomb, előre és visszafelé
léptető funkció, választható sztereó és monó működés, USB töltőkábel
Micro-USB csatlakozóval (hossza kb. 20 cm), kék töltés visszajelző LED,
a tárolódoboz egyben töltőállomás is, fülhallgató kapacitása: 30 mAh, a
töltőállomásé: 300 mA | Csomagolás: 25/50 db | Méret: 6,8 x 4,5 x 2,2 cm |
Anyag: Műanyag | Emblémázás: t 25 x 15 mm K2+H4+V1 (1)

ÚJONSÁG

6202 Ft / db
58-8106037
fekete

58-8106036
fehér

COMFY

58-8106033

FREE MUSIC

W

COMFY vezeték nélküli fejhallgató: párnázott fülpárnák és fejpánt, a jobb oldalán
beépített vezérlő gombokkal, állítható fejpánt, beépített újratölthető lítium
akkumulátorral, kapacitás: 180 mAh, játékidő: kb. 1,5 -2 óra, USB töltőkábellel
micro-USB véggel (hossza: kb. 30 cm) és audió kábel (hossza: kb. 120 cm),
utóbbival lemerült állapotban is használható | Csomagolás: 10/20 db |
Méret: 22,5 x 19,7 x 4,8 cm | Anyag: Műanyag | Emblémázás: t 30 x 40 mm
K2+H4+V1 (1)

FREE MUSIC vezeték nélküli fejhallgató: behajtható bélelt fülpárnákkal
és pánttal, frekvencia tartomány: 87.5 - 108 MHz, FM rádió funkcióval és
mikrofonnal telefonáláshoz, hatótávolság kb. 10 m, beépített újratölthető
akkumulátorral, kapacitás: kb. 400 mAh, üzemidő: kb. 12 óra, 200 órás
készenléti állapot, USB töltő kábellel (hossza kb. 52 cm), 3,5 mm, jack dugó
bemenettel (vezeték, hossza kb. 80 cm) | Csomagolás: 20/40 db | Méret: 1821,5 x 14 x 7 cm | Anyag: Műanyag | Emblémázás: t 40 x 20 mm K1+H2 (1)

7555 Ft / db

7691 Ft / db

56-0406217
fekete

56-0406216
fehér

RACER
RACER vezeték nélküli fejhallgató: párnázott fülpárnák és fejpánt, a bal fülpárnán
beépített működési funkciókkal, mikrofonnal, hatótávolság: 10 m, beépített
újratölthető akkumulátorral, kapacitás: kb. 300 mAh, üzemidő: kb. 4-6 óra, USB
töltőkábellel | Csomagolás: 10/20 db | Méret: 19-21 x 16,5 x 7 cm | Anyag: Műanyag |
Emblémázás: t 20 x 50 mm K2+H4+V1 (1)

9234 Ft / db

58-8106014
fekete / vörös

58-8106015
fekete / sárga

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.
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INDEPENDENCE

56-0406239

W

INDEPENDENCE vezeték nélküli fejhallgató: párnázott és állítható fülpárnák és
fejpánt, a jobb oldalán beépített vezérlő gombokkal, kihangosító funkcióval,
hatótávolság: kb. 10 m, kapacitás: 200 mAh, működési idő: kb. 5-6 óra, USB
töltőkábellel (hossza: kb. 50 cm), 3,5 mm jack csatlakozással a vezetékes
működéshez (a kábel tartozék, hossza: kb. 50 cm) | Csomagolás: 10/20 db |
Méret: 19 x 15,5 x 7,5 cm | Anyag: Műanyag | Emblémázás: t 40 x 20 mm K1+H4 (1)

5556 Ft / db

HURRICANE

58-1102260

HURRICANE fejhallgató: párnázott fülhallgató,
hangerőszabályzó, 3,5 mm-es csatlakozó kábel
(hossz kb. 2,2 m), frekvencia tartomány: 8 - 22.000 Hz,
hangnyomásszint: 100 dB, fehér műanyagból |
Csomagolás: 40 db | Méret: 20 x 14,5 x 6 cm | Anyag: Műanyag |
Emblémázás: l 20 x 10 mm L1+H4 (1)

3121 Ft / db

VIBORG
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58-1101897

VIBORG fejhallgató puha párnázott fejpánt és fülhallgató, beépített mikrofon,
hangerőszabályzó, 3,5 mm-es csatlakozó kábel (hossz kb. 2,2 m), frekvencia
tartomány: 8 - 22.000 Hz, hangnyomásszint: 100 dB | Csomagolás: 40 db |
Méret: 18 x 17,5 x 7 cm | Anyag: Műanyag | Emblémázás: l 30 x 10 mm
L4+H2 (1)

3264 Ft / db

ROCKER

56-0406091

W

ROCKER bélelt fülhallgató összehajtható fejpánttal és
forgatható fülpárnákkal, dugasz 3,5 mm kimenettel és
vezetékkel (kb.120 cm hosszú), frekvencia: 20Hz-20KHz,
hangerő:105dB | Csomagolás: 10/40 db | Méret: Ø13 cm |
Anyag: Műanyag | Emblémázás: t 12 x 25 mm K1+H2 (1)

3244 Ft / db

Összehajtva helyet
spórolhat

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

TOLL SZETTEK

ESSENTIAL
ESSENTIAL bambusz golyóstoll: elegáns bambusz tolltest, színes vég, kék
tintával | Csomagolás: 50/1000 db | Méret: 14,8 cm | Anyag: Bambusz / Műanyag |
Emblémázás: t 60 x 5 mm K1 (4)

95 Ft / db

IDEJE A SZEMÉLYES
ÜZENETEKNEK.
Golyóstollainkkal legyőzheti az írói válságot. A
stílusos íróeszközök igazi varázsa abban rejlik, hogy
képesek inspirálni, segítségükkel a szavak csak
úgy ömlenek, legyen szó jegyzetekről, szerelmes
levelekről vagy bevásárlólistákról.
Tollak, ceruzák ................................................................................170
Toll szettek ....................................................................................... 193

56-1101936
fehér / barna

56-1101937
fekete / barna

56-1101938
kék / barna

56-1101939
vörös / barna

56-1101940
zöld / barna

TOUCH BAMBOO

56-1101900

DOUBLE BAMBOO

56-1102100

TOUCH BAMBOO golyóstoll: nyomógombos mechanizmus, nagyméretű
betét, elegáns bambusz tolltest, érintőképernyős vég, kék tintával |
Csomagolás: 50/1000 db | Méret: 13,7 cm | Anyag: Bambusz / Fém |
Emblémázás: t 30 x 5 mm K1+H2+V1 (4)

DOUBLE BAMBOO toll szett: nyomógombos golyóstoll érintőképernyős véggel
(kék tinta) és töltőceruza, mindkettő elegáns bambusz nyéllel, bambusz
dizájnos papírdobozban | Csomagolás: 25/200 db | Méret: Ø1,2 x 14 cm |
Anyag: Bambusz / Fém | Emblémázás: t 70 x 8 mm K1+H2 (4)

184 Ft / db

558 Ft / db

Érintőképernyőfunkció

Érintőképernyő-funkció

BAMBOO TOUCH

58-8110001

BAMBOO TOUCH golyóstoll: rugós mechanizmussal, nagy kapacitású betéttel,
elegáns bambusz tolltest és érintőképernyős vég – alkalmas tablet PC-k,
stb. kezelésére – kék tintával | Csomagolás: 50/500 db | Méret: 14 x 1,2 cm |
Anyag: Bambusz / Fém | Emblémázás: t 30 x 5 mm K1+H4+V1 (4)

279 Ft / db

Érintőképernyő-funkció
A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.
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BAMBOO RUBBER
BAMBOO RUBBER golyóstoll: nyomógombos mechanizmussal, nagyméretű betéttel, elegáns bambusz
nyéllel, gumírozott markolattal, kék tintával | Csomagolás: 50/500 db | Méret: 14,3 cm | Anyag: Bambusz /
Műanyag | Emblémázás: t 70 x 5 mm K1+H2 (4)

150 Ft / db

56-1101541
barna / zöld

56-1101537
barna / fehér

56-1101538
barna / fekete

56-1101539
barna / kék

56-1101540
barna / vörös

TUBULAR
TUBULAR golyóstoll matt tolltesttel, fekete tintával |
Csomagolás: 50/1000 db | Méret: 11,4 cm |
Anyag: Műanyag | Emblémázás: t 35 x 6 mm K1+H2 (4)

82 Ft / db

56-1101092
kék

56-1101094
vörös

56-1101096
zöld

56-1101097
lila

56-1101098
sárga
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PLAIN
PLAIN golyóstoll: nyomógombos mechanizmussal, műanyag nyéllel, a
betét kapacitása kb. 800-1000 m, fekete tintával | Csomagolás: 50/500 db |
Méret: 13,8 cm | Anyag: Műanyag | Emblémázás: t 70 x 5 mm K1 (4)

48 Ft / db

56-1101956
fekete

56-1101957
fehér

56-1101958
kék

56-1101959
vörös

56-1101960
zöld

56-1101961
narancssárga

56-1101962
sárga

56-1102092
narancssárga / fehér

56-1102093
sárga / fehér

RETRO
RETRO áttetsző golyóstoll, fekete tintával |
Csomagolás: 500/2000 db | Méret: 14 cm |
Anyag: Műanyag | Emblémázás: t 60 x 5 mm K1 (4)

68 Ft / db
56-1101266
átlátszó fehér

56-1101267
átlátszó füst

DAYTONA
DAYTONA golyóstoll: nyomógombos mechanikával, műanyag nyél,
kapacitása kb. 600-700 m, kék tintával | Csomagolás: 50/1000 db |
Méret: 14 cm | Anyag: Műanyag | Emblémázás: t 20 x 5 mm K1 (4)

61 Ft / db

56-1102088
fekete / fehér

56-1102091
zöld / fehér

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

JUMP

56-1102152
fehér / fekete

JUMP golyóstoll szögletes formával, nyomógombos mechanizmussal és
ergonomikus markolattal, fekete tintával | Csomagolás: 50/1000 db | Méret: 14 cm |
Anyag: Műanyag | Emblémázás: t 55 x 6 mm K1 (4)

56-1102153
fehér / kék

68 Ft / db

56-1102154
fehér / vörös
56-1102155
fehér / almazöld
56-1102156
fehér / narancssárga
56-1102157
fehér / sárga
56-1102158
fekete / kék
56-1102159
fekete / vörös
56-1102160
fekete / almazöld
56-1102161
fekete /
narancssárga
56-1102162
fekete / sárga

MODERN
MODERN golyóstoll matt, ezüstszínű műanyag klipsszel és fekete
tintával | Csomagolás: 50/500 db | Méret: 14,3 cm | Anyag: Műanyag |
Emblémázás: t 35 x 5 mm K1 (4)

122 Ft / db

56-1101111
kék / fehér

56-1101112
vörös / fehér

56-1101113
narancs / fehér

56-1101114
zöld / fehér

56-1101115
lila / fehér

56-1101116
pink / fehér

56-1101117
magenta / fehér
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SWAY
SWAY golyóstoll középen elkeskenyedő formájú tolltesttel,
nyomógombos mechanikával, nagy tollbetéttel, kék színű tintával |
Csomagolás: 50/500 db | Méret: 14 cm | Anyag: Műanyag / Fém |
Emblémázás: § 40 x 6 mm DP1 (10)

82 Ft / db

56-1102127
fekete

56-1102128
fehér / fekete

56-1102132
narancssárga /
fekete

56-1102133
fehér

56-1102129
kék / fekete

56-1102134
fehér / kék

56-1102130
vörös / fekete

56-1102135
fehér / vörös

56-1102136
fehér / zöld

56-1102131
almazöld / fekete

56-1101995
ezüst / kék

56-1101996
56-1101997
ezüst / narancs ezüst / vörös

56-1101998
ezüst / zöld

56-1102001
ezüst / fekete

56-1101991
kék

56-1101992
narancssárga

56-1101994
zöld

56-1102005
fekete

56-1101993
vörös

56-1102137
fehér /
narancssárga

56-1102002
56-1102003 56-1102004
56-1102010
56-1102011
ezüst / bordóvörös ezüst / sárga ezüst / magenta ezüst / almazöld ezüst / türkiz kék

56-1102006
bordóvörös

56-1102007
sárga

56-1102008
magenta

56-1102012
almazöld

56-1102013
türkiz kék

56-1102009
fehér

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

INJECTION

CLASSIC

INJECTION injekciós golyóstoll, átlátszó, számskálával, kék színű
tintával | Csomagolás: 300/1200 db | Méret: 12,5 cm | Anyag: Műanyag |
Emblémázás: t 60 x 7 mm K1+H1 (4)

CLASSIC golyóstoll fényes aranyszínű
klipsszel és díszítéssel, kék színű tintával |
Csomagolás: 50/1000 db | Méret: 13,5 cm |
Anyag: Műanyag / Fém | Emblémázás: t 30 x 6 mm
K1+H2 (4)

82 Ft / db

88 Ft / db

56-1101172
vörös

56-1101173
kék

56-1101611
kék

56-1101615
fekete

56-1101618
burgundi vörös

ART LINE

ART LINE

ART LINE golyóstoll: tekerő mechanikás, ezüst műanyag tolltest és áttetsző klipsz,
kapacitás: kb. 800 - 1000 m, fekete tintával | Csomagolás: 50/500 db | Méret: 14,5 cm |
Anyag: Műanyag | Emblémázás: § 70 x 6 mm DP1 (10)

ART LINE golyóstoll: tekerő mechanikás,
színes műanyag tolltest és áttetsző klipsz,
kapacitás: kb. 800 - 1000 m, fekete tintával |
Csomagolás: 50/500 db | Méret: 14,5 cm |
Anyag: Műanyag | Emblémázás: § 70 x 6 mm
DP1 (10)

95 Ft / db

95 Ft / db

56-1102045
kék / ezüst

56-1102046
fekete / ezüst

56-1102047
vörös / ezüst

56-1102048
zöld / ezüst

56-1102049
türkiz kék / ezüst

56-1102041
fekete

56-1102043
zöld

56-1102044
türkiz kék

OREGON

56-1102101
fehér / fekete

OREGON golyóstoll: nyomógombos mechanizmussal, műanyag nyéllel, színes
díszítéssel a klipsz alatt, fekete tintával | Csomagolás: 50/500 db | Méret: 14,2 cm |
Anyag: Műanyag | Emblémázás: § 30 x 5 mm DP1 (10)

56-1102102
fehér / kék

82 Ft / db

56-1102103
fehér / világoskék

56-1102104
fehér / vörös

56-1102105
fehér / zöld

56-1102106
fehér /
narancssárga

56-1102107
fehér / rózsaszín

OREGON
OREGON golyóstoll: nyomógombos mechanizmussal, műanyag nyéllel, matt ezüst
színű díszítésekkel a klipsz alatt, valamint a nyomógombon és a végén, a betét
kapacitása kb. 800-1.000 m, fekete tintával | Csomagolás: 50/500 db | Méret: 14,2 cm |
Anyag: Műanyag | Emblémázás: § 30 x 5 mm DP1 (10)

82 Ft / db

56-1102030
fekete
56-1102031
fehér
56-1102032
kék
56-1102033
világoskék
56-1102034
vörös
56-1102035
zöld
56-1102036
narancssárga
56-1102037
rózsaszín

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.
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MIAMI
MIAMI golyóstoll: nyomógombos mechanikával, a klipsz alatt színes felülettel, kiadós
tollbetét német tintával, kapacitása kb. 1000 m, fekete tintával | Csomagolás: 50/500 db |
Méret: 14 cm | Anyag: Műanyag | Emblémázás: § 25 x 3 mm DP1 (10)

116 Ft / db

56-1102050
fehér / fekete

56-1102051
fehér / kék

56-1102052
fehér / vörös

56-1102053
fehér /
narancssárga

56-1102054
fehér / zöld

56-1102059
kék

56-1102061
narancssárga

56-1102062
zöld

WEDGE
WEDGE golyóstoll nyomógombos mechanikával, a nyele fényes fémes hatással,
futurisztikus klipsz formával, német tintával töltött tollbetét, kapacitása kb. 700 m,
fekete tintával | Csomagolás: 50/500 db | Méret: 14,2 cm | Anyag: Műanyag |
Emblémázás: § 25 x 5 mm DP1 (10)

143 Ft / db

56-1102056
fehér

56-1102057
fekete

56-1102058
antracit
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NEVADA
NEVADA golyóstoll: nyomógombos mechanikával és érintőképernyős funkcióval
okostelefonokhoz, a széles klipsz telefon állványként, támasztóként funkcionál,
kék tintával | Csomagolás: 50/500 db | Méret: 14,5 cm | Anyag: Műanyag |
Emblémázás: t 70 x 6 mm K1+H2 (4)

109 Ft / db

3 az 1-ben

56-1102084
fekete

LUXOGRAPH LIGHT

_

56-1102085
kék

VALENTINE

56-1102086
vörös

56-1102087
zöld

56-1101169

LUXOGRAPH LIGHT golyóstoll: kis LED-del – rugós mechanizmussal aktiválható,
különböző színekben, kék tintával, műanyag | Csomagolás: 10/500 db | Méret: 14 x
Ø1,8 cm | Anyag: Műanyag | Emblémázás: t 25 x 7 mm K1+H1 (4)

VALENTINE toll szett, 2 golyóstollal, szív alakú klipsszel, amellyel a tollak
összekapcsolhatóak, kék tintával | Csomagolás: 50/500 db | Méret: 13,5 cm |
Anyag: Műanyag | Emblémázás: t 30 x 6 mm K1+H2 (4)

510 Ft / db

279 Ft / db

Mágneses

Írás közben
világít

58-1100462
kék / ezüst

58-1100461
vörös / ezüst

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

LUX TOUCH

_

LUX TOUCH golyóstoll: fehér LED fénnyel, mely
megvilágítja a lézer gravírozást, érintőképernyős véggel
az okostelefonokhoz és a tabletekhez, német kék színű
tintával, védőkupakkal | Csomagolás: 50/500 db |
Méret: 15,3 cm | Anyag: Műanyag / Gumi |
Emblémázás: l 45 x 7 mm L4+H2 (1)

367 Ft / db

Fehér LED
fénnyel

56-1101547
ezüst

56-1101548
fekete

56-1101549
kék

56-1101550
vörös

SWAY LUX

_

SWAY LUX golyóstoll: eltekerős mechanizmussal, fehér LED fénnyel a gravírozott felület megvilágítása
érdekében, érintőképernyős véggel okostelefonokhoz és tabletekhez, ki/be kapcsoló gombbal a
LED világításhoz, kék tintával | Csomagolás: 50/1000 db | Méret: 14,1 cm | Anyag: Műanyag / Fém |
Emblémázás: l 45 x 7 mm L4+H2 (1)

211 Ft / db

Fehér LED
fénnyel

56-1101555
ezüst

56-1101556
fekete

56-1101557
kék

56-1101558
vörös

56-1101559
zöld

LEGGY
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TRIANGLE

56-1101673

LEGGY tolltartó két lábbal, a golyóstoll egy rugalmas, spirálos vezetékkel kapcsolódik
hozzá, a lábak alján öntapadós matrica található, hogy stabilan megálljon
bármely felületen, fekete tintával | Csomagolás: 100/200 db | Méret: 6,5 x 4 x 16 cm |
Anyag: Műanyag | Emblémázás: t Ø25 mm K1+H2 (4)

TRIANGLE ügyféltoll: a golyóstoll (fekete tintával) rugalmas spirálszalaggal
rögzítve, az alján öntapadós matricával a biztos elhelyezés érdekében |
Csomagolás: 50/200 db | Méret: 5,9 x 6,2 x 16 cm | Anyag: Műanyag |
Emblémázás: t 20 x 20 mm K1+H2 (4)

299 Ft / db

415 Ft / db

56-1102139
füst

56-1102141
vörös

SCREEN CLEAN
SCREEN CLEAN érintőképernyős golyóstoll: az egyik vége golyóstoll (fekete tintával),
a másik vége érintőképernyős gombbal telefonokhoz és tabletekhez, toll állvány
beépített névjegykártya és jegyzettartóval, kijelző törlővel | Csomagolás: 50/800 db |
Méret: 9,7 x 2,6 x 2,4 cm | Anyag: Műanyag | Emblémázás: t 50 x 5 mm K1+H2 (4)

224 Ft / db

Kijelző törlővel

56-1101543
fehér

56-1101546
vörös

56-1101545
kék

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

ELEGANT TOUCH
ELEGANT TOUCH golyóstoll karcsú forma, klipszes kupakkal, végén érintőképernyő funkció
okostelefonokhoz és tabletekhez, német tintával töltött tollbetéttel, kapacitása kb. 1.000 m, kék
tintával | Csomagolás: 50/400 db | Méret: 14,8 cm | Anyag: Sárgaréz | Emblémázás: § 45 x 5 mm
DP1+H2 (10)

1204 Ft / db

Érintőképernyőfunkció

56-1102072
ezüst

GIBBET

56-1102076
vörös

56-1102075
kék

56-1101668

56-1102077
zöld

56-1102078
rózsaszín

SMART TOUCH

56-1101634

GIBBET tolltartó mágneses golyóstollal (fekete tintával), amely hozzátapad
a bambusz akasztófához | Csomagolás: 25/100 db | Méret: 10 x 8 x 16 cm |
Anyag: Bambusz / Fém | Emblémázás: t 60 x 25 mm K1+H2+V1 (4)

SMART TOUCH golyóstoll keskeny kivitel, hajlított klipsz és érintőképernyő
funkció, kék tintával | Csomagolás: 50/500 db | Méret: 13,8 cm |
Anyag: Rozsdamentes acél | Emblémázás: t 40 x 4 mm K1+H2+V1 (4)

2094 Ft / db

347 Ft / db

mágneses

Érintőképernyőfunkció
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BLACK BEAUTY
BLACK BEAUTY alumínium golyóstoll, nagyméretű betéttel, érintőképernyős
véggel okostelefonokhoz és tabletekhez, matt felület, alatta az érintős véggel
megegyező színű felülettel, mely a gravírozást követően megjelenik, kék
tintával | Csomagolás: 50/500 db | Méret: 14 cm | Anyag: Alumínium / Műanyag |
Emblémázás: l 90 x 5 mm L1+H2 (1)

252 Ft / db

Érintőképernyő funkció

56-1101757
ezüst / fekete

56-1101758
kék / fekete

56-1101759
világoskék / fekete

56-1101760
vörös / fekete

56-1101761
zöld / fekete

56-1101762
narancssárga /
fekete

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

PHASER

x

56-1102348

PHASER golyóstoll PDA toll funkcióval, lézeres mutatópálcával és fehér
LED fénnyel, fekete színű tintával, stílusos markolati résszel, alumínium
dobozban | Csomagolás: 25/150 db | Méret: Ø1 x 15 cm | Anyag: Sárgaréz |
3 gombelemmel, 3 extra | Emblémázás: l 40 x 6 mm L1+H2 (1)

1394 Ft / db

Lézerpointerrel

SMART TOUCH COLOUR
SMART TOUCH COLOUR golyóstoll vékony kialakítás, színben egyező
érintőképernyős véggel, fekete tintával | Csomagolás: 50/1000 db |
Méret: 13,6 cm | Anyag: Alumínium | Emblémázás: § 40 x 5 mm
DP1+H2 (10)

184 Ft / db

56-1101490
fehér

56-1101491
fekete

56-1101492
kék

56-1101493
vörös

56-1101494
narancssárga

56-1101495
zöld

56-1101496
almazöld

56-1101497
sárga

56-1101498
magenta
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SWAY TOUCH
SWAY TOUCH golyóstoll középen elkeskenyedő tolltest, forgó mechanizmussal, gumimarkolattal,
végén érintőképernyő funkcióval, kék tintával | Csomagolás: 50/500 db | Méret: 13,5 cm |
Anyag: Műanyag / Fém | Emblémázás: § 35 x 6 mm DP1+H2 (10)

95 Ft / db

56-1102020
kék

Érintőképernyőfunkció

56-1102021
vörös

PRESENTATION

56-1102022
zöld

56-1102023
narancs

56-1102024
fekete

56-1102025
bordó

56-1102026
arany sárga

56-1102027
rózsaszín

56-1102028
fehér

56-1102029
ezüst

58-8103006

PRESENTATION lézerpointer: beépített USB csatlakozóval, prezentációk
(pl. PowerPoint) vezeték nélküli vezérléséhez, előre és hátra gombokkal,
további gomb a piros lézer használatához, ki/be kapcsoló gomb,
kb. 100 m-es hatótávolság, Windows XP/7/8/10, MAC OS, Linux, and
Android kompatibilitás, (idegen nyelvű) használati utasítással, 1 db
AAA elemmel működik, mely tartozék | Csomagolás: 50/100 db |
Méret: 14 x 1,2 x 1,2 cm | Anyag: Műanyag | Elem: AAA/LR03/AM4 |
Emblémázás: t 60 x 10 mm K1+H4 (4)

6066 Ft / db

Lézerpointerrel

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

LOOKALIKE
LOOKALIKE töltőceruza: műanyagból, fa utánzatú kivitelben, a végén radírral, 1 db
0,7 mm-es betéttel | Csomagolás: 100/1000 db | Méret: 15,8 cm | Anyag: Műanyag /
Alumínium | Emblémázás: § 100 x 3 mm DP1 (10)

136 Ft / db

Ceruza

56-1101190
fehér

56-1101191
fekete

56-1101192
kék

56-1101193
vörös

56-1101194
zöld

56-1101195
narancssárga

QUEBEC
QUEBEC alumínium golyóstoll: nyomógombos mechanizmus, matt fekete
kiegészítőkkel és alumínium testtel, kék tintával | Csomagolás: 50/500 db |
Méret: 14 cm | Anyag: Alumínium / Műanyag | Emblémázás: l 50 x 5 mm L1 (1)

170 Ft / db

56-1102142
királykék

56-1102143
világoskék

56-1102144
vörös

56-1102145
zöld

56-1102146
almazöld

56-1102147
narancssárga

56-1102148
sárga

56-1102149
ezüst

56-1102150
kék

56-1102151
vörös
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ASCOT
ASCOT golyóstoll fényes testtel, fém klipsszel, kék tintával | Csomagolás: 50/500 db |
Méret: 14,1 cm | Anyag: Műanyag | Emblémázás: l 30 x 6 mm L1+H2 (1)

224 Ft / db

56-1101055
kék

56-1101057
vörös

56-1101058
zöld

56-1101059
antracit

VANCOUVER
VANCOUVER golyóstoll alumíniumból, nagy betéttel, gumis markolattal és
ezüst díszítéssel, kék színű tintával | Csomagolás: 100/500 db | Méret: 13,5 cm |
Anyag: Alumínium | Emblémázás: l 40 x 5 mm L1+H2 (1)

245 Ft / db

56-1101941
kék

56-1101942
fekete

56-1101943
vörös

56-1101945
antracit

56-1101947
ezüst

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

LUCERNE
LUCERNE alumínium golyóstoll fényes testtel, nagy
tollbetéttel, részben gumi bevonatú nyéllel és fekete
tintával | Csomagolás: 50/1000 db | Méret: 14,2 cm |
Anyag: Alumínium | Emblémázás: l 40 x 6 mm
L1+H2 (1)

56-1102015
kék

279 Ft / db

56-1102016
fekete
56-1102017
vörös
56-1102018
arany

TOUCH METAL
TOUCH METAL alumínium golyóstoll, nagy tollbetéttel, ergonomikusan
kialakított gumi markolattal, lyukakkal díszített klipsszel, fekete tintával |
Csomagolás: 50/1000 db | Méret: 14,7 cm | Anyag: Alumínium |
Emblémázás: l 50 x 5 mm L1+H2 (1)

530 Ft / db

56-1101048
kék

56-1101049
fekete

56-1101050
vörös

ADORNO
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W

58-1100621

ADORNO fém golyóstoll: tekerő mechanikás, csíkos díszítéssel, kék
tintával, hozzáillő csíkos dobozban szállítjuk | Csomagolás: 10/100 db |
Méret: 17 x 6 x 2,3 / 13,8 x 1,9 cm | Anyag: Sárgaréz | Emblémázás: l 45 x 6 mm
L1+H2 (1)

1421 Ft / db

TUCSON
TUCSON alumínium golyóstoll: fényes fém tolltest, nyomógombos szerkezet,
nagyméretű tollbetét kék tintával | Csomagolás: 50/500 db | Méret: 13,7 cm |
Anyag: Alumínium / Műanyag | Emblémázás: l 55 x 6 mm L1+H2 (1)

150 Ft / db

ÚJONSÁG

56-1102166
fekete

56-1102167
antracit

56-1102168
kék

56-1102169
ibolya

56-1102170
türkiz

56-1102171
zöld

56-1102172
vörös

56-1102173
narancssárga

56-1102175
ezüst

56-1102174
rózsaszín

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

CARBONIUM

W

58-1102050

CARBONIUM fém golyóstoll: tekerő mechanikás, valódi karbon kivitelben, kék tintával,
tokban szállítjuk | Csomagolás: 50/200 db | Méret: 16 x 3 x 3 / 13,7 x 1 cm | Anyag: Sárgaréz |
Emblémázás: l 40 x 6 mm L1+H2 (1)

3346 Ft / db

ROCK

58-1101590

W

ROCK fém golyóstoll: tekerő mechanikás toll, értékes CHRYSTALLIZED ™-Swarovski
Elements kő a klipszen, kék tintával, dobozban szállítjuk | Csomagolás: 10/50 db |
Méret: 18,5 x 7,8 x 3,3 / 13 x 1,3 cm | Anyag: Sárgaréz | Emblémázás: l 35 x 6 mm
L1+H4 (1)

3536 Ft / db

CRYSTALLIZED™Swarovski Elements
díszítéssel

TOUCH DOWN
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W

TOUCH DOWN rozsdamentes acél toll nagy tollbetéttel és forgó mechanizmussal,
érintőképernyős véggel, fényes fekete fém zongoralakk megjelenés, ezüst díszítő
elemek, klipsz PiCOWORLD dizájnnal, fekete tintával, ajándékdobozba csomagolva |
Csomagolás: 50/200 db | Méret: 13,75 x 1,4 cm | Anyag: Rozsdamentes acél |
Emblémázás: l 30 x 8 mm L1+H4 (1)

58-8113001
fehér / ezüst

1204 Ft / db

58-8113002
fekete / ezüst

Érintőképernyő-funkció

SIGNATURE

56-1101676

SIGNATURE fém golyóstoll: tekerős mechanizmussal, matt felülettel, fényes
klipsz és gyűrű, krómozott réteg a kiváló gravírozásért, kék tintával, betekintő
ablakos ajándékdobozban | Csomagolás: 50/200 db | Méret: 13,4 cm |
Anyag: Sárgaréz | Emblémázás: l 30 x 5 mm L1+H2 (1)

904 Ft / db

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

RIGA

W

58-1101570

RIGA fém rollerball fekete zongoralakk megjelenés: 24 CHRYSTALLIZED ™-Swarovski
Elements kő a tolltesten, fekete tintával, tokban szállítjuk | Csomagolás: 10/50 db |
Méret: 18,5 x 7,8 x 3,3 / 13 x 1,3 cm | Anyag: Sárgaréz | Emblémázás: l 40 x 6 mm
L1+H4 (1)

6997 Ft / db

CRYSTALLIZED™-Swarovski
Elements díszítéssel

ST. PETERSBURG

58-1101580

W

ST. PETERSBURG fém töltőtoll fekete zongoralakk megjelenés: Iridium Point heggyel,
24 db CHRYSTALLIZED ™-Swarovski Elements kő a tolltesten, 1 db tinta utántöltő, dobozban
szállítjuk | Csomagolás: 10/50 db | Méret: 19,2 x 8,3 x 3,3 / 13,6 x 1,3 cm | Anyag: Sárgaréz |
Emblémázás: l 40 x 6 mm L1+H4 (1)

7086 Ft / db

CRYSTALLIZED™-Swarovski
Elements díszítéssel

MOSCOW

W

58-1101560

MOSCOW fém golyóstoll fekete zongoralakk megjelenés: tekerő mechanikás, 24 db
CRYSTALLIZED ™-Swarovski Elements kő a tolltesten, kék tintával, dobozban szállítjuk |
Csomagolás: 10/50 db | Méret: 20,5 x 8,3 x 3,3 / 13,5 x 1,9 cm | Anyag: Sárgaréz |
Emblémázás: l 40 x 6 mm L1+H4 (1)

6385 Ft / db

CRYSTALLIZED™-Swarovski
Elements díszítéssel

EDITOR

W

58-1100420

EDITOR toll szett: ceruza és eltekerős golyóstoll (kék tintával), finoman
megmunkált fém és bordázott színes műanyag tolltest, dobozban |
Csomagolás: 10/100 db | Méret: 16,3 x 6,2 x 2,6 / 13,3 x 1,4 cm | Anyag: Alumínium
/ Sárgaréz / PVC | Emblémázás: l 40 x 6 mm L1+H4 (1)

2822 Ft / db

ALPHABET

W

ALPHABET toll szett: tartalmaz egy eltekerő mechanikás golyóstollat
és rollerballt (mindkettő fekete tintával), ajándékdobozban |
Csomagolás: 25/100 szett | Méret: 17,7 x 5,8 x 2,2 cm | Anyag: Alumínium |
Emblémázás: l 45 x 6 mm L1+H4 (1)

1353 Ft / szett

56-1101622
fehér

56-1101621
fekete

56-1101623
szürke

56-1101624
kék

56-1101625
vörös

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.
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ADORNO

W

58-1100630

ADORNO toll szett: fém rollerball (fekete tinta), színes markolattal, fém eltekerős
golyóstoll (kék tintával) hozzáillő csíkos dobozban szállítjuk | Csomagolás: 10/100 db |
Méret: 17 x 6 x 2,3 / 13,8 x 1,9 cm | Anyag: Sárgaréz | Emblémázás: l 45 x 6 mm L1+H2 (1)

2842 Ft / db

COMTESSE

58-1100464

W

COMTESSE toll szett: fém rollerball kupakkal (fekete tintával) és eltekerős
golyóstoll (kék tintával), polírozott króm elemekkel, díszdobozban |
Csomagolás: 10/100 db | Méret: 17 x 4,5 x 2 / 13,7 x 1,3 cm | Anyag: Fém |
Emblémázás: l 30 x 6 mm L1+H2 (1)

3264 Ft / db

POET

56-1101656

POET elegáns toll szett, golyóstoll és egy töltőtoll rózsafából, arany fényű díszítéssel,
fadobozban | Csomagolás: 10/100 db | Méret: 17,3 x 5 x 2,4 cm | Anyag: Fa |
Emblémázás: l 100 x 20 mm L4+H2 (1)

3448 Ft / db

Golyóstoll és töltőtoll

MANZONI
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56-1101651

MANZONI toll szett tartalmaz egy golyóstollat egy töltőtollat (mindkettő
fekete tintával), alumínium lappal ellátott elegáns ajándékdobozban |
Csomagolás: 25/50 db | Méret: 18 x 6,5 x 4 cm | Anyag: Sárgaréz |
Emblémázás: l 5 cm2 L1+H2 (1)

3917 Ft / db

Golyóstoll és töltőtoll

STERLING

58-1100490

W

STERLING toll szett: fém rollerball kupakkal (fekete tintával) és fém eltekerős
golyóstoll, nagy kapacitású utántöltő (kék tintával), elegáns, alumínium lemezzel
ellátott díszdobozban | Csomagolás: 10/50 db | Méret: 17,3 x 6,7 x 3,5 / 14 x 1,2 cm |
Anyag: Sárgaréz | Emblémázás: l 30 x 6 mm L1+H4 (1)

4610 Ft / db

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

BLACK ELEGANCE

58-8114001

W

BLACK ELEGANCE toll szett: tekerő mechanikás golyóstollal, fém (fekete
tintás) tollbetéttel, és töltőtoll tintapatronnal (kék tinta), gun-metal
megjelenés, gumiborítású fogórésszel, fekete díszdoboz kiemelő
szalaggal, dekoratív alumínium éllel | Csomagolás: 25/50 szettek |
Méret: 19,8 x 7,9 x 3,7 cm | Anyag: Sárgaréz / Műanyag |
Emblémázás: l 30 x 6 mm L1+H5 (1)

4848 Ft / szett

Golyóstoll és töltőtoll

NOBLESSE

56-1101662

NOBLESSE elegáns asztali szett, tartalmaz egy pepita mintás golyóstollat és töltőtollat, kék
betéttel, ajándékdobozban | Csomagolás: 25/50 db | Méret: 17,5 x 6,8 x 2,4 cm | Anyag: Sárgaréz |
Emblémázás: l 30 x 8 mm L1+H4 (1)

3189 Ft / db

OVAL OFFICE
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56-1101663

OVAL OFFICE toll szett tartalmaz egy golyóstollat (nagyméretű, fekete tollbetéttel),
és egy rollerballt (fekete betéttel), minőségi műbőr borítású tolltesttel, ovális
tokban, nyomógombos zárral | Csomagolás: 25/50 db | Méret: 17,5 x 8,3 x 4 cm |
Anyag: Sárgaréz / PU | Emblémázás: § 6 cm2 DP1+H2 (10)

5358 Ft / db

CARBON

W

58-1100580

CARBON toll szett: fém rollerball kupakkal (fekete tintával) és fém eltekerős golyóstoll
(kék tintával), valódi karbon bevonattal, elegáns, fém betéttel ellátott díszdobozban
szállítjuk | Csomagolás: 10/50 db | Méret: 17,5 x 7 x 4 / 13,8 x 1,3 cm | Anyag: Sárgaréz |
Emblémázás: l 35 x 6 mm L1+H4 (1)

6623 Ft / db

INTERCONTINENTAL

W

58-1102300

INTERCONTINENTAL toll szett: fém rollertoll kupakkal (fekete tintával) és fém eltekerős
golyóstoll (kék tintával), ragyogó króm világtérkép minta a tolltesten, Picoworld klipsz,
stílusos, alumínium lemezzel ellátott dobozban szállítjuk | Csomagolás: 10/50 db |
Méret: 18 x 6,5 x 4 / 14 x 1,5 cm | Anyag: Sárgaréz | Emblémázás: l 35 x 6 mm L1+H4 (1)

8208 Ft / db

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

IRODA

EVENT

56-0405715

EVENT konferencia mappa DIN A4 formátumú, írótömbbel,
becsúsztatós zsebekkel | Csomagolás: 10/40 db |
Méret: 33 x 24 cm | Anyag: Poliészter / PVC |
Emblémázás: u 80 x 80 mm T1+H2 (10)

2611 Ft / db

ÉBRESSZE FEL A
SZERVEZŐKÉSZSÉGÉT!
Ha otthon érzi magát az irodájában, akkor jó hangulatban
lesz része. A világos környezet pozitív energiákat hoz,
a színes termékek pedig jókedvre derítik. Így lesz a
munkából móka!
Mappák és pénztárcák ........................................................................198
Minden, ami segít emlékezni .......................................................... 212
Irodaszerek és névjegykártya tartók ......................................230
Számológépek ...........................................................................................233

A4-es
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WIDGET
WIDGET tablet tartós mappa: belső rugalmas rögzítő pántok a tablet
készülék rögzítéséhez (méret 18 x 23 cm), különböző becsúsztatós
zsebek, 1 kis jegyzettömb, külső kihajtható állvány (nyomógomb) a
kényelmes olvasási pozíció érdekében, patenttal | Csomagolás: 20 db |
Méret: 25 x 20 x 1 cm | Anyag: PU / PVC | Emblémázás: u 80 x 70 mm
T1+H2 (10)

2094 Ft / db

56-1103221
szürke

56-1103222
vörös

56-1103223
narancssárga

56-1103224
zöld

SESSION

A4-es

SESSION mappa A4-es formátum, jegyzettömbbel, tolltartó
pánttal, többféle becsúsztatós zsebbel, fém kampóval és színes
gumiszalaggal záródik | Csomagolás: 20 db | Méret: 32,5 x 25 x 1 cm |
Anyag: Poliészter / PU | Emblémázás: u 80 x 80 mm T1+H2 (10)

2326 Ft / db

56-1103215
fekete / kék

56-1103216
fekete / szürke

56-1103217
fekete / vörös

56-1103218
fekete / zöld

56-1103219
fekete / türkiz

YOUNG STAR
YOUNG STAR mappa A4-es méret, jegyzettömbbel, tolltartó pánttal, többféle becsúsztatós
zsebbel, a belsejével megegyező színű gumival záródó, kívül fekete színű kivitel |
Csomagolás: 20 db | Méret: 32 x 26 x 2 cm | Anyag: Poliészter | Emblémázás: u 80 x 80 mm
T1+H2 (10)

2700 Ft / db

A4-es

56-1103164
fekete / kék

56-1103165
fekete / szürke

56-1103166
fekete / vörös

56-1103167
fekete / zöld

56-1103168
fekete / türkiz

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

GENTLE

Y

GENTLE cipzáras mappa A4-es méret, körben cipzárral,
belül zsebekkel, 1 db átlátszó kártyatartó zsebbel,
számológéppel, jegyzettömbbel, tolltartó pánttal, kívül zsebbel |
Csomagolás: 15 db | Méret: 34,5 x 26 x 3 cm | Anyag: PU / PVC |
Emblémázás: s 120 x 120 mm S2+H2+V1 (1)

4277 Ft / db

A4-es
56-1103184
kék

56-1103185
vörös

56-1103183
fekete

GENTLE
GENTLE notesz: vonalas jegyzetfüzettel, kb. 50 lapos, rugalmas tolltartó pánttal,
praktikus műbőr kötésben, fehér dekoratív varrással | Csomagolás: 50/100 db |
Méret: 13,9 x 8,9 x 1,8 cm | Anyag: PU / Poliészter | Emblémázás: t 70 x 25 mm K1+H2 (1)

1115 Ft / db

56-1103188
kék

56-1103189
vörös

CREADO
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56-1103163

CREADO mappa DIN A5 formátumú, írótömbbel, cipzárral,
emblémázható alumínium lappal | Csomagolás: 15 db |
Méret: 26 x 18 x 3,5 cm | Anyag: Poliészter / PVC |
Emblémázás: l 10 x 30 mm L1+H2 (1)

3638 Ft / db

A5-ös

CREADO

56-1103162

CREADO mappa A4 formátumú, írótömbbel, cipzárral, emblémázható
alumínium lappal | Csomagolás: 15 db | Méret: 26 x 3,5 x 34,5 cm |
Anyag: Poliészter / PVC | Emblémázás: l 10 x 30 mm L1+H2 (1)

5270 Ft / db

A4-es

MONTE CARLO

56-0406185

MONTE CARLO felíró tábla DIN A4 formátumú,
tolltartó pánttal | Csomagolás: 5/25 db |
Méret: 32,5 x 23 x 1,5 cm | Anyag: PVC / Poliészter |
Emblémázás: u 80 x 80 mm T1+H2 (10)

3026 Ft / db

A4-es

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

MILANO-PORTFOLIO II

58-1101340

MILANO-PORTFOLIO II mappa: helyet biztosít 4 db névjegy vagy hitelkártya számára, 2 nagy zseb
az iratoknak, tolltartó, jegyzettömb (A5),nem szövött tasakban szállítjuk | Csomagolás: 20 db |
Méret: 23,7 x 15,2 x 1,5 cm | Anyag: PU / Poliészter | Emblémázás: l 30 x 10 mm L1+H2 (1)

3536 Ft / db

A5

LINEN

56-1103246

LINEN mappa A4-es méret, sokféle becsúsztatós zseb, 2 db átlátszó
zseb, jegyzettömb, tolltartó fül, fémlappal emblémája számára |
Csomagolás: 20 db | Méret: 30,5 x 23,5 x 1,2 cm | Anyag: PU / Műanyag / Vászon |
Emblémázás: l 5 cm2 L1+H4 (1)

2917 Ft / db

A4-es

SYMPOSIUM

203

56-0405725

SYMPOSIUM DIN A4 formátumú cipzáras mappa, írótömbbel, sok tároló zsebbel
és tolltartó pánttal | Csomagolás: 5/20 db | Méret: 34 x 25,5 cm | Anyag: Poliészter
/ PVC | Emblémázás: u 80 x 30 mm T1+H2 (10)

A4-es

3822 Ft / db

CLASSICO-PORTFOLIO

58-1101370

CLASSICO-PORTFOLIO mappa: ultra vékony számológép, 2 db névjegy vagy
hitelkártya zseb, 1 zseb az iratok számára, 1 zseb jegyzettömbnek, tolltartó,
A4 jegyzettömbbel | Csomagolás: 10 db | Méret: 32 x 25 x 2 cm | Anyag: PU / Poliészter |
Emblémázás: l 30 x 10 mm L1+H2 (1)

8677 Ft / db

A4

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

MANHATTAN

56-1103230

MANHATTAN mappa DIN A4 formátumú: cipzárral, belül különféle
becsúsztatós zsebekkel, 1 átlátszó zsebbel, cipzáras zsebbel,
jegyzettömbbel, tolltartó pánttal, elején emblémázható fém lappal |
Csomagolás: 10 db | Méret: 33 x 26 x 1,8 cm | Anyag: PU / PVC |
Emblémázás: l 35 x 5 mm L1+H2 (1)

A4-es

6045 Ft / db

NOBLESSE

56-1104122

NOBLESSE egéralátét, ergonomikus csuklótámasszal, csúszásgátló
talppal, dekoratív világos színű varrással, kiváló minőségű műbőrből |
Csomagolás: 25/50 db | Méret: 27 x 22,5 cm | Anyag: PU / EVA |
Emblémázás: u 80 x 80 mm T1+H2 (10)

1816 Ft /db

Jót tesz a csuklónak

NOBLESSE

56-1103177

NOBLESSE DIN A4 formátumú mappa, jegyzettömbbel, tolltartó pánttal, sok becsúsztatós
zsebbel, fehér dekoratív díszvarrással, kiváló minőségű műbőrből, emblémázható fém táblával |
Csomagolás: 15 db | Méret: 32 x 25 x 2,7 cm | Anyag: PU / PVC | Emblémázás: l 10 x 30 mm L1+H2 (1)

3958 Ft / db

A4-es

NOBLESSE

56-1103176
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Y

NOBLESSE DIN A4 formátumú mappa számológéppel, jegyzettömbbel, tolltartó pánttal, sok becsúsztatós zsebbel, körbe
cipzárazható, fehér dekoratív díszvarrással, kiváló minőségű műbőrből, emblémázható fém táblával | Csomagolás: 10 db |
Méret: 35 x 28 x 4 cm | Anyag: PU / PVC | Emblémázás: l 10 x 30 mm L1+H2 (1)

6066 Ft / db

A4-es

NOBLESSE

56-1103186

NOBLESSE mappa A4-es méret, beépített tablet PC tartóval, 3 féle mérethez (kb. 24 x 17,5 cm, 22 x 15,5 cm, 18 x 11,5 cm),
gumírozott pántokkal a készülék rögzítésére, szarvasbőr elválasztóval a karcolások elkerülése érdekében, becsúsztatós
zsebekkel névjegyekhez és jegyzetekhez, tolltartó pánttal, cipzárral a biztonságos záródáshoz | Csomagolás: 10 db |
Méret: 25,5 x 3 x 33 cm | Anyag: PU / PVC | Emblémázás: l 10 x 30 mm L1+H2 (1)

8378 Ft / db

A4-es

NOBLESSE

56-1103179

Y

NOBLESSE kiváló minőségű műbőr irattáska, cipzáras, A4-es formátum, gyűrűs irattartóval, jegyzettömbbel, tolltartó pánttal,
több zsebbel, füllel, dekoratív varrással és emblémázható fém táblával | Csomagolás: 10 db | Méret: 36,5 x 30 x 4 cm |
Anyag: PU / PVC | Emblémázás: l 30 x 10 mm L1+H4 (1)

11893 Ft /db

A4-es

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

HILL DALE

HILL DALE

56-1103253

HILL DALE útlevél tartós utazó tárca: 5 db becsúsztatós
zsebbel bankkártyákhoz és 1 db hálós zseb az útlevél
számára – külsején nyomott lyukacsos dizájn, fém
lappal az emblémája számára | Csomagolás: 50/100 db |
Méret: 14,7 x 11,1 x 1,8 cm | Anyag: PU / PVC |
Emblémázás: l 40 x 10 mm L1+H2 (1)

56-1103251

HILL DALE mappa, DIN A5 méret: különféle becsúsztatós zsebekkel, jegyzettömbbel,
tolltartó pánttal – külsején nyomott lyukacsos dizájn, fém lappal az emblémája
számára | Csomagolás: 15/30 db | Méret: 24,2 x 18,2 x 1,3 cm | Anyag: PU / PVC |
Emblémázás: l 40 x 10 mm L1+H2 (1)

4644 Ft / db

3536 Ft / db

A5-ös

HILL DALE

56-1103252

HILL DALE mini tablet tartó mappa, DIN A5-ös méret: kihajtható tablet tartó rugalmas
rögzítő pántokkal, 7 inch-es tabletekhez és iPad® mini készülékhez, jegyzettömbbel,
tolltartó pánttal – külsején nyomott lyukacsos dizájn, fém lappal az emblémája
számára | Csomagolás: 15/30 db | Méret: 24,9 x 19,2 x 1,4 cm | Anyag: PU / PVC |
Emblémázás: l 40 x 10 mm L1+H2 (1)

5114 Ft / db

A5-ös

HILL DALE
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56-1103250

HILL DALE gyűrűs cipzáras mappa, DIN A4 méret: cipzárral záródik, 2 gyűrű, különféle
becsúsztatós zsebek, 1 db patenttel zárható kis zseb, rugalmas pántok powerbankhez,
egyéb eszközhöz, jegyzettömbbel, tolltartó pánt – külsején nyomott lyukacsos
dizájn, hordozó füllel, fém lappal az emblémája számára | Csomagolás: 10 db |
Méret: 33 x 26 x 5,3 cm | Anyag: PU / PVC | Emblémázás: l 40 x 10 mm L1+H2 (1)

11642 Ft / db

A4-es

HILL DALE

56-1103249

HILL DALE mappa, DIN A4-es méret: különféle becsúsztatós zsebekkel a belsejében,
1 db patenttel zárható kis zseb, rugalmas pántok powerbankhez, egyéb eszközhöz,
jegyzettömbbel, tolltartó pánt – külsején nyomott lyukacsos dizájn, fém lappal az
emblémája számára | Csomagolás: 15 db | Méret: 33 x 26 x 2,5 cm | Anyag: PU / PVC |
Emblémázás: l 40 x 10 mm L1+H2 (1)

9309 Ft / db

A4-es

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

AVANTI

56-0406171

AVANTI irattartó táska bővíthető alsórésszel, kapcsos zárakkal, füllel, állítható és
levehető vállpánttal | Csomagolás: 5/15 db | Méret: 41 x 34 x 10 cm | Anyag: Poliészter |
Emblémázás: u 80 x 60 mm T1+H2 (10)

7840 Ft / db

AVANTI

56-0406121

AVANTI gyűrűs irattartó mappa, DIN A4 formátumú, tolltartó pánttal, számos
tároló zsebbel, füllel, cipzárral | Csomagolás: 5/10 db | Méret: 35,5 x 25 x 5 cm |
Anyag: Poliészter | Emblémázás: u 80 x 60 mm T1+H2 (10)

6888 Ft / db

A4-es

AVANTI
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56-0406131

AVANTI konferencia mappa DIN A4 formátumú írótömbbel, tolltartó pánttal, sok
tároló zsebbel | Csomagolás: 10/20 db | Méret: 33 x 24 x 2,5 cm | Anyag: Poliészter |
Emblémázás: u 80 x 60 mm T1+H2 (10)

3958 Ft / db

A4-es

AVANTI

56-0406141

AVANTI konferencia mappa DIN A4 formátumú, írótömbbel, tolltartó pánttal, sok tároló
zsebbel, cipzárral | Csomagolás: 10/20 db | Méret: 34 x 25 x 3,5 cm | Anyag: Poliészter |
Emblémázás: u 80 x 60 mm T1+H2 (10)

3869 Ft / db

A4-es

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

NEW JERSEY

56-1103234

NEW JERSEY konferencia mappa DIN A4 formátumú: belül patentos zsebbel,
jegyzettömbbel, fém csattal az embléma számára | Csomagolás: 20 db |
Méret: 31,5 x 26 x 2 cm | Anyag: PU / PVC | Emblémázás: l 5 x 25 mm L1+H3 (1)

4175 Ft / db

A4-es

NEW AGE

58-8084000

NEW AGE mappa tablet tartóval: kivehető iPad® tokkal
(kb. 24 x 17,7 cm), hely 5 db névjegykártya számára
és jegyzettömb, 1 átlátszó zseb, 1 nagy bebújtatós
zseb, tolltartó, körben cipzárral | Csomagolás: 10 db |
Méret: 29,3 x 23,3 x 3,5 / 24,5 x 21 x 1,7 cm | Anyag: PU |
Emblémázás: u 80 x 50 mm T1+H4 (10)

10696 Ft / db

Kivehető tok Ipad2 számára (kb. 24 x 17,7 cm),
állvánnyal

HIGHNESS
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58-8081005

HIGHNESS mappa, A4-es méretben: beépített powerbankkal (kapacitás: 5000 mAh, bemenő teljesítmény: 5V/1A, kimenő teljesítmény: 5V/1A),
nagy zseb dokumentumok, iratok számára, kis zseb okostelefon számára, tablet vagy telefon tartó állvány, mely sokféle képpen beállítható a
tépőzáraknak köszönhetően – ideális telefonos vagy tabletes prezentációkhoz – rugalmas pántok a tároláshoz és szervezéshez, többféle zseb
névjegykártyák számára, tolltartó pánt, A4-es jegyzettömbbel, zipzárral, a külső részén nagyméretű zsebbel, emblémázható gumírozott fém
lappal | Csomagolás: 10 db | Méret: 33,5 x 26 x 3 cm | Anyag: PU | Emblémázás: l 5 cm2 L1+H4 (1)

17714 Ft / db

A4-es

MAGIC SCRIPT

56-1103198

Y

MAGIC SCRIPT LCD felíró, jegyzet tábla: 8,5 inch-es
képernyő, érintőképernyős toll, törlési gomb, a gombelem
tartozék - ideális a papírmentes jegyzeteléshez,
rajzoláshoz és üzenetekhez, feliratokhoz. |
Csomagolás: 20/80 db | Méret: 22 x 14,2 x 0,5 cm |
Anyag: Műanyag | Emblémázás: t 50 x 15 mm K1+H6 (1)

3495 Ft / db

Ideális a
papírmentes
jegyzeteléshez

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

LECTOR
LECTOR jegyzettömb DIN A6-os méretben, lekerekített sarkokkal, színes gumipánttal
a záráshoz és színes oldalélek, beépített könyvjelzővel, 80 lapos, üres lapok,
70 g/m2 | Csomagolás: 50/100 db | Méret: 14 x 9,1 x 1,3 cm | Anyag: Papír / PU |
Emblémázás: § 6 cm2 DP1+H2 (10)

646 Ft / db

A6-os

56-1103289
világoszöld / fekete

56-1103287
kék / fekete

56-1103290
narancssárga / fekete

56-1103288
vörös / fekete

LECTOR
LECTOR jegyzettömb DIN A5-ös méretben, lekerekített sarkokkal, színes gumipánttal
a záráshoz és színes oldalélek, beépített könyvjelzővel, 80 lapos, üres lapok,
70 g/m2 | Csomagolás: 25/50 db | Méret: 21 x 14,6 x 1,3 cm | Anyag: Papír / PU |
Emblémázás: § 6 cm2 DP1+H2 (10)

1020 Ft / db

A5-ös
56-1103284
vörös / fekete

56-1103283
kék / fekete

56-1103285
világoszöld / fekete

56-1103286
narancssárga / fekete
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CARB
CARB jegyzetfüzet DIN A5-ös méret lekerekített szélekkel: gumipánttal
a lezáráshoz, beépített könyvjelzővel, 80 oldal, vonalas, 70 g/m2 |
Csomagolás: 25/50 db | Méret: 21 x 14,6 x 1,3 cm | Anyag: Papír |
Emblémázás: § 6 cm2 DP1+H2 (10)

A5-ös

993 Ft / db

56-1103300
ezüst

56-1103301
kék
56-1103302
vörös

KEEPER
KEEPER tolltartó jegyzetfüzetekhez: könnyedén futó cipzárral és elasztikus szalaggal
az A5-ös jegyzetfüzetekhez történő rögzítéshez | Csomagolás: 200/400 db |
Méret: 20,5 x 7,5 cm | Anyag: Poliészter | Emblémázás: t 40 x 15 mm K1+H2 (1)

320 Ft / db

56-1101743
vörös

56-1101738
fehér

56-1101739
fekete

56-1101740
szürke

56-1101742
sötétkék

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

ATTENDANT
ATTENDANT jegyzetfüzet A6-os formátum, lekerekített sarkokkal,
gumi záró szalaggal, beépített könyvjelzővel vonalas belsővel, 80 lap,
vonalas, 80g/m2 | Csomagolás: 50/100 db | Méret: 14,2 x 9,2 x 1,2 cm |
Anyag: Papír | Emblémázás: § 6 cm2 DP1+H2 (10)

A6-os

598 Ft / db

56-1103200
fekete

56-1103201
ezüst

56-1103202
tengerészkék

56-1103203
vörös

56-1103206
türkiz

56-1103204
narancssárga

56-1103205
rózsaszín

56-1103207
zöld

56-1103227
fehér

ATTENDANT
ATTENDANT jegyzetfüzet A5-ös méretben, lekerekített sarkokkal, gumi záró szalaggal,
beépített könyvjelzővel és extra zsebbel a hátuljában feljegyzések, névjegyek
számára vonalas belsővel, 80 lap, vonalas, 80g/m2 | Csomagolás: 25/50 db |
Méret: 21,4 x 14,3 x 1,5 cm | Anyag: Papír | Emblémázás: § 6 cm2 DP1+H2 (10)

1210 Ft / db

A5-ös

56-1103226
vörös

56-1103208
fekete

56-1103225
tengerészkék

56-1103228
fehér

56-1103209
ezüst
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CORKY
CORKY jegyzetfüzet DIN A5-ös méret, lekerekített szélekkel, gumipánttal, beépített könyvjelzővel,
80 lapos, 70 g/m2, parafa díszítéssel | Csomagolás: 25/50 db | Méret: 21 x 14,6 x 1,3 cm |
Anyag: Papír / Parafa | Emblémázás: § 6 cm2 DP1+H2 (4)

1061 Ft / db

A5-ös méret

56-1103303
fehér / barna

WRITER

56-1103304
fekete / barna

WRITER

56-1103272

56-1103273

WRITER jegyzetfüzet: DIN A5-ös méretben, lekerekített
sarkokkal, gumipánttal záródik, beépített könyvjelzővel,
vászon szerű felülettel, 80 lapos, vonalas, a papír
70g/m2 | Csomagolás: 25/50 db | Méret: 21 x 14,6 x 1,3 cm |
Anyag: Papír | Emblémázás: u 80 x 80 mm T1+H2 (1)

WRITER jegyzetfüzet: DIN A6-os méretben, lekerekített
sarkokkal, gumipánttal záródik, beépített könyvjelzővel,
vászon szerű felülettel, 80 lapos, vonalas, a papír
70g/m2 | Csomagolás: 50/100 db | Méret: 14 x 9,1 x 1,3 cm |
Anyag: Papír | Emblémázás: u 80 x 80 mm T1+H2 (1)

1163 Ft / db

646 Ft / db

A6-os
A5-ös

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

AMBIENCE

56-1103305

AMBIENCE jegyzettömb DIN A5 méretben lekerekített sarkokkal, záródáshoz
gumiszalaggal, beépített könyvjelzővel, 90 lap, 70 g/m2 - parafa kötés dekoratív PU
csíkkal | Csomagolás: 25/50 db | Méret: 14 x 21 x 1,5 cm | Anyag: Papír / Parafa / PU |
Emblémázás: § 6 cm2 DP1+H2 (10)

1312 Ft / db

ÚJONSÁG

A5-ös

EXECUTIVE

56-1103310

EXECUTIVE jegyzetfüzet DIN A6-os méret lekerekített szélekkel: gumipánttal
a lezáráshoz, beépített könyvjelzővel, 80 lapos, vonalas, 70 g/m2 - parafa
borítóval | Csomagolás: 50/100 db | Méret: 14,3 x 9 x 1,5 | Anyag: Papír / Parafa |
Emblémázás: § 6 cm2 DP1+H2 (10)

564 Ft / db

EXECUTIVE

56-1103309

EXECUTIVE jegyzetfüzet DIN A5-ös méret lekerekített szélekkel: gumipánttal a
lezáráshoz, beépített könyvjelzővel, 80 lapos, vonalas, 70 g/m2 - parafa borítóval |
Csomagolás: 25/50 db | Méret: 21,3 x 14,3 x 1,6 cm | Anyag: Papír / Parafa |
Emblémázás: § 6 cm2 DP1+H2 (10)

993 Ft / db

A5-ös

A6-os
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AUTHOR
AUTHOR jegyzetfüzet A6-os formátum, lekerekített sarkok, színes
gumi szalag a záráshoz és beépített könyvjelző, 80 lap, vonalas,
70 g/m2 | Csomagolás: 40/80 db | Méret: 14 x 9,1 x 1,5 cm | Anyag: Papír |
Emblémázás: § 6 cm2 DP1+H2 (10)

483 Ft / db

56-1103256
fehér / fekete

56-1103257
fehér / kék

56-1103258
fehér / zöld

A6-os
56-1103259
fehér /
narancssárga

56-1103260
fehér / rózsaszín

56-1103267
fehér / vörös

AUTHOR
AUTHOR A5-ös jegyzetfüzet lekerekített sarkokkal: színes gumipánt
a záráshoz és beépített könyvjelző, 80 lap, vonalas, 70 g/m2 |
Csomagolás: 25/50 db | Méret: 20,7 x 14,2 x 1,2 cm | Anyag: Papír |
Emblémázás: § 6 cm2 DP1+H2 (10)

850 Ft / db

56-1103261
fehér / fekete

56-1103262
fehér / kék

56-1103263
fehér / zöld
56-1103264
fehér /
narancssárga

56-1103265
fehér / rózsaszín

A5-ös

56-1103266
fehér / vörös

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

SIGNUM
SIGNUM jegyzetfüzet DIN A6 formátumban: 160 oldal, vonalas,
70 g/m2 - Európai gyártmány | Csomagolás: 96 db | Méret: 10,5 x 18,8 x 1 cm |
Anyag: Papír | Emblémázás: § 6 cm2 DP1+H2 (10)

ÚJONSÁG

530 Ft / db

A6-os

56-1103327
szürke

56-1103328
kék

56-1103331
narancssárga

európai gyártmány
56-1103329
vörös

56-1103332
magenta

56-1103330
zöld

SIGNUM
SIGNUM jegyzetfüzet DIN A5 formátumban: 144 oldal, vonalas,
70 g/m2 - Európai gyártmány | Csomagolás: 48 db | Méret: 14,6 x 21 x 1 cm |
Anyag: Papír | Emblémázás: § 6 cm2 DP1+H2 (10)

796 Ft / db

ÚJONSÁG
A5-ös

56-1103321
szürke

56-1103322
kék

56-1103324
zöld
56-1103323
vörös

56-1103325
narancssárga

56-1103326
magenta

európai gyártmány
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NEVER FORGET
NEVER FORGET kocka alakú jegyzettömb: műanyag doboz nagy nyílással
és 900 db fehér, famentes lappal (80 g/m2) - Európai gyártmány |
Csomagolás: 30 db | Méret: 9 x 9 x 9 cm | Anyag: Műanyag / Papír |
Emblémázás: t 50 x 30 mm K1+H2 (1)

1285 Ft / db

ÚJONSÁG

56-1103316
átlátszó

56-1103317
fehér
56-1103318
kék

európai gyártmány

56-1103319
vörös

BIG PEN

56-1103320
sárga

56-1101720

BIG PEN tolltartó: ceruza alakú kialakítás, 10 db
gemkapoccsal és beépített mágnessel a tetején. |
Csomagolás: 50 db | Méret: Ø6,5 x 18,5 cm | Anyag: Műanyag |
Emblémázás: § 15 x 40 mm DP1+H4 (10)

2700 Ft / db

Mágneses

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

LITTLE NOTES
LITTLE NOTES jegyzetfüzet: 1 db öntapadó jegyzettömbbel, 5 db különböző színű öntapadó
címkével, 1 db téphető lapos jegyzettömbbel, mágneszárral | Csomagolás: 100/200 db |
Méret: 13,1 x 8,2 x 1,4 cm | Anyag: Papír | Emblémázás: t 60 x 30 mm K1+H2 (4)

462 Ft / db

Öntapadó címkékkel

56-1103244
almazöld

56-1103239
natúr

56-1103240
fekete

56-1103241
kék

56-1103242
vörös

56-1103243
narancssárga
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POP UP
POP UP jegyzettömb kihajtható: erős papírból készült golyóstollal (fekete tintával),
vonalzó (12 cm), 100 db fehér lap, különböző színű jelölő címkékkel – újrahasznosított
anyagokból | Csomagolás: 40/80 db | Méret: 14 x 10 x 2,5 cm | Anyag: Papír |
Emblémázás: § 6 cm2 DP1+H2 (10)

789 Ft / db

Öntapadó címkékkel

56-1103114
fekete

56-1103113
natúr

MAGNY
MAGNY újrahasznosított jegyzetfüzet vonalas lapokkal, 2 méretű öntapadó címkékkel, 5 fajta színű
öntapadó jelölőcímkével, tollal, mágneses zárral, újrahasznosított anyagból | Csomagolás: 25/50 db |
Méret: 18 x 13,6 x 2 cm | Anyag: Papír | Emblémázás: t 60 x 30 mm K1+H2 (4)

850 Ft / db

Öntapadó címkékkel

56-1103214
narancs / natúr

56-1103210
kék / natúr

56-1103211
fekete / natúr

56-1103212
vörös / natúr

56-1103213
zöld / natúr

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

SCHOOL DAYS

56-1103106

SCHOOL DAYS iskolai írószer szett: három részbe hajtható, papírtestű tollal (kék tinta), vonalzó
(15 cm), fa ceruzahegyező, radír, 2 db fa ceruza, 1 db vonalas jegyzetfüzet, 5 db különböző színű
jelölőszalag, 1 db öntapadó jegyzettömb, zseb névjegykártyák részére | Csomagolás: 25/50 db |
Méret: 20,5 x 15 x 2,2 cm | Anyag: Fa / Papír | Emblémázás: t 40 x 40 mm K1+H2 (4)

1346 Ft / db

öntapadós jegyzettömbökkel

PENZ
PENZ jegyzetfüzet: praktikus méretben lekerekített sarkokkal, golyóstoll (fekete tintával),
70 g/m2 papírral, 70 lapos, 5 különböző színű öntapadós címke - újrahasznosítható
anyagokból | Csomagolás: 50/100 db | Méret: 15,4 x 11,2 x 1,2 cm | Anyag: Papír |
Emblémázás: t 50 x 20 mm K1+H2 (1)

Öntapadó címkékkel

626 Ft / db

56-1103281
zöld

56-1103278
fekete

56-1103279
kék

56-1103280
vörös

56-1103282
narancssárga
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RECYCLE

RECYCLE

RECYCLE jegyzetfüzet újrahasznosított papírból
készült öko jegyzettömb, műanyag/karton tollal
(fekete tinta), gumipánttal a toll rögzítéséhez |
Csomagolás: 25/100 db | Méret: 14,5 x 10 x 0,8 cm |
Anyag: Papír | Emblémázás: t 70 x 20 mm K1+H2 (4)

RECYCLE jegyzetfüzet újrahasznosított papírból
készült öko jegyzettömb, műanyag/karton tollal
(fekete tinta), gumipánttal | Csomagolás: 25/100 db |
Méret: 18 x 13,5 x 0,8 cm | Anyag: Papír |
Emblémázás: t 70 x 20 mm K1+H2 (4)

415 Ft / db

564 Ft / db

56-1103157
vörös
56-1103152
kék

56-1103155
kék

56-1103156
fekete

56-1103153
fekete

56-1103154
vörös

RULERZ
RULERZ jegyzetfüzet: DIN A5-ös méretben, lekerekített sarkokkal, kivehető vonalzóval (cm és inch), színben megegyező
rugalmas pánttal, 70 lapos, 70g/m2, 5 különböző színű öntapadó címke - újrahasznosított anyagokból | Csomagolás: 25/50 db |
Méret: 21 x 15,8 x 1,1 cm | Anyag: Papír / Műanyag | Emblémázás: t 35 x 20 mm K1+H2 (1)

993 Ft / db

Öntapadó címkékkel

56-1103274
natúr / fekete

56-1103275
natúr / kék
56-1103276
natúr / vörös

56-1103277
natúr / zöld

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

DRAWER

56-1103135

DRAWER jegyzettömb, memobox: 120 lapos jegyzettömbbel, 5 x 20 db különböző
színű jelölőcsík, alattuk 20 db gemkapocs fedeles fiókban – 1 db kis méretű
golyóstoll fekete tintával, újrahasznosított kartonpapírból készült fedéllel |
Csomagolás: 25/50 db | Méret: 16,5 x 10,4 x 2,2 cm | Anyag: Műanyag / Papír |
Emblémázás: § 6 cm2 DP1+H2 (10)

972 Ft / db

BAMBOO NOTE

56-1103271

BAMBOO NOTE jegyzettömb: 3 féle színű nyíl alakú öntapadó cetlivel, 2 féle színű
öntapadó jegyzettömbbel, mindkettő 150 lapos, újrahasznosított anyagokból
készült bambusz tartóban | Csomagolás: 30/60 db | Méret: 12 x 10,8 x 2,1 cm |
Anyag: Papír / Bambusz / Műanyag | Emblémázás: § 6 cm2 DP1+H2 (10)

1204 Ft / db

öntapadós
jegyzettömbökkel
Gemkapocs tároló

STICK ME

56-1103139

STICK ME emlékeztető doboz öntapadós jegyzettömbbel és öntapadós
jegyzetcsíkokkal 5 különböző színben, becsúsztatós névjegykártya tartó
nyílások, rugalmas szalag az elején körben, újrahasznosított anyagokból
készült | Csomagolás: 100/500 db | Méret: 10,5 x 6,8 x 0,5 cm | Anyag: Papír |
Emblémázás: t 20 x 70 mm K1+H2 (4)

197 Ft / db

STICK IT

56-1103136

STICK IT emlékeztető doboz golyóstollal(fekete tintás), vonalzóval, nyíl alakú
öntapadós jegyzetcsíkokkal 3 különböző színben és 1 öntapadós jegyzettömbbel,
újrahasznosított anyagokból készült | Csomagolás: 50/100 db | Méret: 14 x 7,3 x 1,6 cm |
Anyag: Papír | Emblémázás: t 70 x 20 mm K1+H2 (4)

694 Ft / db

MEMO
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56-1103138

MEMO mini jegyzettömb golyóstollal (fekete tintával), 1 jegyzettömbbel,
amelyből kitéphetőek az oldalak, öntapadós jegyzetcsíkkal 5 különböző színben,
újrahasznosított anyagokból készült | Csomagolás: 100/200 db | Méret: 10,5 x 8 x 1 cm |
Anyag: Papír | Emblémázás: t 25 x 40 mm K1+H2 (4)

415 Ft / db

Öntapadó címkékkel

CIRCULAR & ROMANCE

MULTI MEMO

CIRCULAR & ROMANCE könyvjelző: 6 színű öntapadó jelölőcímkével,
oldalán vonalzóval, újrahasznosított anyagból | Csomagolás: 100/400 db |
Méret: 21,2 x 6 x 0,2 cm | Anyag: Papír | Emblémázás: t 40 x 20 mm K1+H2 (4)

MULTI MEMO kicsi gyűrűs iratgyűjtő színes öntapadós jegyzettömbökkel,
újrahasznosított anyagokból készült | Csomagolás: 100/200 db | Méret: 7,5 x 8 x 2,2 cm |
Anyag: Papír | Emblémázás: t 50 x 35 mm K1+H2 (4)

136 Ft / db

401 Ft / db

56-1103032
natúr- Circular

56-1103137

56-1103033
vörös - Romance

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

IN LOVE
IN LOVE szív alakú öntapadós címke: 30 lapos | Csomagolás: 100/400 db |
Méret: 8 x 8 x 0,4 cm | Anyag: Papír | Emblémázás: t 50 x 20 mm K1 (4)

136 Ft / db

56-1103308
vörös

56-1103307
fehér

X-MARK

56-1103108

X-MARK öntapadós jegyzettömb: 1 db öntapadós
jegyzettömb, 4 db különböző színű oldaljelölő |
Csomagolás: 100/800 db | Méret: 11 x 7 x 0,3 cm |
Anyag: Papír | Emblémázás: t 30 x 20 mm K1+H2 (4)

109 Ft / db

RECALL

56-1103020

dY

RECALL jegyzettartó a fedelén 8 számjegyes, elemes és
napelemes számológéppel, 8 féle színű öntapadó csíkkal
és 2 féle jegyzettömbbel | Csomagolás: 50/100 db |
Méret: 13 x 10,1 x 1,9 cm | Anyag: Műanyag / PVC / Papír |
Emblémázás: t 35 x 35 mm K1+H2 (1)

1353 Ft / db

REMIND ME
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56-1103021

REMIND ME emlékeztető, 8 különböző színű nyíl alakú öntapadós jelölőcímkével,
4 fajta öntapadó jegyzettömbbel, átlátszó tartóval, műbőr tartóban |
Csomagolás: 25/50 db | Méret: 13 x 10,5 x 3 cm | Anyag: Műanyag / PVC / Papír |
Emblémázás: t 70 x 20 mm K1+H2+V1 (1)

1204 Ft /darab

DESK MATE

56-1101683

DESK MATE asztali készlet: kényelmes rendszerező nyílással a golyóstollhoz (fekete tintával
ellátott golyóstollal), 5 db különböző színű öntapadó jelölő címke, 5 db gemkapocs és vájat
az okostelefon biztonságos elhelyezéséhez | Csomagolás: 40/80 db | Méret: 19 x 8 cm |
Anyag: Bambusz / Fém / Műanyag | Emblémázás: l 15 x 30 mm L4+H2 (1)

1374 Ft / db

ÚJONSÁG

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

STAR

56-1103089

STAR szövegkiemelő, 5 színben és átlátszó hátlappal |
Csomagolás: 50/150 db | Méret: Ø11 cm | Anyag: Műanyag |
Emblémázás: t Ø40 mm K1+H2 (4)

646 Ft /darab

GIANT
GIANT szövegkiemelő | Csomagolás: 20/240 db | Méret: Ø2,4 x 22,7 cm |
Anyag: Műanyag | Emblémázás: § 10 x 60 mm DP1+H2 (10)

415 Ft / db

56-1103313
rózsaszín

56-1103311
sárga

56-1103312
narancssárga

56-1103314
zöld

56-1103315
kék

DESK STAR
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56-1103043

DESK STAR szövegkiemelő szett: tartalmaz 1 db tartót, tálca gemkapocs számára
(tartozék), 3 db szövegkiemelőt folyékony tintával (rózsaszín, sárga, narancs)
színkódolt kupakokkal és betekintő ablakkal az oldalán | Csomagolás: 20/60 szett |
Méret: 11,9 x 13 x 7,4 cm | Anyag: Műanyag | Emblémázás: t 30 x 20 mm K1+H4 (4)

1394 Ft / szett

SPACE STAR 4

56-1103045

SPACE STAR 4 szövegkiemelő szett: tartalmaz 1 db tartót, 4 db
szövegkiemelőt folyékony tintával (rózsaszín, sárga, narancs,
zöld), színkódolt kupakokkal és betekintő ablakkal az oldalán |
Csomagolás: 20/60 szett | Méret: 10,3 x 12,4 x 4,3 cm | Anyag: Műanyag |
Emblémázás: t 70 x 20 mm K1+H4 (4)

1061 Ft / szett

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

HULA

d

HULA napelemes táncoló figura csípőjét mozgatja amint a napelem
feltöltődik | Csomagolás: 50/100 db | Méret: 6 x 5,1 x 10,1 cm | Anyag: Műanyag |
Emblémázás: t 20 x 7 mm K1+H4 (1)

877 Ft / db

56-0410206
rózsaszín

56-0410205
zöld

BRIMSTONE

56-0410203

dW

BRIMSTONE napelemes lepke a szárnyai mozogni kezdenek, ha fény
éri | Csomagolás: 25/100 db | Méret: Ø5 x 6 cm | Anyag: Műanyag |
Emblémázás: t 20 x 15 mm K2+H4 (2)

1020 Ft / db

SMALL OFFICE
SMALL OFFICE mini irodai készlet: tűzőgép, 20 db gemkapocs, 2 db iratcsipesz,
500 db tűzőgépkapocs, praktikus tároló dobozban. | Csomagolás: 50/200 db |
Méret: 9,4 x 6 x 2,1 cm | Anyag: Műanyag / Fém | Emblémázás: t 70 x 20 mm
K2+H2+V1 (4)

598 Ft / db

56-1101670
fekete

56-1101669
fehér
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PAGE
PAGE mini lyukasztó beépített vonalzóval (12 cm) és 2 lyukkal, hogy befűzhető
legyen egy mappába | Csomagolás: 50/400 db | Méret: 13 x 6,7 cm |
Anyag: Műanyag | Emblémázás: t 60 x 20 mm K1+H2 (4)

224 Ft / db

vonalzóval

56-1101732
kék

56-1101733
átlátszó

COPPER CLAMP

56-1101734
vörös

56-1101678

COPPER CLIP

56-1101677

COPPER CLAMP iratcsipeszek üvegben, befőttes üveg fém tetővel,
20 db iratcsipesszel megtöltve, a fém fedélen nagyméretű emblémázási
felülettel | Csomagolás: 25/50 db | Méret: Ø5 x 8,9 cm | Anyag: Üveg / Vas |
Emblémázás: l Ø25 mm L1+H4 (1)

COPPER CLIP gemkapcsok üvegben, befőttes üveg fém tetővel, 200 db
gemkapoccsal megtöltve, a fém fedélen nagyméretű emblémázási
felülettel | Csomagolás: 25/50 db | Méret: Ø5 x 8,9 cm | Anyag: Üveg / Vas |
Emblémázás: l Ø25 mm L1+H4 (1)

918 Ft / db

918 Ft / db

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

AKROPOLIS

56-0407777

AKROPOLIS levélbontó matt díszítéssel | Csomagolás: 20/100 db |
Méret: 15 x 1,5 x 0,5 cm | Anyag: Cink ötvözet | Emblémázás: l 25 x 10 mm L1+H2 (1)

891 Ft / db

BERGEN

58-1101967

BERGEN levélbontó: fogóján strasszokkal, nehéz
fémből | Csomagolás: 50 db | Méret: 19,6 x 2,1 x 0,8 cm |
Anyag: Cink ötvözet | Emblémázás: l 5 cm2 L1+H4 (1)

4270 Ft / db

TRANS-SCRIPT

58-1102380

.Z

TRANS-SCRIPT számológép, 10 számjegyű: beépített fordító 6 nyelven (német, angol,
francia, spanyol, holland, olasz), 120 mondat és 5000 szó, vonalzó (30 cm), dátum és
az idő kijelzés | Csomagolás: 30/60 db | Méret: 31 x 5,6 x 0,9 cm | Anyag: Műanyag |
Emblémázás: t 35 x 35 mm K1+H3 (4)

2822 Ft / db

TRONDHEIM
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58-1102010

TRONDHEIM papírnehezék, forgatható: készült nehéz fekete fémből levelek
és dokumentumok számára, a csillag szárai csillogó strasszokkal díszítve |
Csomagolás: 24 db | Méret: 12,2 x 12,2 x 1,1 cm | Anyag: Cink ötvözet |
Emblémázás: l 5 cm2 L1+H2 (1)

7772 Ft / db

forgatható

DOTTY MATRIX

56-1104412

dY

DOTTY MATRIX 10 számjegyes számológép magas fényű nemesacél
kinézet, napelemmel is, praktikus támasszal, igényes kijelzővel |
Csomagolás: 25/50 db | Méret: 18,3 x 10,6 x 3 cm | Anyag: Műanyag |
Emblémázás: t 60 x 20 mm K1+H4+V1 (4)

2917 Ft / db

10 számjegyű

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

DO NOT DISTURB

56-0403070

P

DO NOT DISTURB LED - es ajtókilincs akasztó belül körkörös LED sávval, az oldalán
ki/bekapcsoló gombbal, letörölhető filctollal és radírral az üzenetek írásához,
3 db AAA elemmel működik (az elem nem tartozék) | Csomagolás: 25/100 db |
Méret: 22,2 x 7,8 x 2,7 cm | Anyag: Műanyag | Elem: AAA/LR6/AM3 |
Emblémázás: § 6 cm2 DP1+H2 (10)

1278 Ft / db

BUTLER

56-0401315

.MWY

BUTLER LCD-kijelzős ébresztőóra beépített tolltartóval, dátumkijelzéssel
és hőmérővel | Csomagolás: 50/100 db | Méret: 11,8 x 9,5 x 5,3 cm |
Anyag: Műanyag | Emblémázás: t 40 x 10 mm K1+H4 (4)

1972 Ft / db
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SUPPORT
SUPPORT nagyító praktikus, bankkártya méretű, 3x-os
nagyítás, kiváló reklámfelülettel | Csomagolás: 500/2500 db |
Méret: 8,5 x 5,5 cm | Anyag: Műanyag |
Emblémázás: t 60 x 15 mm K1+H2 (4)

3-szoros nagyítás

61 Ft / db

56-0402469
kék

RESUME

56-0402468
fehér

56-0407500

RESUME mágneses könyvjelző: mágneses és összecsukható, fémes
megjelenés | Csomagolás: 500/1000 db | Méret: 10 x 2,5 x 0,12 cm |
Anyag: Műanyag | Emblémázás: l 5 cm2 L1+H2 (1)

Mágneses

143 Ft / db

FREDRIKSHAVEN
FREDRIKSHAVEN névjegytartó: állványként
is használható, fémből és műanyagból |
Csomagolás: 25/50 db | Méret: 10,1 x 6,4 x 2 cm |
Anyag: Alumínium / Műanyag |
Emblémázás: § 6 cm2 DP1+H2 (10)

1278 Ft / db

58-1101924
réz

58-1101928
ezüst

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

DORADO

LILLEHAMMER

58-1101200

58-1102037

DORADO névjegykártya tartó: maximum 5,5 cm széles kártyákhoz alkalmas, fényes
króm oldalak, hirdetési felület az elülső oldalán, fémből | Csomagolás: 25/50 db |
Méret: 7,8 x 5,8 x 6 cm | Anyag: Cink ötvözet | Emblémázás: l 5 cm2 L1+H2 (1)

LILLEHAMMER névjegykártyatartó: rugós zárral ezüst színű fémből
és átlátszó akrilból | Csomagolás: 100 db | Méret: 10,4 x 6,8 x 1 cm |
Anyag: Alumínium / Akril | Emblémázás: l 5 cm2 L1+H2 (1)

5127 Ft / db

2700 Ft / db

ATLAS
ATLAS névjegykártya tartó: mágneses fedéllel és fém
lappal emblémája számára | Csomagolás: 50/200 db |
Méret: 9,6 x 6,5 x 1,1 cm | Anyag: Cink ötvözet / PU |
Emblémázás: l 35 x 7 mm L1+H4 (1)

904 Ft / db

56-1103148
vörös

Mágneses

56-1103146
fekete

56-1103147
kék

56-1103149
zöld

56-1103150
magenta

SUPERB

56-1103103

W

SUPERB névjegykártyatartó mágneses zárral, műbőr
felülettel, díszvarrással, fényes fém kerettel, díszdobozban |
Csomagolás: 20/100 db | Méret: 9,2 x 6,5 x 1,1 cm | Anyag: Alumínium /
PU | Emblémázás: t 35 x 20 mm K1+H2 (4)

918 Ft / db

Mágneses

PIET

COOL CARDS

58-1102230

PIET névjegykártyatartó: belsejében bársony béléssel, külső csiszolt alap fedelén
bőrhatású bevonattal fehér díszvarrással, biztonságos mágneses csattal |
Csomagolás: 20/100 db | Méret: 9,6 x 6,4 x 1 cm | Anyag: Cink ötvözet / PU |
Emblémázás: l 5 cm2 L1+H4 (1)

1190 Ft / db

56-1103102

COOL CARDS elegáns névjegykártyatartó, S/S lemezzel és bőrdizájnnal |
Csomagolás: 50/200 db | Méret: 9,8 x 6,2 x 1,2 cm | Anyag: Alumínium / PU |
Emblémázás: l 20 x 20 mm L1+H4 (1)

836 Ft / db

Mágneses

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

237

LÁMPÁK & SZERSZÁMOK

ON/OFF

56-0403089

PW

ON/OFF éjszakai fény, lámpa: ki/be kapcsoló gomb a bal oldalán, a fény be- és
kikapcsolása a kapcsoló felhúzásával, 3 db AA elemmel működik, ami nem
tartozék | Csomagolás: 25/50 db | Méret: 15 x 7,5 x 6 cm | Anyag: Műanyag |
Elem: AA/LR6/AM3 | Emblémázás: t 50 x 30 mm K1+H4 (4)

1625 Ft / db

ZSEBMÉRETŰ UNIVERZÁLIS
ESZKÖZÖK.
Annak érdekében, hogy minden gördülékenyen menjen,
támogatjuk barkácsolóinkat, amikor otthonukon vagy
autójukon dolgoznak. A precíz mérés és a megfelelő
eszközök biztosítják, hogy a munkát akár fél kézzel is
elvégezze. Lámpáink lehetővé teszik, hogy elkészült
munkája valódi fényében ragyogjon.

Lámpák és elemlámpák .....................................................................238
Biztonságtechnikai eszközök, autós kiegészítők
és elsősegély szettek ............................................................................247
Szerszámok és mérőszalagok ......................................................260

FRESH LIGHT

58-8116004

SWAN

58-8116003

W

FRESH LIGHT USB-s lámpa ventilátorral: rugalmas nyak 16 db LED-el,
érintéses ki/be kapcsolás, fényerősség állítás érintésre, beépített ventilátor
külön érintés kapcsolóval, USB kábellel tölthető (hossza kb. 100 cm),
sokoldalú alkalmazhatóság köszönhetően az 1.200 mAh-ás akkumulátornak |
Csomagolás: 6/12 db | Méret: 13,5 x 12 x 24,5-48 cm | Anyag: Műanyag |
Emblémázás: t 30 x 16 mm K2+H6+V1 (1)

SWAN asztali lámpa: rugalmas forgó nyakkal, 14 db LED-del, 3 fokozatú
fényerő állítási funkcióval, érintés érzékeny vezérlés, USB kábellel tölthető
(kb. 120 cm), mobil használat a beépített akkumulátornak köszönhetően,
fogyasztás akár 1,5 Watt, gumírozott lábbal a biztos tapadásért,
ajándékdobozban | Csomagolás: 15/30 db | Méret: 11 x 10 x 28 cm |
Anyag: Műanyag | Emblémázás: t 30 x 15 mm K2+H6+V1 (4)

6344 Ft / db

3420 Ft / db

Ki-és bekapcsolás egy
érintéssel

TOUCH ME

W

56-0903069

TOUCH ME lámpa érintőgombbal a talpán, 3 féle állítható fényerősség,
fehér lámpaernyővel, 230V-os csatlakozóval, díszdobozban |
Csomagolás: 20 db | Méret: Ø12,4 x 29,5 cm | Anyag: Rozsdamentes acél |
Emblémázás: l 15 x 10 mm L1+H7 (1)

7086 Ft / db

Ki-és
bekapcsolás
egy érintéssel

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.
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DIFFUSOR

58-8116005

P

DIFFUSOR éjjeli lámpa: 3 db melegfényű fehér LED-el, fehér
lámpaernyővel, kivehető zseblámpával, ki/bekapcsoló gomb, 3db
AAA elemmel működik, mely nem tartozék | Csomagolás: 40 db |
Méret: Ø8,4 x 14 cm | Anyag: Műanyag / Alumínium | Elem: AAA/LR03/AM4 |
Emblémázás: t 25 x 70 mm K2+H4+V1 (4)

1625 Ft / db

Kivehető
zseblámpával

FLASH ON

P

FLASH ON COB fényű kemping lámpa: 3 db fényes COB fénycsíkkal, bekapcsolás
a termék széthúzásával, 2 db kihajtható akasztó fül | Csomagolás: 30/60 db |
Méret: Ø6,8 x 9,7-13,7 cm | Anyag: Műanyag / Fém | Elem: AAA/LR03/AM4 |
Emblémázás: t Ø40 mm K1+H4+V1 (4)

1414 Ft / db

56-0699981
kék

56-0699982
vörös

TIEBACK

241

P

TIEBACK LED lámpa: villanykörte alakú, fehér LED fénnyel (1 Watt), a zsinór
meghúzásával ki és bekapcsolható – ideális garázsokba, gardróbba, vagy
sátorba | Csomagolás: 40/80 db | Méret: Ø5,5 x 16 cm | Anyag: Műanyag |
Elem: AAA/LR03/AM4 | Emblémázás: t 45 x 15 mm K1+H2 (4)

918 Ft / db

56-0403146
fehér / fekete
56-0403147
fehér / kék

CORONA

SWITCH IT

Z

CORONA elemlámpa: 6 db erős LED, 3 különböző
világítási mód (erős 100 %, normál 50 %-os és
villogó mód 100 %-os), színben megegyező
alumínium karabinerrel, a műanyag burkolat
hátoldalán mágnessel | Csomagolás: 50/200 db |
Méret: 7 x 3,4 x 2,3 cm | Anyag: Műanyag / Alumínium |
Emblémázás: t 25 x 7 mm K1+H4 (4)

56-0403123

P

SWITCH IT LED lámpa: 12 db erőteljes COB-LED égővel, többféle rögzítési
lehetőség: mágnessel, 2 db tapadó párnával és hátsó felfüggesztőfüllel, elemmel
működik | Csomagolás: 50/200 db | Méret: 8 x 9 x 2 cm | Anyag: Műanyag |
Elem: AAA/LR03/AM4 | Emblémázás: t 50 x 10 mm K2+H2+V1 (4)

741 Ft / db

775 Ft / db

Mágnessel
3 világítási mód

56-0403118
vörös

56-0403119
almazöld

56-0403117
kék

56-0403120
narancssárga

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

HEXAGON

G

HEXAGON LED rúd lámpa 3 fehér LED-del, gumi bevonatú ki és bekapcsolóval,
sokoldalú rögzíthetőség köszönhetően a hatoldalú talpnak, mágnessel és öntapadós
csíkkal | Csomagolás: 30/60 db | Méret: 25 x 6 x 2,2 cm | Anyag: Alumínium / Műanyag |
Elem: AAA/LR03/AM4 | Emblémázás: t 70 x 7 mm K2+H4+V1 (4)

1394 Ft / db

sokoldalú rögzítési lehetőség

56-0403110
fekete

56-0403111
ezüst

ZOOM
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CHARGE LIGHT

P

58-8064001

ZOOM LED elemlámpa: fehér fénnyel, állítható fényszög (nagylátószög vagy
koncentrált), matt fém felület, gumírozott ki / be kapcsoló, nylon csuklópánt,
alumínium lámpa | Csomagolás: 25/50 db | Méret: Ø3 x 10,5-11,5 cm |
Anyag: Alumínium | Elem: AAA/LR03/AM4 | Emblémázás: l 40 x 10 mm L1+H4 (1)

CHARGE LIGHT LED elemlámpa: USB-ről tölthető, beépített 40 mAh-ás
akkumulátorral – az USB-t védő kupakon csuklópánttal, kényelmes markolat
és kiváló emblémázási felület | Csomagolás: 50/200 db | Méret: Ø3,2 x 12,7 cm |
Anyag: Műanyag | Emblémázás: t 30 x 8 mm K1+H2 (4)

2278 Ft / db

1421 Ft / db

56-0403157
ezüst / kék

Állítható tárcsa a széles látószög,
illetve a fókuszálás beállításához.

56-0403158
ezüst / vörös

REFLECT

y

REFLECT LED elemlámpa: teleszkópos nyak, mely kb. 55 cm-esre nyújtható,
3 fehér LED, mágneses gyűrű, praktikus csipesz, gumírozott ki / be kapcsoló,
alumínium ház | Csomagolás: 25/100 db | Méret: Ø2 x 16,8 cm | Anyag: Alumínium |
Emblémázás: l 50 x 8 mm L1+H3 (1)

2421 Ft / db

58-0600610
kék

58-0600611
fekete

Mágneses gyűrűvel

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

WORKFLOW

56-0403090

P

WORKFLOW LED-es lámpa barkácsolóknak: 24 db nagy fényerejű LED,
be- és kikapcsoló, fém lapocska az embléma számára, gumírozott külső,
mágnessel a sokoldalú felhelyezés érdekében, kihajtható akasztó a
hátoldalon | Csomagolás: 10/50 db | Méret: 21 x 5,8 x 2,3 cm | Anyag: Műanyag |
Elem: AA/LR6/AM3 | Emblémázás: l 30 x 15 mm L1+H4 (1)

2326 Ft / db

Mágneses

POWERFUL

sW

POWERFUL elemlámpa 9 db nagyteljesítményű fehér LED izzóval, nyomógombbal,
csuklópánttal | Csomagolás: 20/120 db | Méret: Ø2,8 x 9,5 cm | Anyag: Alumínium |
Elem: AAA/LR03/AM4 | Emblémázás: l 5 cm2 L1+H4 (1)

1088 Ft / db

56-0699909
kék

56-0699903
fekete

56-0699908
vörös

56-0699910
zöld

56-0699913
ezüst

FLASH

58-8063002
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P

FLASH LED elemlámpa: 7 db fehér és 3 db piros LED égővel a fejében, 18 db fehér és 6 db piros
LED égővel a markolatában – 3 féle világítási mód – a végén mágnessel, gumiborítású ki/be
kapcsoló gomb, könnyű és erős alumínium ház nejlon csuklópánttal | Csomagolás: 25/50 db |
Méret: Ø3,6 x 19,5 cm | Anyag: Alumínium | Elem: AAA/LR03/AM4 | Emblémázás: l 5 cm2 L1+H4 (1)

5692 Ft / db

Mágnessel

DO IT YOURSELF

56-0403124

PW

DO IT YOURSELF lámpa barkácsoláshoz: kétféle fényerősség (munkavégzéshez
erősebb, illetve általános zseblámpa), be/kikapcsoló gomb, műanyag házban
fogóval, két lábbal a kiváló stabilitásért, emblémázási felület az elemtartó
fedélen | Csomagolás: 40/80 db | Méret: 13,1 x 10 x 3,6 cm | Anyag: Műanyag |
Elem: AA/LR6/AM3 | Emblémázás: t 40 x 20 mm K1+H4 (4)

836 Ft / db

2 világítási mód

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

BRIGHT HELPER

PW

BRIGHT HELPER LED elemlámpa: 16 db fehér LED égővel, műanyag házban,
két rögzítési lehetőséggel: kihajtható akasztó és mágnes a hátoldalán, oldalsó
ki/ be kapcsoló gombbal, ajándékdobozban | Csomagolás: 25/100 db |
Méret: 10,4 x 5,8 x 1,7 cm | Anyag: Műanyag / Fém | Elem: AAA/LR03/AM4 |
Emblémázás: t 30 x 30 mm K1+H4+V1 (4)

1278 Ft / db

Mágneses

56-0403081
fekete

56-0403082
kék

STARLIGHT

P

STARLIGHT LED lámpa barkácsoláshoz: fényes COB LED-el, ki/
bekapcsoló gomb, hátulján mágnes a rögzítéshez, 3 db AAA
elemmel működik, mely nem tartozék | Csomagolás: 100/200 db |
Méret: 16 x 2,7 x 1,9 cm | Anyag: Műanyag | Elem: AAA/LR03/AM4 |
Emblémázás: t 15 x 45 mm K1+H2 (4)

836 Ft / db

Mágneses
56-0403186
kék

56-0403187
vörös

OVERVIEW

247

PW

56-0699987

OVERVIEW fejlámpa: 3 különböző világítási móddal (erős, normál és
villogó), ki/be kapcsoló gomb, hatótávolság kb. 8 m, 90 fokban állítható
lámpa, állítható és rugalmas fejpánttal | Csomagolás: 25/100 db |
Méret: 5,5 x 4 x 2,2 cm | Anyag: Műanyag / Nejlon | Elem: AAA/LR03/AM4 |
Emblémázás: t 10 x 10 mm K2+H4 (1)

1890 Ft / db

3 világítási mód

KILIMANDSCHARO

P

58-0600127

KILIMANDSCHARO fejlámpa: 12 LED égő, élettartama körülbelül 100.000 óra, állítható világítás
4, 8 vagy 12 izzó együttes bekapcsolásával, villogó funkció, kényelmes, állítható fejpánt,
műanyagból | Csomagolás: 10/100 db | Méret: 7 x 5,5 x 6,5 cm | Anyag: Műanyag / Nejlon |
Elem: AAA/LR03/AM4 | Emblémázás: t 15 x 5 mm K2+H4 (1)

1666 Ft / db

EXPEDITION

56-0699992

PW

EXPEDITION fejlámpa 5 erős LED lámpával, villogó, vagy hagyományos
világítással, be/ki kapcsoló gombbal, állítható nejlon fejpánttal |
Csomagolás: 50/200 db | Méret: 5,5 x 4 x 2,2 cm | Anyag: Műanyag / Nejlon |
Elem: AAA/LR03/AM4 | Emblémázás: t 10 x 7 mm K1+H4+V1 (1)

Az estékre

1999 Ft / db

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

BACKSTREET

Z

56-0403130

BACKSTREET figyelmeztető, illetve vészlámpa: 8 db piros LED,
3 különféle világítási móddal (villogó fény, folyamatos, és körbe
forgó), ki/be kapcsoló gomb, áttetsző gumírozott borítás, karabinerrel
rögzíthető | Csomagolás: 50/200 db | Méret: Ø6,4 x 2,4 cm |
Anyag: Műanyag / Alumínium | Emblémázás: l 10 x 10 mm L1+H4 (1)

1768 Ft / db

FLASH CLIP

56-0403135

FLASH CLIP villogó lámpa 3 db LED égővel, 2 féle világítási móddal (folyamatos
és villogó), erős rögzítő kapoccsal kabátra, övre vagy csomagtartóra |
Csomagolás: 50/200 db | Méret: 5,9 x 3 x 1,8 cm | Anyag: Műanyag |
Emblémázás: t 20 x 8 mm K1+H2 (4)

775 Ft / db

2 világítási mód
3 világítási mód

Kerékpáros tartozékokat
a 384-387. oldalon talál

SEE YOU
SEE YOU fémrugós karkötő, hajlítható | Csomagolás: 100/500 db | Méret: 32 x 3,2 cm |
Anyag: PVC / Fém | Emblémázás: t 60 x 18 mm K1+H2 (1)

129 Ft / db

56-0402443
sárga

56-0402478
narancssárga

56-0402479
zöld

56-0402480
fehér

Z
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SEE ME
SEE ME övtáska cseppálló: a külső részen nyílással a fülhallgató vezetékének, valamint fényvisszaverő csík a kiváló
láthatóság és nagyobb biztonság érdekében, cipzárral és rugalmas pánttal és karabinerrel – ideális kocogáshoz,
sétához vagy túrázáshoz | Csomagolás: 50/200 db | Méret: 24 x 4,2 cm | Anyag: Poliészter / Poliamid / Műanyag |
Emblémázás: u 80 x 15 mm T1+H2 (10)

1251 Ft / db

Fényvisszaverővel

56-0404400
fekete

JOGGER

56-0404401
sárga / fekete

56-0404402
narancssárga /
fekete

Z

56-0403139

JOGGER villogó lámpa felkarra: 2 LED égővel, 2 féle világítási móddal (állandó fény és villogó),
áttetsző pánttal, tépőzáras rögzítéssel, fényvisszaverő csíkokkal a még jobb láthatóság
érdekében | Csomagolás: 50/200 db | Méret: 19,2 x 3,7 x 1,3 cm | Anyag: Műanyag / Poliészter |
Emblémázás: t 20 x 10 mm K1+H2 (1)

932 Ft / db

2 világítási mód

RUNNER

56-0403149

Z

RUNNER lámpa cipőre: cipőre helyezhető világító pánt kétféle világító móddal (villogó és folyamatos),
2 db fehér LED-del, Ki/Be kapcsoló gomb az oldalán – ideális kocogáshoz, sétához, túrázáshoz |
Csomagolás: 100/400 db | Méret: 9 x 6,4 x 3 cm | Anyag: Műanyag | Emblémázás: t 10 x 10 mm K1+H2 (1)

932 Ft / db

2 világítási mód

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

MINI HERO

56-0399045

MINI HERO gyermek láthatósági mellény élénk színekkel: fényvisszaverő
csíkokkal | Csomagolás: 50/100 db | Méret: 47 x 37 cm | Anyag: Poliészter |
Emblémázás: u 80 x 80 mm T1+H2 (10)

1061 Ft / db

Gyermekeknek EN ISO 20471

VICTORY

TEDDY

56-0399003

VICTORY fényvisszaverős biztonsági mellény gyermekeknek0 |
Csomagolás: 100/300 db | Anyag: Poliészter |
Emblémázás: u 60 x 40 mm T1+H2 (10)

1197 Ft / db

TEDDY mackós kulcstartó, fényvisszaverővel | Csomagolás: 250/1000 db |
Méret: 12 x 5 x 0,5 cm | Anyag: Műanyag | Emblémázás: t 15 x 30 mm K1+H2 (4)

184 Ft / db

56-0402431
kék
56-0402436
fehér

Gyermekeknek EN ISO 20471

Fényvisszaverővel
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HERO 2.0
HERO 2.0 biztonsági mellény fényvisszaverő csíkokkal és elöl tépőzárral,
fogantyús táskában | Csomagolás: 100 db | Méret: egy méret | Anyag: Poliészter |
Emblémázás: u 80 x 80 mm T1+H6 (10)

1414 Ft / db

56-0399022
narancssárga

EN ISO 20471

56-0399021
sárga

Összhangban a legújabb
biztonsági előírásokkal

DISTRESS

W

DISTRESS zsebkés beépített övvágóval,
vészkalapáccsal, pengével, klipsszel,
díszdobozban | Csomagolás: 12/120 db |
Méret: 15,3 x 9,5 x 1,1 cm | Anyag: Rozsdamentes acél |
Emblémázás: l 40 x 10 mm L1+H2 (1)

2190 Ft / db

56-0301136
vörös / fekete

56-0301134
kék / fekete

56-0301135
zöld / fekete

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

SAFETY

56-0380009

_

SAFETY multifunkciós szerszám kalapáccsal: fehér LED lámpával, a nyelén ki/
be kapcsoló gombbal, beépített vágóval, a kalapács fejének végén gumiborítású
kupakkal | Csomagolás: 20/80 db | Méret: 13,5 x 7,5 x 2 cm | Anyag: Műanyag / Fém |
Emblémázás: t 30 x 15 mm K1+H2 (4)

1088 Ft / db

FREE DRIVE

58-8106022

FREE DRIVE vezeték nélküli mobil kihangosító: kb. 10 m-es hatótávolság, nagy
teljesítményű újratölthető akkumulátor, Micro-USB vezeték szivargyújtós véggel
(hossza kb. 49 cm), kapacitása: 750 mAh, töltési idő: kb. 2,5 óra, kb. 17 órás beszéd
üzemidő, kb. 1000 órás készenléti üzemidő, hangerő szabályzó, mágneses fém klipsz
a napellenzőre történő felerősítéshez, használati utasítással, egyszerre két eszközzel
csatlakoztatható | Csomagolás: 40/80 db | Méret: 10 x 5,9 x 1,5 cm | Anyag: Műanyag |
Emblémázás: t 45 x 25 mm K2+H6 (4)

10676 Ft / db

EASY TALK
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58-8105014

EASY TALK powerbank – vezeték nélküli headset (tartozék) és okostelefonok töltéséhez: kék LCD töltöttség jelzővel, USB töltő
kábel micro-USB véggel (hossza kb. 29 cm), töltési idő: kb. 4-6 óra – a headset kábellel és a dokkoló állomáson is tölthető
– erős újratölthető akkumulátorral, kapacitás: 6000 mAh, be- és kimenő teljesítmény: 5V/1A, headsettel, 2 tartalék szilikon
füldugóval különböző méretben, cipzáras tokban. | Csomagolás: 20/40 szettek | Méret: 10,8 x 6,7 x 2,4 cm | Anyag: Műanyag |
Emblémázás: t 70 x 25 mm K1+H2 (1)

12736 Ft / szett

FLUX

56-0407118

FLUX mágneses mobiltelefon tartó - okostelefonokhoz és más mobiltelefonokhoz: a
gépjármű szellőző rácsára rögzíthető (különböző méretekhez is alkalmas), kerek
öntapadós lap a telefonra vagy a tokra rögzítéshez, a telefon 360 °-ban elforgatható
a mágneses rögzítésnek köszönhetően | Csomagolás: 300 db | Méret: Ø3,6 x 5,2 cm |
Anyag: Műanyag / Fém | Emblémázás: l 5 cm2 L1+H2 (1)

877 Ft / db

Mágneses

CLAW

56-0407127

W

CLAW autós telefontartó: az autó szellőzőnyílásához rögzíthető (különféle
szellőzőnyílás-méretekhez), legfeljebb 8 cm szélességű okostelefonokhoz |
Csomagolás: 50/100 db | Méret: 7 x 11 x 4,2 cm | Anyag: Műanyag / Szilikon |
Emblémázás: t 40 x 10 mm K1+H2 (4)

932 Ft / db

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

SIMPLY HELD

56-0407110

SIMPLY HELD telefon tartó: 5,5-9 cm szélességű okostelefonok és iPhone®-ok számára,
gépkocsi szellőzőjéhez (többféle mérethez), vagy bevásárló kocsihoz, tartóhoz rögzíthető,
360 °-ban elforgatható | Csomagolás: 100/200 db | Méret: 9,8 x 2,9 x 2,5 cm | Anyag: Műanyag |
Emblémázás: t 25 x 20 mm K1+H2 (4)

367 Ft / db

CHARGE N GO

56-1107245

CHARGE N GO mobiltelefon tartó és töltő: klipsszel az autó szellőzőnyílásához (állítható méret), gömbcsuklós
adapter az ideális pozícionáláshoz, töltőegység beépített USB-kábellel (1 m), mágneses csatlakoztatás a
könnyű elválasztáshoz és külön használathoz, bemeneti teljesítmény: 5V / 2A, kimenő teljesítmény: 5W,
minden aktuális okostelefonhoz, induktív töltési funkcióval | Csomagolás: 20/40 db | Méret: 9,8 x 11 cm |
Anyag: Műanyag / PVC / Fém | Emblémázás: t 40 x 30 mm K2+H6 (4)

4896 Ft / db

IN CAR

56-1107248

IN CAR autós telefontartó: a legtöbb elterjedt induktív töltési funkcióval
rendelkező okostelefonhoz alkalmas, autó szellőző zsalujára rögzíthető
(különféle vastagságú lamellákhoz), gömbcsukló az optimális beállításhoz,
töltőegység beépített USB kábellel (1m) | Csomagolás: 25/50 db |
Méret: 5,5 x 8,2 cm | Anyag: Műanyag | Emblémázás: t 40 x 10 mm K1+H4 (4)

3951 Ft / db

ÚJONSÁG
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CLEANER
CLEANER mikro szálas törlőkendő: erősen nedvszívó és gyorsan száradó, puha
felületi szerkezet, összehúzható hálós tasakban | Csomagolás: 50/100 db |
Méret: 31,5 x 31 / Ø13,5 x 16,5 cm | Anyag: Poliészter / Nejlon |
Emblémázás: u 80 x 35 mm T1+H4 (10)

823 Ft / db

új szín

56-0604999
szürke

56-0605002
kék

Kiváló nedvszívás és
gyors száradás

56-0605003
narancssárga

CAR-GADGET

56-0890030

CAR-GADGET autós csomagtér táska, összehajtható: 2 db tágas rekesz
aljrésszel, 1 db hálós zseb, 2 db füllel, az alján tépőzáros csíkkal a csomagtérbe
történő rögzítés érdekében, és 4 db nyílással a rögzítéshez – összehajtható
és a gumipánttal rögzíthető, így használaton kívül helytakarékos |
Csomagolás: 20 db | Méret: kb. 51 x 32 x 26 / 32 x 26 x 4 cm | Anyag: 600D Poliészter |
Emblémázás: u 80 x 80 mm T1+H2 (10)

3332 Ft / db

Összehajtható

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

CAR ASSISTANT

56-0890028

CAR ASSISTANT táska autóba: nagy tárolórész, fedél tépőzáras rögzítővel, hordozó
fogantyúval és 2 becsúsztatós zsebbel elöl, tépőzáras hevederek alul és hátul a
biztonságos rögzítés érdekében | Csomagolás: 20 db | Méret: kb. 16 x 30 x 48 cm |
Anyag: Poliészter | Emblémázás: u 80 x 60 mm T1+H2 (10)

4202 Ft / db

ÚJONSÁG

SUPER GADGET

56-0890029

SUPER GADGET autós csomagtér táska: összecsukható, 2 táskából áll, amelyek
egymáshoz rögzíthetők, 1 táska fedéllel és füllel, 1 nagy táska 3 rugalmas
válaszfallal, fogantyúkkal, 2 becsúsztatós zsebel- az oldalon lévő zsebek és
hálós első zsebek, megerősített talp, 2 öv és számos kapocs, alul tépőzáras
hevederek a biztonságos rögzítéshez az autóban | Csomagolás: 10 db |
Méret: kb. 78 x 31 x 30,5 / 31 x 30,5 x 7,5 cm | Anyag: 600D Poliészter |
Emblémázás: u 80 x 80 mm T1+H2 (10)

9670 Ft / db

ÚJONSÁG
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COLD NIGHTS
COLD NIGHTS mini jégkaparó: kicsi és praktikus műanyag jégkaparó |
Csomagolás: 250/1000 db | Méret: 8,8 x 5,9 x 0,5 cm | Anyag: Műanyag |
Emblémázás: t 45 x 20 mm K1+H2 (4)

116 Ft / db

56-0407083
fehér

LIGHT SIGHT

56-0407093

56-0407084
kék

y

LIGHT SIGHT jégkaparó: beépített lámpával (3 db LED), széles és erős műanyag nyél,
kiváló emblémázási felülettel | Csomagolás: 50/200 db | Méret: 21 x 9,8 x 1,7 cm |
Anyag: Műanyag | Emblémázás: § 6 cm2 DP1+H2 (10)

558 Ft / db

ARRIVAL

Lámpával

56-0407096

ARRIVAL jégkaparó beépített parkoló órával | Csomagolás: 100/200 db |
Méret: 15,5 x 12 x 0,6 cm | Anyag: Műanyag | Emblémázás: t 60 x 30 mm K1+H2 (4)

354 Ft / db

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

ICED

y

ICED jégkaparó: beépített világítással (3 LED), beépített
övvágóval és vészkalapáccsal, széles és erős műanyag
nyél nagy emblémázási felülettel | Csomagolás: 50/100 db |
Méret: 25,7 x 9,7 x 1,9 cm | Anyag: Műanyag / Rozsdamentes acél |
Emblémázás: t 70 x 18 mm K1+H2 (4)

1394 Ft / db

Lámpával

56-0407089
kék

56-0407087
fehér

ARCTIC

58-0600660

ARCTIC jégkaparó és hóseprű: teleszkópos nyéllel, jégkaparó az egyik oldalon,
hóseprű a másik oldalon, gumírozott markolat | Csomagolás: 20 db | Méret: 90 x 11 cm |
Anyag: Műanyag / Alumínium | Emblémázás: t 40 x 25 mm K2+H5 (1)

3998 Ft / db

56-0407088
fekete

56-0407090
vörös

MOTORWAY

56-0403136

P
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MOTORWAY elakadásjelző lámpa, vízálló: 5 LED mód (folyamatos fény
csak a felső, forgó, villogó, lobbanó, állandó fény), be-és kikapcsoló gomb,
részben gumírozott átlátszó házban, mágnessel és kinyitható horgokkal
az alján | Csomagolás: 25/100 db | Méret: Ø9,9 x 3,5 cm | Anyag: Műanyag |
Elem: AAA/LR03/AM4 | Emblémázás: n 20 x 7 mm E1+H4 (10)

3237 Ft / db

5 világítási mód

COVERING UP

56-0405260

COVERING UP izolációs mentőfólia: vékony poliészter fólia (PET) alumíniummal
bevonva – optimális védelmet nyújt a kihűlés és a túlmelegedés ellen,
vészhelyzet esetén | Csomagolás: 100/200 db | Méret: 210 x 130 cm | Anyag: PET |
Emblémázás: n 40 x 20 mm E1+H2 (10)

252 Ft / db

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

6 IN 1

56-0382018

DW

6 IN 1 csavarhúzó szett: 5 db kihajtható csavarbehajtó: 1db Torx kulcs, 2 db lapos
és 2 db csillag csavarhúzó fej, beépített zseblámpa, 4 LED, ki / be kapcsoló,
klipsz, ajándékdobozban szállítjuk | Csomagolás: 60/120 db | Méret: Ø3 x 9 /
15,5 cm | Anyag: Rozsdamentes acél / Műanyag | Elem: AAA/LR03/AM4 |
Emblémázás: t 25 x 7 mm K1+H4 (4)

1217 Ft / db

BIT PRECISION
BIT PRECISION csavarhúzó készlet, 26 darabos: csavarhúzó és 24 féle
csavarhúzó fej, praktikus dobozban, nyomógombos nyitás/zárás |
Csomagolás: 25/50 db | Méret: 16,5 x 6,8 x 1,8 cm | Anyag: Műanyag / Karbon acél |
Emblémázás: t 70 x 20 mm K1+H4 (4)

2040 Ft / db

56-0381054
fehér

56-0381053
fekete

MICRO
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W

MICRO csavarhúzó szett 8 féle különböző fejjel, a fejek a
nyélben tárolhatók, mágneses véggel a fejek illeszkedéséhez,
ajándékdobozban | Csomagolás: 50/200 db | Méret: Ø1,4 x 10,7 cm |
Anyag: Fém / Alumínium | Emblémázás: l 35 x 8 mm L1+H2 (1)

56-0399018
fekete

646 Ft / db

Mágneses

56-0399019
vörös

56-0399017
kék

HINGED

56-0382021

WZ

HINGED multifunkciós szerszám 17 féle különböző funkcióval: vízszintező, kihajtható csavarhúzó
12 féle különböző fejjel, LED lámpa, 1m-es mérőszalag, vészkalapács, ajándékdobozban |
Csomagolás: 25/50 db | Méret: 13,5 x 3 x 4,5 cm | Anyag: Rozsdamentes acél / Műanyag |
Emblémázás: t 40 x 3 mm K1+H2 (4)

3400 Ft / db

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

8 IN 1

56-0382020

PW

8 IN 1 csavarhúzós szerszám készlet 7 db kihajtható
torx csavarhúzók, hagyományos és Philips
csavarhúzó, beépített zseblámpa 1 LED-del a
munkaterület megvilágítására, ki/be kapcsoló gomb,
övcsipesz, díszdobozban | Csomagolás: 50 db |
Méret: 15,5 x 4,9 x 3 cm | Anyag: Rozsdamentes
acél / Műanyag | Elem: AAA/LR03/AM4 |
Emblémázás: t 15 x 15 mm K2+H4+V1 (4)

1761 Ft / db

SCREW FINDER

56-0381016

SCREW FINDER 19 részes csavarhúzókészlet mágneses tartóval és a nyélbe beépített
fej- és anyatartóval | Csomagolás: 25/50 db | Méret: 18,5 x 3,5 x 3 cm | Anyag: Fém /
Műanyag | Emblémázás: t 30 x 7 mm K1+H2+V1 (4)

1108 Ft / db

Mágneses
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CLOCK OFF

56-0382016

W

CLOCK OFF kalapács kalapáccsal az egyik oldalon, és üvegnyitóval a másik oldalon,
műanyag nyéllel | Csomagolás: 24 db | Méret: 24,8 x 11,4 x 3,6 cm | Anyag: Karbon acél
/ Műanyag | Emblémázás: l 60 x 5 mm L1+H3 (1)

2088 Ft / db

2 az 1-ben

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

SLIDE IT
SLIDE IT sniccer, papírvágó kés: csúszó mechanizmus rugóval, cserélhető pengével,
színes műanyag burkolat, akasztó nyílás markolat végén | Csomagolás: 60/600 db |
Méret: 12,5 x 2,5 x 1,3 cm | Anyag: Műanyag / Fém | Emblémázás: t 45 x 15 mm K1+H2 (4)

170 Ft / db

56-0399040
kék

56-0399041
zöld

MULTI TALENT

56-0399042
vörös

56-0381043

56-0399043
narancssárga

W

MULTI TALENT multifunkciós kalapács 6 funkció, fém nyéllel, gumi markolattal, nylon
tasakban | Csomagolás: 25/50 db | Méret: 13,5 x 7,5 x 1,7 cm | Anyag: Rozsdamentes
acél / Alumínium / Nejlon | Emblémázás: l 50 x 10 mm L1+H4 (1)

4332 Ft / db

MASTERKIT

56-0399044
sárga

56-0399013

MASTERKIT 42 darabos szerszámkészlet, piros és
fekete színű dobozba csomagolva | Csomagolás: 5 db |
Méret: 33 x 25,5 x 7 cm | Anyag: Karbon acél / Alumínium
/ Műanyag | Emblémázás: l 5 cm2 L4+H2 (1)

15953 Ft / db
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BIG PLIERS
BIG PLIERS multifunkciós szerszám: összecsukható univerzális fogó, alumíniummal bevont markolat, beépített
rozsdamentes acél eszközök: fűrész, reszelő, hal kés + mérőskála (inch), konzervnyitó és sörnyitó, kés, csillag
csavarhúzó, kis és nagy csavarhúzó, tépőzáras nejlon tokban, öv hurokkal a hátoldalon | Csomagolás: 25/50 db |
Méret: 10 x 4,2 x 2 cm | Anyag: Rozsdamentes acél / Alumínium / Műanyag / Nejlon | Emblémázás: l 30 x 5 mm
L1+H4 (1)

3087 Ft / db

56-0381056
ezüst

56-0381057
kék

56-0381058
vörös

SMALL PLIERS
SMALL PLIERS multifunkciós szerszám: összecsukható univerzális
fogóval, alumíniummal bevont markolattal, beépített rozsdamentes
acél szerszámokkal: fűrész, reszelő, sörnyitó, konzervnyitó, kicsi és nagy
csavarhúzó, csillagcsavarhúzó, kés, mindez tépőzáras nejlon tokban, öv
hurokkal a hátoldalon | Csomagolás: 25/100 db | Méret: 6,5 x 3,1 x 1,6 cm |
Anyag: Rozsdamentes acél / Alumínium / Műanyag / Nejlon |
Emblémázás: l 15 x 5 mm L1+H4 (1)

2203 Ft / db

56-0381048
vörös

56-0381046
ezüst

56-0381047
kék

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

MA-BU

58-0300542

MA-BU kés, Összecsukható: egyszerűen cserélhető mangán pengével, 5 db tartalék
penge átlátszó dobozban, ergonomikus markolat, övcsipesz, összsúly: kb. 86 g |
Csomagolás: 25/100 db | Méret: 10 x 3,8 x 1,7 / 15,8 x 2,9 x 1,6 cm | Anyag: Fém |
Emblémázás: l 5 cm2 L1+H4 (1)

2870 Ft / db

FLIPFLOP

56-0403060

FLIPFLOP kerek mérőszalag, visszahúzó rendszerrel, 1,5 m | Csomagolás: 50/250 db |
Méret: Ø5 x 1,8 cm | Anyag: Műanyag / PVC | Emblémázás: t Ø30 mm K1+H2 (4)

177 Ft / db

NOTY

530 Ft / db

2m

1,5 m

56-0403050

NOTY mérőszalag vízszintezővel, jegyzettömbbel és tollal, 2 m |
Csomagolás: 30/120 db | Méret: 7,9 x 6 x 2,4 cm | Anyag: Műanyag / Fém |
Emblémázás: t 30 x 30 mm K1+H2 (4)

BUILDER

BUILDER

56-0403212

BUILDER mérőszalag behúzó mechanizmussal,
zárral, klipsszel a hátoldalán, gumírozott kivitel,
3 m-es | Csomagolás: 12/120 db | Méret: 7 x 7 x 3 cm |
Anyag: Műanyag / Fém | Emblémázás: t Ø25 mm
K1+H2 (4)

BUILDER mérőszalag behúzó mechanizmussal,
zárral, klipsszel a hátoldalán, gumírozott kivitel,
5 m-es | Csomagolás: 12/120 db | Méret: 8 x 7,3 x 3 cm |
Anyag: Műanyag / Fém | Emblémázás: t Ø25 mm
K1+H2 (4)

918 Ft / db

836 Ft / db

5m

3m

LABOUR

WORKER

LABOUR mérőszalag csiptetővel és csuklópánttal,
gumis kivitelben, 3 m | Csomagolás: 30/120 db |
Méret: 6,5 x 6 x 2,5 cm | Anyag: Műanyag / Fém |
Emblémázás: t 25 x 15 mm K1+H2+V1 (4)

WORKER mérőszalag csiptetővel és csuklópánttal,
gumis kivitelben, 5 m | Csomagolás: 30/60 db |
Méret: 7,5 x 6,5 x 3 cm | Anyag: Műanyag / Fém |
Emblémázás: t 30 x 15 mm K1+H2+V1 (4)

728 Ft / db

1353 Ft / db

3m
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56-0403213

5m

56-0403245
fekete / ezüst

56-0403251
kék / ezüst

56-0403241
kék / ezüst
56-0403255
fekete / ezüst

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

HOME IMPROVEMENT

56-0403274

HOME IMPROVEMENT mérőszalag: automata stopper funkció, hátulján csiptetővel,
csuklópánttal, 3 m-es | Csomagolás: 20/120 db | Méret: 6,2 x 5,8 x 2,1 cm |
Anyag: Műanyag / Fém | Emblémázás: t Ø45 mm K1+H4 (4)

496 Ft / db

HOME IMPROVEMENT
HOME IMPROVEMENT mérőszalag: automata stopper
funkció, hátulján csiptetővel, csuklópánttal, 5 m-es |
Csomagolás: 20/80 db | Méret: 6,8 x 6,4 x 2,4 cm |
Anyag: Műanyag / Fém | Emblémázás: t Ø50 mm
K1+H4 (4)

850 Ft / db

5m

3m

56-0403271
szürke

56-0403275
vörös

ELEMENTAL

ELEMENTAL
ELEMENTAL mérőszalag: sárga színű fém
szalaggal, övcsipesszel, csuklópánttal, 3m-es |
Csomagolás: 50/100 db | Méret: 6,5 x 6,4 x 3,2 cm |
Anyag: Műanyag / Fém | Emblémázás: t Ø35 mm
K1+H2 (4)

ELEMENTAL mérőszalag: sárga színű fém
szalaggal, övcsipesszel, csuklópánttal, 5m-es |
Csomagolás: 20/60 db | Méret: 7,2 x 7 x 3,8 cm |
Anyag: Műanyag / Fém | Emblémázás: t Ø40 mm
K1+H2 (4)

598 Ft / db

1183 Ft / db

3m

5m

56-0403264
vörös / fekete

56-0403260
sárga / fekete

56-0403263
fehér / szürke

56-0403262
fehér / szürke

56-0403261
sárga / fekete

56-0403265
vörös / fekete

BASIC I

BASIC II

56-0403202
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56-0403203

BASIC I mérőszalag csiptetővel, csuklópánttal,
sárga szalaggal, gumiborítású felület, stopper, 3 m |
Csomagolás: 20/120 db | Méret: 6,4 x 6,1 x 3,8 cm |
Anyag: Műanyag / Fém | Emblémázás: t 20 x 20 mm
K1+H2+V1 (4)

BASIC II mérőszalag csiptetővel, csuklópánttal,
sárga szalaggal, gumiborítású felület, stopper, 5 m |
Csomagolás: 20/80 db | Méret: 7,4 x 6,9 x 2,8 cm |
Anyag: Műanyag / Fém | Emblémázás: t 20 x 20 mm
K1+H2+V1 (4)

823 Ft / db

1238 Ft / db

3m
5m

WORKMAN

EMPLOYEE

WORKMAN mérőszalag csiptetővel és csuklópánttal, gumis kivitelben, fékkel,
3 m | Csomagolás: 30/120 db | Méret: Ø7,5 x 3 cm | Anyag: Műanyag / Fém |
Emblémázás: t 15 x 15 mm K1+H2 (4)

EMPLOYEE mérőszalag csiptetővel és csuklópánttal, gumis kivitelben, fékkel,
5 m | Csomagolás: 30/120 db | Méret: Ø8,5 x 3,5 cm | Anyag: Műanyag / Fém |
Emblémázás: t 25 x 15 mm K1+H2 (4)

850 Ft / db

1265 Ft / db

5m
3m
56-0403221
kék / szürke

56-0403225
fekete / sárga

56-0403231
kék / szürke

56-0403235
sárga / fekete

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

KULCSTARTÓK & PÉNZTÁRCÁK

FELT
FELT kulcstartó | Csomagolás: 100/500 db | Méret: 9 x 3,5 x 0,7 cm | Anyag: Poliészter |
Emblémázás: u 55 x 25 mm T1+H2 (10)

82 Ft / db

KOMPAKT ÚTITÁRSAK.
Nem csak a kulcstartó vagy pénztárca formája és
mérete számít. Nagyon fontos a biztonság és a szép
reklámfelület. Ezenkívül praktikusnak kell lenniük, és
meg kell felelniük a tulajdonosuknak. Ez a promóciós
termékkör (is) a siker kulcsa!

Kulcstartók ................................................................................................... 270
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56-0407501
szürke
56-0407506
kék

56-0407502
türkiz

56-0407503
vörös

56-0407504
narancs

56-0407505
zöld
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HANDILY
HANDILY mérőszalagos kulcstartó: mérőszalaggal,
vízszintmérővel, kisméretű golyóstollal (fekete tintával),
és kulcstartó karikával | Csomagolás: 50/500 db |
Méret: 4,3 x 4,3 x 1 cm | Anyag: Műanyag / Fém |
Emblémázás: t 30 x 35 mm K1+H2 (4)

1m

224 Ft / db

56-0407133
kék

56-0407131
fehér

ACOUSTIC BOMB

56-0407132
fekete

_W

ACOUSTIC BOMB riasztó kulcstartó: kulcstartó karikával – a láncot kirántva hangos
(85 dB-es) riasztó hangot ad ki, fehér LED fénnyel | Csomagolás: 25/100 db |
Méret: 12 x 4,6 x 2,4 cm | Anyag: Műanyag / Fém | Emblémázás: t 15 x 10 mm
K1+H2+V1 (4)

56-0407134
vörös

SMALLSIZE

56-0407116

SMALLSIZE kulcstartó mérőszalaggal, 1 m | Csomagolás: 300/1200 db |
Méret: 4 x 4 cm | Anyag: Műanyag / Fém | Emblémázás: t 30 x 30 mm K1+H2 (4)

224 Ft / db

775 Ft / db

1m

56-0405973
vörös

THEMSE

56-0382012

THEMSE vízszintező kulcstartóval | Csomagolás: 20/1000 db | Méret: 4,2 x 1,5 x 1,5 cm |
Anyag: Műanyag / Fém | Emblémázás: t 25 x 8 mm K1+H2 (4)

170 Ft / db

56-0405970
fehér

56-0405971
fekete

56-0405972
kék

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

FLIRT

56-0407875
fekete

FLIRT kulcstartó gumióvszerrel | Csomagolás: 100/500 db |
Méret: 6 x 4,3 x 1,5 cm | Anyag: Műanyag / Fém | Emblémázás: t 25 x 12 mm
K1+H2 (4)

354 Ft / db

56-0407872
szürke / fehér

56-0407873
vörös / fekete

56-0407874
kék / fehér

56-0407876
kék / narancs

56-0407885
fehér

TRI KEY

NEAT

TRI KEY kulcstartó műanyag résszel az embléma számára, 2 db karabinerrel,
1 mobiltartó véggel, és biztonsági csattal | Csomagolás: 100/500 db |
Méret: 41 x 1,8 cm | Anyag: Poliészter | Emblémázás: t 30 x 10 mm K1+H2 (4)

NEAT kulcstartó egy microfibre kendővel, amely alkalmas szemüveg és
kamera lencse tisztítására | Csomagolás: 100/500 db | Méret: 6 x 4,3 x 1,5 cm |
Anyag: Műanyag / Poliészter / Fém | Emblémázás: t 25 x 12 mm K1+H2 (4)

279 Ft / db

415 Ft / db

56-0407704
kék / narancs

56-0405225
kék

56-0405226
vörös

56-0405227
narancs

56-0405228
magenta

56-0407701
vörös / fekete

WOODS

56-0407859

WOODS kulcstartó, kör alakú: ezüst színű kulcskarikával és nagy fa felülettel a
logózáshoz | Csomagolás: 50/500 db | Méret: 7,5 x 3,9 x 0,7 cm | Anyag: Fa / Fém |
Emblémázás: l 5 cm2 L4+H2 (1)

211 Ft / db

TIMBER

56-0407860

TIMBER kulcstartó, téglalap alakú, ezüst színű kulcskarikával és nagy fa felülettel
a logózáshoz | Csomagolás: 50/500 db | Méret: 8 x 3,2 x 0,7 cm | Anyag: Fa / Fém |
Emblémázás: l 25 x 20 mm L4+H2 (1)

211 Ft / db

OPENEND

56-0407841

OPENEND praktikus Praktikus sörnyitós kulcstartó |
Csomagolás: 50/250 db | Méret: 8,4 x 3,5 x 0,5 cm |
Anyag: Cink ötvözet / Fém | Emblémázás: l 25 x 10 mm
L1+H2 (1)

449 Ft / db

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.
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DOUBLE OPEN

56-0499101
vörös / fehér

DOUBLE OPEN kulcstartó: a színes rész kihúzásával
telefon támaszként is funkcionálhat, üvegnyitóval
és kulcskarikával | Csomagolás: 50/500 db |
Méret: 12,8 x 1,6 x 1,6 cm | Anyag: Műanyag / Fém |
Emblémázás: t 50 x 10 mm K2+H2 (4)

56-0499102
zöld / fehér

156 Ft / db

56-0499103
narancssárga / fehér

56-0499100
kék / fehér

OPEN
OPEN sörnyitó kulcskarikával | Csomagolás: 200/1000 db | Méret: 5,6 x 1 x 0,3 cm |
Anyag: Alumínium / Fém | Emblémázás: l 30 x 7 mm L1+H2 (1)

68 Ft / db

56-0499089
kék

56-0499088
ezüst

HANG

Z

HANG lámpa palacktartóval: LED 2 világítási móddal (folyamatos és villogó), gumis
vég a palackok csatlakoztatásához, hátizsákra vagy övre is akasztható a karabiner
segítségével | Csomagolás: 100/500 db | Méret: 12,6 x 3,3 x 1,2 cm | Anyag: Műanyag |
Emblémázás: t 35 x 20 mm K1+H2 (4)

558 Ft / db

56-0403192
fehér

56-0403193
kék

56-0403194
vörös

56-0403195
zöld

56-0499090
vörös

56-0499091
fekete

OPEN LIGHT

56-0407897

Z

MITHRAS
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_

OPEN LIGHT kulcstartó LED fénnyel és üvegnyitóval |
Csomagolás: 100/500 db | Méret: 7 x 3,4 x 0,8 cm |
Anyag: Műanyag / Fém | Emblémázás: t 20 x 15 mm K1+H2 (4)

MITHRAS kulcstartó fehér LED fénnyel | Csomagolás: 100/500 db |
Méret: 11,5 x 3,1 x 1,2 cm | Anyag: Műanyag |
Emblémázás: § 30 x 15 mm DP1+H2 (10)

279 Ft / db

211 Ft / db

56-0407937
fehér / magenta

56-0407932
fehér / kék

56-0407933
fehér / fekete

56-0407934
fehér / vörös

SHOPPING

Z

SHOPPING LED-es kulcstartó: beépített bevásárló érmével, fehér LED
fénnyel és kulcstartóval | Csomagolás: 100/400 db | Méret: 6,3 x 2,9 x 0,5 cm |
Anyag: Műanyag | Emblémázás: t 20 x 10 mm K1+H2 (4)

211 Ft / db

56-0407906
ezüst / narancssárga

56-0407905
ezüst / vörös

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

LOOK

_

LOOK Téglalap alakú lapos kulcstartó fehér LED fénnyel |
Csomagolás: 100/500 db | Méret: 9,8 x 2,5 x0, 9 cm | Anyag: Műanyag |
Emblémázás: t 40 x 12 mm K1+H2+V1 (4)

184 Ft / db

CARA

y

CARA mini zseblámpa: 6 erős fehér LED-del, gumírozott ki / be kapcsoló,
karabinerrel kulcstartóra csatolható, könnyű alumíniumból készült |
Csomagolás: 50/200 db | Méret: Ø2,5 x 5,7 cm | Anyag: Alumínium |
Emblémázás: l 25 x 7 mm L1+H4 (1)

836 Ft / db

58-8041001
antracit

58-8041002
türkiz
56-0407891
kék / ezüst

58-8041004
zöld
58-8041003
magenta

56-0407892
vörös / ezüst

FLARE

56-0407895
fekete / ezüst

TASK

y

FLARE kulcstartó LED elemlámpával és gumibevonatú
ki- és bekapcsoló gombbal | Csomagolás: 50/400 db |
Méret: Ø1,5 x 7 cm | Anyag: Alumínium / Rozsdamentes
acél | Emblémázás: t 30 x 5 mm K2+H4+V1 (4)

_

TASK LED elemlámpa kulcstartóval, 3 LED lámpával
beépített üvegnyitóval, gumiborítású ki- és bekapcsoló
gombbal | Csomagolás: 50/400 db | Méret: Ø1,7 x 7,2 cm |
Anyag: Alumínium / Fém | Emblémázás: l 25 x 8 mm
L1+H2 (1)

558 Ft / db

598 Ft / db

56-0407855
ezüst / vörös
56-0407907
ezüst

56-0407910
vörös

56-0407908
kék
56-0407852
ezüst

56-0407853
ezüst / kék

Még több elemlámpa a 242-247.
oldalon

56-0407854
ezüst / fekete

56-0407909
fekete

56-0407911
zöld

56-0407912
narancs

LITTLE LIGHTENING

277
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LITTLE LIGHTENING elemlámpa kulcstartóval 3 db nagyteljesítményű LED izzóval,
gumi bevonatú nyomógombbal, kulcskarikával | Csomagolás: 50/400 db |
Méret: 9,5 x 2,1 x 1,5 cm | Anyag: Alumínium | Emblémázás: l 20 x 8 mm L1+H2 (1)

734 Ft / db

56-0699900
fekete

56-0699901
vörös

FLUTE
FLUTE kulcstartó: alumíniumból, síppal és kulcskarikával |
Csomagolás: 50/400 db | Méret: Ø1,2 x 6,2 cm | Anyag: Alumínium / Fém |
Emblémázás: l 30 x 5 mm L1+H2 (1)

170 Ft / db

56-0407915
kék

56-0407913
ezüst

56-0407914
fekete

56-0407916
vörös

56-0407917
zöld

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

CRUISER

56-0407845

CRUISER kulcstartó hajó formájú | Csomagolás: 50/200 db |
Méret: 4,7 x 2,2 x 0,3 cm | Anyag: Cink ötvözet / Fém | Emblémázás: l 20 x 8 mm
L1+H2 (1)

483 Ft / db

AIRCRAFT

56-0407833

AIRCRAFT repülős kulcstartó | Csomagolás: 50/200 db |
Méret: 4,5 x 4,5 x 0,4 cm | Anyag: Cink ötvözet / Fém |
Emblémázás: l 20 x 3 mm L1+H2 (1)

483 Ft / db

HATTRICK

56-0407820

HATTRICK kulcstartó foci mez formával |
Csomagolás: 50/200 db | Méret: 8,3 x 4 x 0,6 cm |
Anyag: Cink ötvözet / Fém | Emblémázás: l 15 x 15 mm
L1+H4 (1)

496 Ft / db

CAT

56-0407815

CAT kulcstartó cica formával | Csomagolás: 50/200 db |
Méret: 8,5 x 2 x 0,5 cm | Anyag: Cink ötvözet / Fém |
Emblémázás: l 10 x 10 mm L1+H4 (1)

496 Ft / db

DOG

56-0407816

DOG kulcstartó kutya formával | Csomagolás: 50/200 db |
Méret: 9,7 x 3 x 0,5 cm | Anyag: Cink ötvözet / Fém | Emblémázás: l 15 x 8 mm
L1+H4 (1)

496 Ft / db

TIE SHIRT

56-0407819

TIE SHIRT kulcstartó | Csomagolás: 50/200 db |
Méret: 8,5 x 4 x 0,6 cm | Anyag: Cink ötvözet / Fém |
Emblémázás: l 15 x 15 mm L1+H4 (1)

496 Ft / db

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.
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IN-HOUSE

56-0407821

IN-HOUSE ház kulcstartó | Csomagolás: 50/250 db |
Méret: 7,2 x 4,8 x 0,7 cm | Anyag: Cink ötvözet / Fém |
Emblémázás: l 35 x 17 mm L1+H2 (1)

496 Ft / db

LIMOUSINE

56-0407822

LIMOUSINE autó fém kulcstartó | Csomagolás: 50/250 db | Méret: 6,3 x 4,2 x 0,5 cm |
Anyag: Cink ötvözet / Fém | Emblémázás: l 30 x 8 mm L1+H2 (1)

442 Ft / db

PERRO

58-0400107

PERRO kulcstartó: kutya formájú kialakítás, acél kábel biztonságos záró
mechanizmussal, magas fényű krómozott fémből | Csomagolás: 50/300 db |
Méret: 4 x 2,2 x 0,7 cm | Anyag: Cink ötvözet / Fém | Emblémázás: l 10 x 10 mm
L1+H4 (1)

598 Ft / db

W
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SPINNING CLOVER LEAF

56-0407930

TERRA

56-0407550

SPINNING CLOVER LEAF kulcstartó szerencsét hozó, lóhere formájú forgó résszel |
Csomagolás: 50/200 db | Méret: 6,6 x 3,6 x 0,4 cm | Anyag: Cink ötvözet / Fém |
Emblémázás: l 10 x 10 mm L1+H4 (1)

TERRA kulcstartó forgatható belső felülettel |
Csomagolás: 50/250 db | Méret: 7 x Ø3,5 cm | Anyag: Cink ötvözet /
Fém | Emblémázás: l Ø20 mm L1+H2 (1)

530 Ft / db

632 Ft / db

Forgó középső
rész
Forgó középső
rész

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

HEART-IN-HEART

56-0407813

HEART-IN-HEART kulcstartó szív alakú | Csomagolás: 50/200 db |
Méret: 8 x 3,9 x 0,6 cm | Anyag: Alumínium / Fém |
Emblémázás: l 20 x 10 mm L1+H2 (1)

462 Ft / db

LOVELY

58-0401900

LOVELY kulcstartó: szív formával, polírozott rozsdamentes acélból |
Csomagolás: 50/200 db | Méret: 3,9 x 4 x 0,3 cm | Anyag: Cink ötvözet /
Rozsdamentes acél | Emblémázás: l 20 x 10 mm L1+H2 (1)

571 Ft / db

W

HOLD IT

58-0401477

W

HOLD IT táskaakasztó kinyitható: filc felülettel a biztonságos felhelyezés érdekében
akár csúszós felületre is, felső rész ideális hellyel emblémája elhelyezéséhez,
fényes fémből, dobozban szállítjuk | Csomagolás: 50/250 db | Méret: Ø4,5 x 0,8 cm |
Anyag: Cink ötvözet | Emblémázás: l Ø25 mm L1+H2 (1)

877 Ft / db

MONTREUX
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56-0407828

MONTREUX kinyitható táskaakasztó rozsdamentes acél felülettel az
embléma számára és gumi felülettel a biztos tapadás érdekében |
Csomagolás: 50/250 db | Méret: 4 x 4 x 0,9 cm | Anyag: Cink ötvözet / Fém |
Emblémázás: l 20 x 20 mm L1+H4 (1)

1115 Ft / db

HOLD IT FOREVER

58-0401827

HOLD IT FOREVER táskaakasztó kihajtható: beépített tükörrel, gumírozott alsórész
a biztos tapadás érdekében akár üvegfelületen is, mágneses záródás, a tetején
kiváló emblémázási felülettel, cink öntvényből és rozsdamentes acélból, dobozban
szállítjuk | Csomagolás: 50/200 db | Méret: Ø4,5 x 1,3 cm | Anyag: Cink ötvözet / Fém |
Emblémázás: l 5 cm2 L1+H2 (1)

1720 Ft / db

Mágneses

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

W

CHAMBA

W

58-0401787

MONEY

56-0407544

CHAMBA fém kulcstartó: malac formával, beépített EURO/100 Ft
méretű bevásárlókocsi érmével, kiválóan emblémázható felületekkel |
Csomagolás: 50/250 db | Méret: 11 x 3,5 x 0,6 cm | Anyag: Cink ötvözet / Fém |
Emblémázás: l 25 x 20 mm L1+H2 (1)

MONEY fém kulcstartóbevásárló érmével, matt,
fekete dobozban | Csomagolás: 50/250 db |
Méret: 7,2 x 3,5 x 0,45 cm | Anyag: Cink ötvözet / Fém |
Emblémázás: l 17 x 5 mm L1+H1 (1)

816 Ft / db

632 Ft / db

PROTECTOR

LOCK UP

PROTECTOR bankkártya tartó: RFID blokkolóval a nemkívánatos másolás,
adatlopás megakadályozása érdekében, erős, kemény műanyagból – a
tökéletes védelem bankkártyák, hitelkártyák, igazolványok, stb. számára |
Csomagolás: 500/1000 db | Méret: 9 x 6 x 0,4 cm | Anyag: Műanyag |
Emblémázás: t 70 x 25 mm K1+H2 (4)

LOCK UP biztonsági bankkártya tartó: RFID védelemmel a nem kívánatos
szkennelés ellen, fekete gumipánttal, max. 12 db kártya számára |
Csomagolás: 100/400 db | Méret: 9 x 5,8 x 0,1 cm | Anyag: Alumínium |
Emblémázás: l 5 cm2 L1+H2 (1)

156 Ft / db

415 Ft / db

RFID védelemmel
56-0402487
kék

RFID védelemmel
56-0402496
ezüst
56-0402486
fehér

56-0402488
vörös

56-0402490
magenta

56-0402491
türkiz

56-0402489
almazöld

56-0402497
fekete
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ARCHED
ARCHED bankkártya tartó: hajlított formával, mely a farzsebben hasznos, 1 db dombornyomott
vagy 2 db nem dombornyomott kártyához, kiváló reklámfelülettel, erős műanyagból - kiváló
védelem hitel vagy bankkártyája számára | Csomagolás: 50/500 db | Méret: 10 x 6,2 x 0,5 cm |
Anyag: Műanyag | Emblémázás: t 45 x 20 mm K1+H2 (4)

136 Ft / db

56-0402510
vörös

56-0402507
fehér

56-0402508
fekete

56-0402509
kék

EASY PROTECT
EASY PROTECT bankkártyatartó tok: RFID védelemmel a nem kívánt leolvasás
ellen - tökéletes védelem bankkártyák, hitelkártyák, igazolványok, egyéb
iratok kártyák számára | Csomagolás: 500/5000 db | Méret: 9,2 x 6,2 x 0,3 cm |
Anyag: PET | Emblémázás: t 70 x 20 mm K1+V1 (1)

48 Ft / db

56-0402518
fekete

56-0402519
kék

56-0402520
vörös

56-0402517
ezüst

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

DRIVER

56-0402504

DRIVER RFID védelemmel ellátott autókulcs tartó: RFID védelem a
nemkívánatos szkennelés elkerülése érdekében, kulcskarikával |
Csomagolás: 100/500 db | Méret: 9,5 x 7 x 0,5 cm | Anyag: PU / Fém |
Emblémázás: u 60 x 60 mm T1+H2 (10)

1068 Ft / db

RFID védelemmel

MONEY COLLECTOR

56-0908034

MONEY COLLECTOR malacpersely lecsavarozható nózival az ürítéshez,
hátán pénzbedobó nyílással | Csomagolás: 56/112 db | Méret: 9,9 x 8 x 7,5 cm |
Anyag: Műanyag | Emblémázás: t 30 x 10 mm K2+H1+V1 (1)

660 Ft / db
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COLLECTOR
COLLECTOR filc aprópénz tartó, cipzárral | Csomagolás: 200/1000 db |
Méret: 11,1 x 7,4 cm | Anyag: Poliészter | Emblémázás: u 80 x 50 mm T1 (10)

184 Ft / db

56-0405205
szürke

56-0405207
vörös
56-0405206
kék

56-0405208
zöld

56-0405209
rózsaszin

EDITION
EDITION filc névjegykártya tartó: több becsúsztatós zseb és
egy cipzáras zseb, patentos zárral | Csomagolás: 50/200 db |
Méret: 16,4 x 9,7 x 1,1 cm | Anyag: Poliészter |
Emblémázás: u 80 x 50 mm T1+H2 (10)

1204 Ft / db

56-0405210
szürke

56-0405211
szürke / kék

56-0405214
szürke / rózsaszin

56-0405212
szürke / vörös

56-0405213
szürke / zöld

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

HOME

56-0404031

HOME, kulcstartó cipzárral és kulcskarikával, 5 különböző
színben | Csomagolás: 100/500 db | Méret: 11 x 7 x 0,5 cm |
Anyag: PU | Emblémázás: t 50 x 30 mm K1 (1)

211 Ft / db

CLUB

56-0404469

u

CLUB valódi bőr pénztárca: zseb 1 db kártya számára, 1 db zseb bankjegy
számára, 1 db külső patentos zseb aprópénz számára | Csomagolás: 10/100 db |
Méret: 9,8 x 6,7 x 1,7 cm | Anyag: Bőr | Emblémázás: t 70 x 10 mm K2+H4+V1 (1)

3264 Ft / db

HOLIDAY

56-0404470

u

HOLIDAY valódi bőr pénztárca: 4 db becsúsztatós zseb bankkártyák számára, 2 db rekesz
bankjegyek számára, 1 db zseb aprópénz számára patenttel, 1 db hálós zseb személyi
igazolvány vagy jogosítvány számára, 1 db hátsó zseb bankkártya vagy szobakártya számára |
Csomagolás: 10/100 db | Méret: 10,5 x 7,2 x 1,9 cm | Anyag: Bőr | Emblémázás: l 50 x 10 mm
L4+H4 (1)

4175 Ft / db

WILD STYLE

56-0404466

u

WILD STYLE valódi bőr pénztárca: 6 db zseb kártyák számára, 2 zseb bankjegyek
számára, 1 db patentos zseb aprópénz számára, 1 db hálós zseb személyi igazolvány,
jogosítvány számára | Csomagolás: 10/100 db | Méret: 11,5 x 9,1 x 1,9 cm | Anyag: Bőr |
Emblémázás: l 5 cm2 L4+H4 (1)

4270 Ft / db

WILD STYLE

56-0404467

u

WILD STYLE bőr pénztárca: 6 hely a bankkártyák és névjegykártyák számára, 2 db
bankjegyes rekesz, 1 db aprópénz tartó patentes zseb, 2 db hálós zseb jogosítvány
vagy személyi igazolvány számára, 3 további rekesz | Csomagolás: 10/100 db |
Méret: 12 x 10 x 2,2 cm | Anyag: Bőr | Emblémázás: l 5 cm2 L4+H4 (1)

4270 Ft / db

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.
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WILD STYLE

56-0404468

u

WILD STYLE valódi bőr kulcstartó: 1 nagy kulcskarika, 6 db kis kulcstartó horog, 4 db
becsúsztatós zseb bankkártyák és névjegykártyák számára, 1 zseb bankjegyek
számára, 2 db patentos zár | Csomagolás: 10/100 db | Méret: 12,9 x 7 x 2,2 cm |
Anyag: Bőr | Emblémázás: l 5 cm2 L4+H4 (1)

2638 Ft / db

WILDERNESS

56-0404472

u LADY

56-0404432

u

WILDERNESS valódi bőr pénztárca: 8 db kártyatartó zseb, 2 rekesz bankjegyek
számára, 1 db aprópénztartó, 1 db hálós zseb igazolványok számára, 2 db további zseb |
Csomagolás: 25/100 db | Méret: 12 x 9,4 x 2,3 cm | Anyag: Bőr | Emblémázás: l 5 cm2
L4+H4 (1)

LADY valódi bőr pénztárca: cipzárral, 12 db kis kártyatartó zsebbel, a zsebek RFID
blokkóval a nem kívánatos szkennelés ellen, 3 zseb a bankjegyek számára, 1 cipzáras
zseb a fémpénzek számára | Csomagolás: 10/40 db | Méret: 19 x 10,5 x 2 cm |
Anyag: Bőr | Emblémázás: l 5 cm2 L4+H4 (1)

4597 Ft / db

7820 Ft / db

RFID védelemmel

WILDERNESS

u

56-0404471

WILDERNESS valódi bőr oldaltáska: elülső zsebbel, cipzáras fő rekesz, mobiltelefon zseb,
mágneses csat, állítható vállpánt | Csomagolás: 5/15 db | Méret: kb. 21 x 20 x 6 cm | Anyag: Bőr |
Emblémázás: u 80 x 80 mm T1+H2 (10)

14634 Ft / db

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.
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DOW JONES

uW

56-0404446

DOW JONES bőr pénztárca becsúsztatós zsebekkel a kártyák számára,
1 hálós zseb személyigazolvány kártyának, 2 nagy zseb jegyzeteknek, 1 zseb
az aprópénznek, amely patenttal záródik, ovális fém lapocskával az embléma
számára | Csomagolás: 10/40 db | Méret: 12,5 x 10 x 2 cm | Anyag: Bőr |
Emblémázás: l 20 x 7 mm L1+H5 (1)

4848 Ft / db

PALERMO

56-0404441

uW

TRAPANI

56-0404465

uW

PALERMO valódi bőr pénztárca, sok belső rekesszel, patentos aprópénz
tartóval | Csomagolás: 20/40 db | Méret: 11 x 9 x 2 cm | Anyag: Bőr |
Emblémázás: l 5 cm2 L4+H4 (1)

TRAPANI pénztárca valódi bőrből, különböző zsebekkel, patentos aprópénz
tartóval | Csomagolás: 12/60 db | Méret: 11,8 x 9,2 x 1,5 cm | Anyag: Bőr |
Emblémázás: l 5 cm2 L4+H2 (1)

3917 Ft / db

4896 Ft / db

DAX

56-0404445

uW

DAX bőr pénztárca becsúsztatós zsebekkel a belsejében kártyák számára,
1 hálós zseb személyigazolvány kártyának, 2 nagy zseb jegyzeteknek, 1 zseb
az aprópénznek, amely patenttal záródik, ovális fém lapocskával az embléma
számára | Csomagolás: 10/40 db | Méret: 12 x 9,5 x 2 cm | Anyag: Bőr |
Emblémázás: l 20 x 7 mm L1+H5 (1)

WALL STREET

56-0404442

uW

WALL STREET valódi bőr hitelkártyatartó: RFID elleni védelemmel,
12 db zsebbel, és 2 db áttetsző tárolóval | Csomagolás: 20/40 db |
Méret: 11,7 x 9,3 x 1,5 cm | Anyag: Bőr | Emblémázás: l 5 cm2 L4+H4 (1)

3896 Ft / db

4848 Ft / db

RFID védelemmel

MESSINA

56-0404435

uW

VACATION

56-0404444

uW

MESSINA pénztárca valódi bőrből, különböző zsebekkel, patentos aprópénz
tartóval | Csomagolás: 12/60 db | Méret: 10,5 x 12 x 1,5 cm | Anyag: Bőr |
Emblémázás: l 5 cm2 L4+H2 (1)

VACATION tárca útlevél számára, utazáshoz: 9 db kis zseb kártyák
számára, valamint 1 db nagy zseb az útlevélnek | Csomagolás: 10/60 db |
Méret: 14,5 x 11 x 1,5 cm | Anyag: Bőr | Emblémázás: l 5 cm2 L4+H4 (1)

3679 Ft / db

4277 Ft / db

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.
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BOROK

CABERNET
CABERNET filc italos ajándéktasak 2 füllel, max. 1 literes üveg számára |
Csomagolás: 100 db | Méret: kb. 29,5 x 10,5 x 10,5 cm | Anyag: Poliészter |
Emblémázás: u 70 x 80 mm T1+H1 (10)

864 Ft / db

A BOROK SZERELMESEINEK.
56-0820711
szürke

Az életben sok olyan ünnep és alkalom van, amely
megérdemel egy pohárköszöntőt. Kényeztesse magát
francia és argentin borainkkal. Ideje leülni, élvezni és
pihenni. Kényeztesse magát egy szép estével!

Francia borok ..............................................................................................295
Argentin borok ...........................................................................................296

56-0820710
vörös
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CHÂTEAU ROQUETTES SAINT-ÉMILION 56-1205002
A Saint-Émilion 2013 tölgyfahordóban érlelt. Bársonyos vörösbor, mely a
rubin színét idézi, testes és karakteres ízekkel. Nagyon jól illik a kolbászhoz, a
grillhúsokhoz, a vörös húsokhoz és a sajtokhoz egyaránt.
• Szőlőfajta: 80 % Merlot, 15 % Cabernet Franc, 5 % Cabernet Sauvignon
• Típus: száraz
• Cukortartalom: 0,09 g / l
• Savtartalom: 3,6 g / l
• Alkoholtartalom: 13,00 % vol.
• Fogyasztási hőmérséklet: 17-18 ° C |
Csomagolás: 6 db | Méret: 750 ml |
Emblémázás: n 40 x 20 mm E1+H3 (10)

MARQUIS DU BOIS - BORDEAUX

56-1205001

A tölgyfahordókban érlelt, elegáns 2016-os évjárat fekete ribizli és cseresznye ízeket
idéz. Ideális választás a vörös húsokhoz, gazdag mártásokhoz és sajtokhoz.
• Szőlőfajta: 80 % Merlot, 20 % Cabernet Sauvignon
• Típus: száraz
• Cukortartalom: 0,13 g / l
• Savtartalom: 3,48 g / l
• Alkoholtartalom: 14,00 % vol.
• Fogyasztási hőmérséklet: 17-18 ° C |
Csomagolás: 6 db | Méret: 750 ml |
Emblémázás: n 40 x 20 mm E1+H3 (10)

Magyarországon nem elérhető

Magyarországon nem elérhető

MARQUIS DU BOIS 2016: a
“Challenge International du
Vin 2017” nemzetközi bor
verseny bronzmedáljával
díszítve

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

ELSA BIANCHI - MALBEC

56-1200016

Ennek a bornak intenzív mély lila színe van. Kiváló aromájú bor, mely egy leheletnyi
vanília aromával támasztja alá a tipikus Malbec jegyet. A szájpadláson kifejezetten
gyümölcsös, testes, selymes érzettel. Vadételekhez ajánljuk.
• Szőlőfajta: 100 % Malbec
• Típus: száraz Cukortartalom: 4,5 g / l
• Savtartalom: 4,05 g / l
• Alkoholtartalom: 13,50 % vol.
• Fogyasztási hőmérséklet: 16-18 ° C |
Csomagolás: 6 db | Méret: 750 ml |
Emblémázás: n 40 x 20 mm E1+H3 (10)

Magyarországon nem elérhető

ELSA BIANCHI CABERNET SAUVIGNON

56-1200017

A Cabernet egy gyümölcsös aromájú bor, melynek illata vörös áfonya és bors
keveréke. A könnyű fűszeres zamata cédrusfa fuvallatára emlékeztet. Palackban
megmutatja a bor mély lila színét. Ez egy bársonyos, gazdag aromájú harmonikus
bor. Tálalási javaslatunk: sült húsokhoz és sajtokhoz.
• Szőlőfajta: 100 % Cabernet Sauvignon
• Típus: száraz
• Cukortartalom: 5,96 g / l
• Savtartalom: 5,2 g / l
• Alkoholtartalom: 13,50 % vol.
• Fogyasztási hőmérséklet: 16-19 ° C |
Csomagolás: 6 db | Méret: 750 ml |
Emblémázás: n 40 x 20 mm E1+H3 (10)

Magyarországon nem elérhető

56-1200016
Vintage 2015

56-1200017
Vintage 2015

FAMIGLIA BIANCHI CABERNET SAUVIGNON

FAMIGLIA BIANCHI – MALBEC

Ez a bor mély rubin színű, és csodásan mutat a palackban. Fekete bors, édesgyökér,
kávé szemek és fűszerek komplex aromája keveredik a friss menta, a fekete ribizli és
az erdei gyümölcsökkel. A Cabernet egy bőséges és tartós ízzel mutatja meg magát,
és egy harmonikus struktúrát, amely kiemeli a személyiségét és a dinasztiát. Jól
megy a bárányhoz, vadhúsokhoz, és a kemény sajtokhoz.
• Szőlőfajta: 100 % Cabernet Sauvignon
• Típus: száraz
• Cukortartalom: 3,76 g / l
• Savtartalom: 5,51 g / l
• Alkoholtartalom: 14,50 % vol.
• Fogyasztási hőmérséklet: 16-18 ° C |
Csomagolás: 6 db | Méret: 750 ml |
Emblémázás: n 40 x 20 mm E1+H3 (10)

Csomagolás: 6 db | Méret: 750 ml |
Emblémázás: n 40 x 20 mm E1+H3 (10)

Magyarországon nem elérhető

Magyarországon nem elérhető

Famiglia Bianchi: a
párizsi bor kiállításon a
világ legjobb vörösbora
címet nyerte el.
56-1200012
Vintage 2012

56-1200014
Vintage 2013

56-1200013

Ez a Malbec kifejezi az összes tipikus jellemzőjét a szőlőnek a bordó-lila színű,
gyümölcsös illatú, érett szilva, cseresznye és meggy, valamint a fűszeres jegyekkel,
a francia tölgy és édes csokoládé amerikai tölggyel együtt. Ezzel eljutunk a
frissességhez, az egyensúlyhoz és az eleganciához, finom szerkezetű, hosszú,
bársonyos érzettel a szájban. Élvezze tésztával, vagy grillezett húsokkal.
• Szőlőfajta: 100 % Malbec
• Típus: száraz Cukortartalom: 3,25 g / l
• Savtartalom: 4,8 g / l
• Alkoholtartalom: 14,50 % vol.
• Fogyasztási hőmérséklet: 15-18 ° C |

56-1200013
Vintage 2013
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BIANCHI PARTICULAR –
CABERNET SAUVIGNON 56-1200019

BIANCHI PARTICULAR –
MALBEC 56-1200020

Csúcsminőségű Cabernet Sauvignon Particular a legjobb argentin jegyekkel. A
Valentin Bianchi család 1928 óta foglalkozik borokkal, de csak kis mennyiségben,
főképpen a család és barátok számára. A nemzetközi piacra csak igen kevés számú
hordó került. Igazi ínyenceknek!
• Szőlőfajta: 100 % Cabernet Sauvignon
• Típus: száraz
• Cukortartalom: 3,86 g / l
• Savtartalom: 5,94 g / l
• Alkoholtartalom: 14,50 % vol.
• Fogyasztási hőmérséklet: 16-18 ° C |

Az intenzív ibolyásvörös Malbec Particular savanykás aromájával hódít. A bor
a különleges ízvilágát -bársonyosan lágy és teljes - Mendozának, az argentin
borvidéknek köszönheti. A borhoz felhasznált szőlőt kézzel szüretelték a Valentin
Bianchi család ültetvényén. A nemzetközi piacon csak korlátozott mennyiségben
érhető el.
• Szőlőfajta: 100 % Malbec
• Típus: száraz
• Cukortartalom: 2,13 g / l
• Savtartalom: 5,14 g / l A
• lkoholtartalom: 14,00 % vol.
• Fogyasztási hőmérséklet: 15-18 ° C |

Csomagolás: 6 db | Méret: 750 ml |
Emblémázás: n 40 x 20 mm E1+H3 (10)

Csomagolás: 6 db | Méret: 750 ml |
Emblémázás: n 40 x 20 mm E1+H3 (10)

Magyarországon nem elérhető

Magyarországon nem elérhető

A Cabernet
Sauvignon kiválóan
illik az előkelő
Malbechez.

Első osztályú íz élmény! A
“Wine Spectator” magazin
az elérhető 100 pontból
90 pontra értékelte a
Malbec-et.
56-1200019
Vintage 2012

2012 BIANCHI PARTICULAR CABERNET SAUVIGNON 56-1200082

56-1200020
Vintage 2013

2013 BIANCHI PARTICULAR W MALBEC 56-1200083

W

A Cabernet Sauvignon rögtön lenyűgözi mélyvörös, lilás árnyalatú színével. A bor
karakterét az intenzív és komplex érett gyümölcsök, szilva és cseresznye határozzák
meg. Egy kevéske feketebors, dohány és vanília teszi teljessé az ízélményt. Prémium
díszdobozban.
• Szőlőfajta: 100 % Cabernet Sauvignon
• Típus: száraz
• Cukortartalom: 3,86 g / l
• Savtartalom: 5,94 g / l
• Alkoholtartalom: 14,50 % vol.
• Fogyasztási hőmérséklet: 16-18 ° C |

Az intenzív ibolyásvörös szín tipikusan erre a Malbec-re jellemző. A fahordóban
érlelt erős vörösbor szilvás aromájú kombinálva egy kis csokoládéval, kávéval és
dohánnyal. Húsételekhez ajánljuk. Prémium díszdobozban.
• Szőlőfajta: 100 % Malbec
• Típus: száraz Cukortartalom: 2,13 g / l
• Savtartalom: 5,14 g / l
• Alkoholtartalom: 14,00 % vol.
• Fogyasztási hőmérséklet: 15-18 ° C |

Csomagolás: 1 db | Méret: 37,5 x 9,7 x 9,7 cm / 750 ml |
Emblémázás: n 40 x 20 mm E1+H3 (10)

Magyarországon nem elérhető

Csomagolás: 1 db | Méret: 37,5 x 9,7 x 9,7 cm / 750 ml |
Emblémázás: n 40 x 20 mm E1+H3 (10)

Magyarországon nem elérhető

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

HÁZTARTÁS & PIHENÉS

BUNCH

56-0301153

BUNCH Fűszernövény-aprító szett: tartalmaz egy dupla pengéjű félköríves
kést (mezzaluna) és egy mélyedéssel ellátott bambusz vágódeszkát |
Csomagolás: 20 db | Méret: 18 x 18 x 1,5 cm | Anyag: Rozsdamentes acél /
Műanyag / Bambusz | Emblémázás: l 5 cm2 L4+H4 (1)

4858 Ft / db

KÉNYEZTESSE MAGÁT!
Egy csésze tea, romantikus gyertyafény vagy
egy pihentető masszázs? Nem probléma! Átfogó
csomagot kínálunk bonvivánoknak, ínyenceknek és
wellness rajongóknak – egyszerűen mindenkinek.
Próbálja ki most!

Háztartási és konyhai eszközök ..................................................298
Boros szettek és bárkellékek .........................................................330
Gyújtók és gyertyák ...............................................................................340
Kozmetikai eszközök és manikűr szettek ............................345
Wellness és masszázs ........................................................................350
Tisztító eszközök és cipőápoló szettek .................................356

ROSILI

ROSILI

56-0306028

299

56-0306027

ROSILI ételtároló doboz, bambusz fedéllel: kapacitása kb. 1060 ml, az üvegtál
sütőben és mikrohullámú sütőben használható | Csomagolás: 20 db |
Méret: 19,7 x 14,5 x 6 cm | Anyag: Üveg / Bambusz | Emblémázás: l 5 cm2
L4+H4 (1)

ROSILI ételtároló doboz, bambusz fedéllel: kapacitása kb. 350 ml, az üvegtál
sütőben és mikrohullámú sütőben használható | Csomagolás: 40 db |
Méret: 14,8 x 10,7 x 5,8 cm | Anyag: Üveg / Bambusz | Emblémázás: l 5 cm2
L4+H4 (1)

3488 Ft / db

2203 Ft / db

ÚJONSÁG

ÚJONSÁG

kb. 1.060 ml

NATURAL TRIP

kb. 350 ml

56-0304415

NATURAL TRIP bambusz konyhai evőeszköz készlet, környezetbarát
pamuttasakban: kés, villa és kanál | Csomagolás: 100/300 db |
Méret: 22 x 6,5 cm | Anyag: Bambusz / Pamut / Poliészter |
Emblémázás: u 80 x 35 mm T1+H4 (10)

660 Ft / db

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

ECO TRIP

56-0304418

ECO TRIP evőeszközkészlet, étkészlet, egy kis pamuttasakban: rozsdamentes
acél villa, kés és kanál fa fogantyúval | Csomagolás: 100 db | Méret: 7 x 25 cm |
Anyag: Rozsdamentes acél / Fa / Pamut | Emblémázás: u 80 x 40 mm T1+H4 (10)

1462 Ft / db

ECO TASTE

56-0306026

ECO TASTE ételtároló doboz: rozsdamentes acél doboz bambusz fedéllel, gumiszalaggal,
mely szorosan tartja a fedelet, a szalagot a kés és villa (bambuszból készült) tárolására
tervezték, kapacitása: kb. 600 ml | Csomagolás: 30 db | Méret: 16,5 x 11,5 x 5,5 cm |
Anyag: Rozsdamentes acél / Bambusz / Szilikon / Poliészter | Emblémázás: l 5 cm2
L4+H4 (1)

3781 Ft / db

ÚJONSÁG
ÚJONSÁG

STRONG BREAK

56-0306039

STRONG BREAK rozsdamentes acél ételtároló doboz: reteszelő kapcsokkal,
tömítéssel a biztonságos szállítás érdekében, kapacitás: kb. 1100 ml |
Csomagolás: 20 db | Méret: 18,2 x 13 x 6,5 cm | Anyag: Rozsdamentes acél / Szilikon |
Emblémázás: l 5 cm2 L1+H2 (1)

4223 Ft / db

ÚJONSÁG

kb. 1100 ml
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JOKO
JOKO étel tároló doboz: kivehető belső rész (mikrohullámú sütőben
használható) 2 rekesszel, letekerhető tető beépített fogóval és nyílással az
összehajtható villa-kanál számára, melegen vagy hidegen tartja ételét kb. 4 óra
időtartamra, kb. 450 ml-es kapacitás | Csomagolás: 36 db | Méret: Ø13 x 11 cm |
Anyag: Műanyag | Emblémázás: t 45 x 25 mm K2+H2 (4)

2217 Ft / db

56-0306017
zöld

Megőrzi a meleget/
hideget 4 órán át
56-0306018
kék

DELICIOUS
DELICIOUS ételtároló doboz: elválasztó rekesszel (kb. 400 ml), műanyag
villával, a teljes kapacitása kb. 1000 ml, levegőztető nyílás a tetőn,
mosogatógépben mosható, mikrohullámú sütőben használható |
Csomagolás: 18/36 db | Méret: 18,8 x 19,5 x 6,4 cm | Anyag: Műanyag /
Szilikon | Emblémázás: t 65 x 25 mm K1+H4 (1)

2441 Ft / db

56-0306024
kék / fehér

kb. 1000 ml
56-0306025
vörös / fehér

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

BUONGUSTO

56-0340043

W

BUONGUSTO kávés szett: tartalmaz 6 db eszpresszó
csészét és 6 db alátétet, porcelánból, ajándékdobozban |
Csomagolás: 8 szett | Méret: 25,3 x 24,5 x 7 cm | Anyag: Porcelán |
Emblémázás: t 15 x 35 mm K2+H4+V1 (4)

7514 Ft / szett

LA DOLCE VITA

Szett

56-0340017

W

LA DOLCE VITA kávéskészlet, 6 db csésze alátéttel, ajándékdobozba
csomagolva | Csomagolás: 12 szett | Méret: 24 x 20,5 x 6 cm | Anyag: Porcelán |
Emblémázás: t 40 x 40 mm K2+H2 (1)

7086 Ft / szett

Díszdoboz
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DAY & NIGHT
DAY & NIGHT bögre: kerámia bögre parafa aljjal (utóbbi levehető a könnyű
tisztítás érdekében), levehető csúsztatós fedéllel, kapacitása: kb. 350 ml |
Csomagolás: 6/24 db | Méret: Ø8,9 x 11,3 cm | Anyag: Kerámia / Parafa |
Emblémázás: t 35 x 35 mm K2+H4+V1 (4)

2210 Ft / db

kb. 350 ml

ÚJONSÁG

56-0340051
barna / fehér

56-0340050
barna / fekete

EASY DAY
EASY DAY kerámia bögre levehető szilikon aljjal és szilikon fedéllel a
biztonságos tárolás és szállítás érdekében, kapacitása kb. 350 ml, fehér
dobozban szállítjuk | Csomagolás: 6/24 db | Méret: Ø8,5 x 10,5 cm |
Anyag: Kerámia / Szilikon | Emblémázás: t 25 x 60 mm K2+H4+V1 (4)

kb. 350 ml

2203 Ft / db

ÚJONSÁG

56-0340090
szürke

56-0340092
vörös

56-0340093
zöld

56-0340094
narancssárga

56-0340091
kék

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

kb. 100 ml

kb. 220 ml

kb. 300 ml

DRINK LINE

56-0304250

W

DRINK LINE

56-0304251

W

DRINK LINE

56-0304252

W

DRINK LINE duplafalú üveg pohárszett: 2 darabos,
átlátszó, hőálló, kb. 100 ml-es kapacitás,
elegáns díszdobozban | Csomagolás: 24 db |
Méret: Ø6,2 x 7,2 cm | Anyag: Üveg |
Emblémázás: t 25 x 25 mm K2+H2+V1 (4)

DRINK LINE duplafalú üveg pohárszett: 2 darabos,
átlátszó, hőálló, kb. 220 ml-es kapacitás, elegáns
díszdobozban | Csomagolás: 24 db | Méret: Ø8 x 8 cm |
Anyag: Üveg | Emblémázás: t 30 x 30 mm
K2+H2+V1 (4)

DRINK LINE duplafalú üveg pohárszett: 2 darabos,
átlátszó, hőálló, kb. 300 ml-es kapacitás,
elegáns díszdobozban | Csomagolás: 24 db |
Méret: Ø8,5 x 10 cm | Anyag: Üveg |
Emblémázás: t 35 x 35 mm K2+H2+V1 (4)

3332 Ft / db

4066 Ft / db

4420 Ft / db

BAMBOO ART
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56-0304452

BAMBOO ART duplafalú üvegpohár, bambuszból készült fedéllel: átlátszó, hőálló, kapacitása
kb. 450 ml | Csomagolás: 24 db | Méret: Ø8,5 x 15,5 cm | Anyag: Üveg / Bambusz |
Emblémázás: l 5 cm2 L4+H4 (1)

2883 Ft / db

kb. 450 ml

ÚJONSÁG

kb. 350 ml
kb. 250 ml

BAMBOO ART

56-0304450

BAMBOO ART

56-0304451

BAMBOO ART duplafalú üvegpohár, bambuszból készült fedéllel: átlátszó, hőálló,
kapacitása kb. 250 ml | Csomagolás: 48 db | Méret: Ø8,5 x 9,5 cm | Anyag: Üveg /
Bambusz | Emblémázás: l 5 cm2 L4+H4 (1)

BAMBOO ART duplafalú üvegpohár, bambuszból készült fedéllel: átlátszó,
hőálló, kapacitása kb. 350 ml | Csomagolás: 24 db | Méret: Ø8,5 x 11,5 cm |
Anyag: Üveg / Bambusz | Emblémázás: l 5 cm2 L4+H4 (1)

2088 Ft / db

2530 Ft / db

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

AWAKE

56-0304209

AWAKE rozsdamentes acél vákuumos kancsó: duplafalú, csavaros fedél
nyomógombbal az egykezes öntéshez, kapacitása kb. 1 liter, díszdobozba
csomagolva | Csomagolás: 10 db | Méret: Ø11 x 23,5 cm | Anyag: Rozsdamentes
acél / Műanyag / Szilikon | Emblémázás: l 5 cm2 L1+H4 (1)

6657 Ft / db

MATCHA

56-0306040

MATCHA üveg teáskanna: kivehető fém szűrővel, légmentesen záródó bambusz
fedéllel, kapacitása: kb. 1.000 ml | Csomagolás: 24 db | Méret: Ø12,5 x 14 cm |
Anyag: Üveg / Bambusz | Emblémázás: § 6 cm2 DP1+H4 (10)

4114 Ft / db

kb. 1.000 ml
Kb. 1 literes

ÚJONSÁG

TEA LOUNGE

56-0304405

TEA LOUNGE teakínáló, tároló doboz: 5 db rekesszel teafilterek számára,
üvegtetővel és csatos zárral, bambuszból | Csomagolás: 12 db |
Méret: 33,5 x 16 x 10 cm | Anyag: Bambusz / Fém / Üveg |
Emblémázás: l 5 cm2 L4+H4 (1)

8425 Ft / db

ÚJONSÁG

KNACK

56-0301199

KNACK diótörő szett: bambusz tál, a fém diótörő számára kialakított
mélyedéssel | Csomagolás: 20/40 db | Méret: 24 x 17 x 2 cm | Anyag: Bambusz
/ Cink ötvözet | Emblémázás: l 5 cm2 L4+H4 (1)

4600 Ft / db

CLICK

56-0301098

GREAT PLEASURE

56-0304385

W

GREAT PLEASURE Tea pálca szűrővel, könnyű feltöltés és ürítés,
ajándékdobozban | Csomagolás: 50/300 db | Méret: Ø2 x 15,7 cm |
Anyag: Rozsdamentes acél / Műanyag | Emblémázás: l 40 x 10 mm
L1+H3 (1)

1108 Ft / db

W

CLICK diótörő szett fa tállal és diótörővel, a tálon praktikus mélyedéssel
a diótörő tárolásához | Csomagolás: 24 szett | Méret: 15,5 x 15,5 x 8,4 cm |
Anyag: Bambusz / Cink ötvözet | Emblémázás: l 5 cm2 L4+H4 (1)

4625 Ft / szett

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

307

CALMY

56-0306038

CALMY üvegkancsó pohárral, az üvegpohár fedélként szolgálhat, kapacitása: kb. 500 ml |
Csomagolás: 50 db | Méret: Ø7,5 x 17 cm | Anyag: Üveg | Emblémázás: t 25 x 60 mm
K2+H6+V1 (4)

3332 Ft / db

kb. 500 ml

ÚJONSÁG

COOKIE DEPOT

56-0304498

COOKIE DEPOT sütitartó üveg, üveg fedéllel, kapacitása: kb. 1.000 ml |
Csomagolás: 12 db | Méret: Ø12 x 15,8 cm | Anyag: Üveg | Emblémázás: t 25 x 50 mm
K2+H4+V1 (4)

2156 Ft / db

ÚJONSÁG

kb. 1.000 ml

CLICKY

56-0306045

CLICKY üveg tárolóedény csatos fedéllel és
fehér szilikon gyűrűvel: konzervek, befőttek
készítéséhez vagy élelmiszerek tárolásához, előre
összeszerelt fedél, könnyű nyitás és zárás, számos
felhasználási lehetőség, kapacitása kb. 280 ml |
Csomagolás: 48 db | Méret: Ø7 x 10 cm | Anyag: Üveg /
Vas / Szilikon | Emblémázás: e Ø35 mm D2+H4 (10)

1088 Ft / db

CLICKY

CLICKY

56-0306046

56-0306047

CLICKY üveg tárolóedény csatos fedéllel és
fehér szilikon gyűrűvel: konzervek, befőttek,
pácolt zöldségek készítéséhez vagy élelmiszerek
tárolásához, előre összeszerelt fedél, könnyű nyitás
és zárás, sok felhasználási lehetőséggel rendelkezik,
kapacitása kb. 500 ml | Csomagolás: 36 db |
Méret: Ø9,5 x 10,5 cm | Anyag: Üveg / Vas / Szilikon |
Emblémázás: e Ø35 mm D2+H4 (10)

CLICKY üveg tárolóedény csatos fedéllel és
fehér szilikon gyűrűvel: konzervek, befőttek,
pácolt zöldségek készítéséhez vagy élelmiszerek
tárolásához, előre összeszerelt fedél, könnyű nyitás
és zárás, sok felhasználási lehetőséggel rendelkezik,
kapacitása kb. 750 ml | Csomagolás: 24 db |
Méret: Ø9,5 x 14 cm | Anyag: Üveg / Vas / Szilikon |
Emblémázás: e Ø35 mm D2+H4 (10)

1326 Ft / db

1714 Ft / db

kb. 750 ml

kb. 280 ml

kb. 500 ml

ÚJONSÁG

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.
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kb. 850 ml

ÚJONSÁG
kb. 700 ml

kb. 450 ml

ECO STORAGE

56-0306035

ECO STORAGE

56-0306036

ECO STORAGE

56-0306037

ECO STORAGE üveg tároló légmentesen záródó
bambusz fedéllel: tésztafélék, gabonafélék,
fűszerek, tea, kávé, egyéb élelmiszerek számára,
kapacitása: kb. 450 ml | Csomagolás: 50 db |
Méret: Ø8,5 x 10,5 cm | Anyag: Üveg / Bambusz /
Szilikon | Emblémázás: t 25 x 60 mm K2+H4+V1 (4)

ECO STORAGE üveg tároló légmentesen záródó
bambusz fedéllel: tésztafélék, gabonafélék,
fűszerek, tea, kávé, egyéb élelmiszerek számára,
kapacitása: kb. 700 ml | Csomagolás: 40 db |
Méret: Ø8,5 x 15,5 cm | Anyag: Üveg / Bambusz /
Szilikon | Emblémázás: t 25 x 60 mm K2+H4+V1 (4)

ECO STORAGE üveg tároló légmentesen záródó
bambusz fedéllel: tésztafélék, gabonafélék,
fűszerek, tea, kávé, egyéb élelmiszerek számára,
kapacitása: kb. 850 ml | Csomagolás: 25 db |
Méret: Ø8,5 x 20 cm | Anyag: Üveg / Bambusz /
Szilikon | Emblémázás: t 25 x 60 mm K2+H4+V1 (4)

1999 Ft / db

2598 Ft / db

3108 Ft / db

MINI BAMBOO
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56-0307050

MINI BAMBOO vágódeszka: bambusz vágódeszka, rozsdamentes fém kés bambusz nyéllel, papír hüvellyel a
kés elhelyezéséhez | Csomagolás: 20/40 db | Méret: 20 x 15 x 1,2 cm | Anyag: Bambusz / Rozsdamentes acél |
Emblémázás: t 35 x 30 mm K1+H4 (4)

2332 Ft / db

BAMBOO-ROUND

58-0300469

BAMBOO-GRIP

58-0300449

BAMBOO-ROUND vágódeszka: praktikus folyadék összegyűjtő árok a
szélén, strapabíró bambuszból | Csomagolás: 10 db | Méret: 30 x 20 x 2 cm |
Anyag: Bambusz | Emblémázás: l 5 cm2 L4+H2 (1)

BAMBOO-GRIP vágódeszka: praktikus fém nyéllel, strapabíró bambuszból |
Csomagolás: 10 db | Méret: 43 x 26 x 2 cm | Anyag: Bambusz / Fém |
Emblémázás: l 5 cm2 L4+H2 (1)

2645 Ft / db

4665 Ft / db

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

WOODEN START

56-0308307

WOODEN START vágódeszka: nyéllel és akasztóhurokkal, olajozott bükkfából
– Európai gyártmány | Csomagolás: 80 db | Méret: 28,5 x 11,7 x 0,8 cm |
Anyag: Fa | Emblémázás: l 5 cm2 L4+H2 (1)

646 Ft / db

ÚJONSÁG
európai gyártmány

WOODEN HEART

56-0308301

WOODEN HEART vágódeszka: natúr bükkfából, praktikus
folyadékelvezető csíkkal a szélén - európai gyártmány |
Csomagolás: 80 db | Méret: 16,5 x 16 x 0,8 cm | Anyag: Fa |
Emblémázás: l 5 cm2 L4+H2 (1)

707 Ft / db

európai gyártmány

WOODEN EDGE
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56-0308300

WOODEN EDGE vágódeszka: natúr bükkfából - európai gyártmány |
Csomagolás: 60 db | Méret: 20 x 13 x 1 cm | Anyag: Fa | Emblémázás: l 5 cm2
L4+H2 (1)

707 Ft / db

európai gyártmány

WOODEN BREAK

56-0308304

WOODEN BREAK vágódeszka: bükkfából - Európai gyártmány |
Csomagolás: 40 db | Méret: 25 x 18 x 1 cm | Anyag: Fa | Emblémázás: l 5 cm2
L4+H2 (1)

európai gyártmány

877 Ft / db

ÚJONSÁG

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

WOODEN PIGGY

56-0308302

WOODEN PIGGY vágódeszka: natúr bükkfából, praktikus folyadékelvezető
csíkkal a szélén - európai gyártmány | Csomagolás: 40 db |
Méret: 34 x 20 x 0,8 cm | Anyag: Fa | Emblémázás: l 5 cm2 L4+H2 (1)

2040 Ft / db

európai gyártmány

WOODEN RINDY

56-0308303

WOODEN RINDY vágódeszka: natúr bükkfából készült, Made in
Europe | Csomagolás: 40 db | Méret: 32 x 15 x 0,8 cm | Anyag: Fa |
Emblémázás: l 5 cm2 L4+H2 (1)

2040 Ft / db

európai gyártmány

ÚJONSÁG

WOODEN SQUARE
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56-0308305

WOODEN SQUARE vágódeszka: bükkfából, praktikus folyadékelvezetéssel
a szélén- Európai gyártmány | Csomagolás: 20 db | Méret: 30 x 20 x 1,2 cm |
Anyag: Fa | Emblémázás: l 5 cm2 L4+H2 (1)

2006 Ft / db

ÚJONSÁG

európai gyártmány

WOODEN PREMIUM

56-0308306

WOODEN PREMIUM vágódeszka: bükkfából, praktikus folyadékelvezetéssel a szélén- Európai gyártmány |
Csomagolás: 10 db | Méret: 38 x 25 x 1,7 cm | Anyag: Fa | Emblémázás: l 5 cm2 L4+H2 (1)

3726 Ft / db

ÚJONSÁG

európai gyártmány

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

BEST BBQ

56-0301152

BEST BBQ szeletelő kés szett, 5 részes: tartalmaz rozsdamentes acél
élezőt, szeletelő kést, húsvillát, és steak kést, valamennyi fa nyéllel,
fa vágódeszkával, a szélén praktikus folyadékelvezető csatornával |
Csomagolás: 10 db | Méret: 35,2 x 23,3 x 4,2 cm | Anyag: Rozsdamentes acél
/ Fa / Nejlon | Emblémázás: l 5 cm2 L4+H4 (1)

7138 Ft / db

BAMBOO-CUT

58-8030040

BAMBOO-CUT vágódeszka: szeletelő szettel, kés és villa rozsdamentes acélból,
fa nyéllel, az eszközök biztonságos tárolására alkalmas résekkel, praktikus
fém akasztóval | Csomagolás: 10 db | Méret: 43 x 25 x 2 cm | Anyag: Bambusz /
Rozsdamentes acél | Emblémázás: l 5 cm2 L4+H4 (1)

7779 Ft / db

CHEESE
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56-0304358

CHEESE sajtkés szett, tartalmaz két sajtkést lágy és keménysajthoz, sajtvágót
és sajt lapátkát alján kissé lefelé hajlított végű késsel, mindegyik kés
végén praktikus akasztóval, átlátszó fedelű dobozba csomagolva, az üveg
tálca nem tartozék | Csomagolás: 10/20 szett | Méret: 30 x 18,6 x 2,4 cm |
Anyag: Rozsdamentes acél | Emblémázás: l 5 cm2 L1+H4 (1)

2645 Ft / szett

FRESCO

56-0301127

FESCO sajt szett, 3 részes: sajtkéssel, sajtszeletelővel és bambusz
vágódeszkával | Csomagolás: 20/40 db | Méret: 24,4 x 15,2 x 1,1 cm |
Anyag: Bambusz / Rozsdamentes acél | Emblémázás: l 60 x 6 mm
L1+H4 (1)

4115 Ft / db

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

ROASTBEEF

56-0304370

ROASTBEEF rozsdamentes acél étkészlet, tartalmaz kést, villát,
alumínium tokban, átlátszó tetővel. | Csomagolás: 30 szett |
Méret: 34 x 8 x 3,5 cm | Anyag: Rozsdamentes acél / Alumínium /
Műanyag | Emblémázás: t 60 x 25 mm K1+H3+V1 (1)

5290 Ft / db

ROASTY

CARVE

56-0301154

56-0301126

ROASTY rozsdamentes acél hússzeletelő kés szett, 4 részes: szeletelő kés,
húsvilla, húsvágó olló és pincérbicska, fekete nejlon tasakban, akasztóval |
Csomagolás: 30 db | Méret: 36 x 9 x 2,7 cm | Anyag: Rozsdamentes acél / Karbon acél
/ Műanyag / Nejlon | Emblémázás: u 50 x 80 mm T1+H6 (10)

CARVE 3 db-os rozsdamentes acél kés szett tartalmaz egy felakasztható élezőt,
a végén fém hurokkal, szeletelő kést és húsvillát, papírdobozba csomagolva |
Csomagolás: 12 szett | Méret: 30,5 cm | Anyag: Rozsdamentes acél / Műanyag |
Emblémázás: t 25 x 10 mm K1+H8 (4)

3372 Ft / db

3359 Ft / szett

ÚJONSÁG

319

SPLIT
SPLIT alma szeletelő: alma formájú műanyag külső rész és rozsdamentes
acél vágókések | Csomagolás: 12/48 db | Méret: 15,5 x 14 x 2 cm |
Anyag: Rozsdamentes acél / Műanyag | Emblémázás: t 30 x 10 mm
K1+H2 (4)

646 Ft / db

56-0307019
zöld

56-0307020
vörös

FRUIT

56-0304359

SUNNY

FRUITY késkészlet, tartalmaz egy narancshámozó kést, egy citromreszelőt,
gyümölcsvelő-kanalat, egy almamagház-eltávolító kést, mindegyik
kés praktikus akasztóval, átlátszó fedelű dobozba csomagolva |
Csomagolás: 20/40 szett | Méret: 13,2 x 23 x 2,4 cm | Anyag: Rozsdamentes
acél | Emblémázás: l 5 cm2 L1+H4 (1)

SUNNY vágódeszka késsel, tartalmaz egy kést rozsdamentes acél pengével,
beépített üvegnyitóval, a nyelében nyílással a felakasztásához, extra pengevédő
tok, könnyen felakasztható deszkával | Csomagolás: 25/50 db | Méret: 28 x 18,5 /
20,5 x 3 x 1,3 cm | Anyag: Rozsdamentes acél / Műanyag | Emblémázás: t 35 x 10 mm
K1+H2+V1 (4)

2421 Ft / szett

1000 Ft / db

56-0307016
zöld

56-0307017
kék

56-0307018
rózsaszin

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

ITALY

W

56-0301118

ITALY pizza vágó deszka 4 villával, 4 késsel és egy pizza
szeletelővel | Csomagolás: 10 szett | Méret: Ø32 cm |
Anyag: Rozsdamentes acél / Fa | Emblémázás: l 5 cm2 L4+H4 (1)

5866 Ft / db

USEFUL

W

USEFUL pizza vágó: rozsdamentes acél vágókorong, erős műanyag fogantyú
kiváló hirdetési felülettel, ajándékdobozban | Csomagolás: 25/100 db |
Méret: 11,2 x 10,5 x 1,8 cm | Anyag: Rozsdamentes acél / Műanyag |
Emblémázás: l 5 cm2 L1+H4 (1)

959 Ft / db

56-0307038
kék

új szín

56-0307010
fekete

56-0307011
vörös

56-0307012
zöld
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CEREALS
CEREALS reggeliző bögre szett duplafalú: csavaros tetővel, a
tetején különálló rekesszel, mely gabonapehellyel, müzlivel
vagy zabbal megtölthető, átlátszó pohárral (kapacitása
kb. 350 ml) – ideális joghurthoz – szilikon pánt a tartozék
műanyag kanál rögzítésére alkalmas mélyedéssel |
Csomagolás: 30/60 db | Méret: Ø6-8,5 x 16,5 cm |
Anyag: Műanyag / Szilikon | Emblémázás: t 30 x 15 mm
K1+H2+V1 (4)

duplafalú

1238 Ft / db

kb. 350 ml

56-0307044
almazöld

56-0307042
fehér

HEART PAN

56-0307043
kék

W

56-0306009

HEART PAN serpenyő: szív alakú sütőfelület, kb. 9,5 cm hosszú x 8 cm széles x 1,5 cm magas, tapadásmentes
bevonat, műanyag nyél akasztóval – ideális rántotta illetve palacsinta készítéshez | Csomagolás: 50 db |
Méret: Ø12 x 2 x 26 cm | Anyag: Karbon acél / Műanyag | Emblémázás: t 60 x 10 mm K2+H4+V1 (4)

1102 Ft / db

AL DENTE

56-0304331

W

AL DENTE spagetti szett sajtreszelővel,
spagetti adagolóval, spagetti fogóval és egy
szószos kanállal | Csomagolás: 10/20 szett |
Méret: 30,5 x 20,5 x 5 cm | Anyag: Rozsdamentes acél |
Emblémázás: l 10 x 50 mm L1+H2 (1)

4665 Ft / szett

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

STEWARD

56-1080111

STEWARD derékkötény, hosszú pántokkal | Csomagolás: 100 db | Méret: 100 x 100 cm | Anyag: 65 % Poliészter
/ 35 % Pamut | Emblémázás: u 80 x 80 mm T1+H6 (10)

1353 Ft / db

Uniszex

FREEZE

56-0606159

CATERING

FREEZE jégakku: hűtőfolyadékkal töltve (150 ml), erős műanyag házban |
Csomagolás: 40/80 db | Méret: 10,5 x 7 x 2,5 cm | Anyag: PET / SAP |
Emblémázás: t 35 x 35 mm K2+H2+V1 (2)

CATERING szakács kötény: első zsebbel, nyakba akasztóval és megkötővel |
Csomagolás: 200 db | Méret: 50 x 73 cm | Anyag: Polipropilén |
Emblémázás: s 140 x 110 mm S9 (1)

394 Ft / db

245 Ft / db

56-1080125
sárga

56-1080123
vörös
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CHIEF WAITER
CHIEF WAITER konyhai kötény: nyakpánttal és megkötő pánttal - ideális
főzéshez, sütéshez és szervírozáshoz | Csomagolás: 100 db | Méret: 89 x 64 cm |
Anyag: 100 % Pamut | Emblémázás: s 100 x 100 mm S9 (1)

1700 Ft / db

56-1080141
fehér

56-1080143
vörös

BEST SERVICE

56-1080133

BEST SERVICE konyhai kötény: 2 első zsebbel, állítható
nyakpánt fém csattal, hátulján hosszú megkötővel, és
az oldalán bújtatóval a konyharuha számára – ideális
sütéshez, főzéshez, szervírozáshoz | Csomagolás: 50 db |
Méret: 70 x 98 cm | Anyag: 90 % Poliészter / 10 % Pamut |
Emblémázás: s 120 x 120 mm S9+H4 (1)

2026 Ft / db

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

TIME

PY

TIME digitális konyhai mérleg: üvegfelülettel és érintőképernyős panelekkel, megjelenítés
kg-ban, g-ban, unciában és fontban (hátulján kiválasztható), analóg óra, teherbírás max.
3 kg, fali tartó, műanyag és üveg | Csomagolás: 6 db | Méret: Ø20 x 2 cm | Anyag: Műanyag /
Üveg | Elem: AAA/LR03/AM4 | Emblémázás: § 6 cm2 DP1+H2 (10)

6997 Ft / db

58-0300500
fekete

58-0300501
vörös

58-0300505
fehér

TOUCH’N’COOK

Érintőgombokkal

DM

58-8036002

TOUCH’N’COOK konyhai időmérő 59 másodperc-99 perces mérési tartomány,
hangjelzéssel, egyszerű beállítás az érintőképernyőn, mágnessel és támasztóval
a hátulján | Csomagolás: 60/120 db | Méret: 7,6 x 7,6 x 2,5 cm | Anyag: Műanyag |
Elem: AAA/LR03/AM4 | Emblémázás: t 25 x 3 mm K1+H4 (4)

2564 Ft / db

Mágneses

PRECISE

56-0499070
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WY

PRECISE digitális mérőkanál ideális teafű és egyéb fűszerek kimérésére0,1g/0.005 oz -tól max. 300g/10.935 oz -ig - bekapcsoló gombbal, automatikus
kikapcsolás, felakasztható | Csomagolás: 10/50 db | Méret: 22 x 5 x 2,9 cm |
Anyag: Műanyag | Emblémázás: t 30 x 15 mm K1+H4 (4)

3713 Ft / db

300g-ig

COOKIE BOX

56-0304409

COOKIE BOX sütiforma vágó készlet: 6 féle rozsdamentes acél forma - sütikészítéshez
kiváló, betekintő ablakos rozsdamentes acél dobozban | Csomagolás: 50/100 db |
Méret: 11,6 x 8,7 x 2,3 cm | Anyag: Rozsdamentes acél | Emblémázás: l 5 cm2
L1+H2 (1)

1136 Ft / db

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

COOKING TIME

56-0307040

COOKING TIME fakanál készlet: 5 részes bambusz készlet, 4 db fakanál
és tartó | Csomagolás: 25 db | Méret: Ø8,2 x 29,5 cm | Anyag: Bambusz |
Emblémázás: l 5 cm2 L4+H4 (1)

2332 Ft / db

ÚJONSÁG

WELL DONE

56-0604048

WELL DONE alumínium hamburger húspogácsa nyomó: tapadásmentes bevonattal |
Csomagolás: 40 db | Méret: Ø12 x 8 cm | Anyag: Alumínium / Polipropilén |
Emblémázás: l 5 cm2 L1+H4 (1)

2645 Ft / db

CRÈME BRÛLÉE
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58-8043001

CRÈME BRÛLÉE flambírozó – Ideális karamelizált desszertek készítéséhez,
használati utasítással, gázzal töltve, könnyen utántölthető | Csomagolás: 100 db |
Méret: Ø2,5 x 19 cm | Anyag: Alumínium / Fém / Műanyag | Emblémázás: l 5 cm2
L1+H4 (1)

5270 Ft / db

GRIP

56-0604063

GRIP rozsdamentes acél konyhai és barbecue csipesz: műanyag fogó felülettel,
gumis akasztóval a végén, záró mechanizmussal a praktikus, helykímélő tárolás
érdekében, használható főzéshez, sütéshez, grillezéshez és szervírozáshoz |
Csomagolás: 12/48 db | Méret: 1,8/4,3 x 36 cm | Anyag: Rozsdamentes acél /
Műanyag | Emblémázás: l 10 x 25 mm L1+H2 (1)

972 Ft / db

GOURMET

56-0499068

QW

GOURMET főzési hőmérsékletmérő: a kívánt főzési hőmérséklet riasztóval,
időmérővel, 3 kontrol gombbal és LCD kijelzővel, (°C és °F-ben) |
Csomagolás: 40/80 db | Méret: 7 x 6,4 x 1,8 cm | Anyag: Rozsdamentes acél /
Műanyag | Elem: AAA/LR03/AM4 | Emblémázás: l 45 x 10 mm L1+H3 (1)

3264 Ft / db

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

SALT N’ PEPPER

58-0300615

I

SALT N’ PEPPER só- és borsdaráló: erős kerámia daráló, ablakkal, gombnyomással
működtethető, 6 db AA elemmel működik (nem tartozék) | Csomagolás: 20 db |
Méret: 21,6 x Ø6,8 cm | Anyag: Műanyag / Rozsdamentes acél / Kerámia |
Elem: AA/LR6/AM3 | Emblémázás: t 25 x 10 mm K2+H3 (4)

4420 Ft / db

SPICE FLAVOUR

56-0304346

SPICE FLAVOR só és borsdaráló szett rozsdamentes acélból, átlátszó oldallal, tekerő
mechanikás kerámia késekkel, átlátszó díszdobozban | Csomagolás: 24/96 szettek |
Méret: Ø3 x 5,2 / 6,6 x 3,3 x 5,5 cm | Anyag: Rozsdamentes acél / Műanyag / Kerámia |
Emblémázás: l 15 x 15 mm L1+H2 (1)

2108 Ft / szett

LIFESTYLE

W

56-0304375

BOTH TOGETHER

56-0304406

LIFESTYLE olaj- és ecettartó a precíz és higiénikus tárolásért, üvegből készült, a teteje
fém/műanyag - a pumpás megoldásnak köszönhetően akár egy kézzel is könnyen
adagolható | Csomagolás: 10 szett | Méret: Ø4 x 16,4 cm | Anyag: Rozsdamentes acél /
Üveg / Műanyag | Emblémázás: l 5 cm2 L1+H4 (1)

BOTH TOGETHER só és borsörlő: átlátszó ablak és csavaros mechanizmus mindkét
oldalon - őrölt só az egyik oldalon, paprika a másikon | Csomagolás: 24/48 db |
Méret: Ø5,2 x 22 cm | Anyag: Műanyag / Rozsdamentes acél / Kerámia |
Emblémázás: t 20 x 35 mm K1+H4 (4)

2645 Ft / szett

2870 Ft / db

Szett

INNOVATION

56-0304373

W

INNOVATION só- és borsdaráló: gumis bevonatú
felülettel, átlátszó betekintő ablakkal és őrlő
szerkezettel, egyik oldalon a só, míg a másik
oldalon a bors távozik | Csomagolás: 50 db |
Méret: Ø8,1 x 10,5 cm | Anyag: Műanyag / Kerámia |
Emblémázás: t 20 x 10 mm K2+H2+V1 (1)

3087 Ft / db

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.
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PUT UNDER

56-0304408

W

PUT UNDER poháralátét szett, 5 részes: 4 db alátét és bambusz doboz, nagyméretű
emblémázható felülettel | Csomagolás: 40/80 db | Méret: 10 x 10 x 0,6 cm |
Anyag: Bambusz | Emblémázás: l 5 cm2 L4+H2 (1)

1666 Ft / db

COOLING CUBES

56-0304435

COOLING CUBES jégkocka szett bársonyzacskóban: rozsdamentes acél hűtőkövek,
kiváló hűtőhatással, újra felhasználható, a jéggel ellentétben nem hígítja az
italt, könnyen tisztítható | Csomagolás: 50/100 db | Méret: 2,5 x 2,5 / 9 x 13 cm |
Anyag: Rozsdamentes acél / Poliészter | Emblémázás: l 12 x 12 mm L1+H4 (1)

2394 Ft / db

ÚJONSÁG

BARKEEPER
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56-0304436

BARKEEPER rozsdamentes acél koktélos shaker szett: shakerből, fedélből, szűrőből és
adagolópohárból áll, kapacitása: kb. 550 ml | Csomagolás: 20 db | Méret: Ø8 x 22 cm |
Anyag: Rozsdamentes acél | Emblémázás: l 5 cm2 L1+H2 (1)

5998 Ft / db

kb. 550 ml

ÚJONSÁG

HAPPY HOUR

56-0304315

W

HAPPY HOUR rozsdamentes acél koktél shaker, kb. 300ml, díszdobozban |
Csomagolás: 25 db | Méret: 19 x Ø7,2 cm | Anyag: Rozsdamentes acél |
Emblémázás: l 5 cm2 L1+H2 (1)

3087 Ft / db

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

DRINK TOGETHER

56-0304417

DRINK TOGETHER üveg szívószál szett (2 darabos): 2 db átlátszó újra használható szívószál, egyenes kivitel,
ajándékdobozban | Csomagolás: 100/200 db | Méret: Ø0,8 x 21 cm | Anyag: Üveg | Emblémázás: t 60 x 20 mm
K1+H6 (1)

354 Ft / db

ÚJONSÁG

DRINK SMART

56-0304416

DRINK SMART üveg szívószál: átlátszó újra használható szívószál, egyenes kivitel, kefével a könnyű tisztítás
érdekében, környezetbarát vászontasakban | Csomagolás: 100/400 db | Méret: Ø0,8 x 20 cm | Anyag: Üveg /
Pamut / Vas | Emblémázás: u 80 x 40 mm T1+H4 (10)

469 Ft / db

ÚJONSÁG

DRINK HAPPY

56-0304447

DRINK FRIENDLY

56-0304448

DRINK HAPPY rozsdamentes acél szívószál készlet: 4 db hajlított szívószállal
és kefével a könnyű tisztítás érdekében, környezetbarát pamut tasakban |
Csomagolás: 50/200 szettek | Méret: Ø0,6 x 21,5 cm | Anyag: Rozsdamentes acél /
Pamut | Emblémázás: u 80 x 40 mm T1+H4 (10)

DRINK FRIENDLY rozsdamentes acél szívószál készlet: 4 db szívószál és
1 db kefe a a könnyű tisztítás érdekében, környezetbarát pamut tasakban |
Csomagolás: 50/200 szettek | Méret: Ø0,6 x 21,5 cm | Anyag: Rozsdamentes acél /
Pamut | Emblémázás: u 80 x 40 mm T1+H4 (10)

1265 Ft / szett

1265 Ft / szett

DRINK ELEGANT

56-0304345

DRINK ELEGANT rozsdamentes acél szívószál: tisztító kefével a könnyed
tisztítás érdekében, környezetbarát vászon tasakban | Csomagolás: 50/200 db |
Méret: Ø0,6 x 21,5 cm | Anyag: Rozsdamentes acél / Pamut |
Emblémázás: u 80 x 40 mm T1+H4 (10)

483 Ft / db

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.
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PRACTICALLY

STEEL

PRACTICALLY szilikon szívószál: többször használható,
tartó dobozban | Csomagolás: 100/400 db |
Méret: Ø5,4 x 2 cm | Anyag: Szilikon / Műanyag |
Emblémázás: t Ø30 mm K1+H2 (4)

STEEL üvegnyitó: nagyméretű emblémázási felülettel | Csomagolás: 50/400 db |
Méret: 8,5 x 5,4 cm | Anyag: Rozsdamentes acél | Emblémázás: l 5 cm2 L1+H2 (1)

56-0499040

279 Ft / db

306 Ft / db

56-0304440
fehér / fekete

56-0304442
vörös

56-0304443
zöld

56-0304444
narancssárga

56-0304441
kék

56-0304445
sárga

56-0304446
rózsaszín

TOGETHER
TOGETHER poháralátét: beépített üvegnyitóval,
az alján csúszásmentes bevonattal, nagy
reklám felülettel | Csomagolás: 100/400 db |
Méret: 8,2 x 8,2 cm | Anyag: Műanyag / Fém / EVA |
Emblémázás: t 70 x 25 mm K1+H2 (4)

163 Ft / db

56-0499104
fehér

56-0499105
fekete
56-0499109
almazöld

56-0499106
kék

56-0499108
vörös
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SPINNER
SPINNER üvegnyitó: beépített fidget spinner-rel | Csomagolás: 50/500 db |
Méret: 8,5 x 3,5 x 1,2 cm | Anyag: Műanyag / Fém | Emblémázás: t Ø20 mm
K1+H2 (1)

367 Ft / db

56-0499113
vörös

56-0499110
fehér

56-0499111
fekete

STARDUST

56-0499112
kék

BARTENDER

56-0301019

STARDUST sörnyitó széles fogóval | Csomagolás: 100/200 db | Méret: 12,5 x 5 x 2,3 cm |
Anyag: Rozsdamentes acél | Emblémázás: l 5 cm2 L1+H2 (1)

633 Ft / db

BARTENDER üvegnyitó: nagy méretű hirdetési felülettel |
Csomagolás: 50/500 db | Méret: 10,2 x 3,5 x 0,4 cm |
Anyag: Műanyag / Fém | Emblémázás: t 55 x 25 mm
K1+H2 (4)

136 Ft / db

További üvegnyitókat a 273-276.
oldalon találhat
56-0499114
fehér

56-0499115
fekete

56-0499116
kék

56-0499117
vörös

56-0499118
zöld

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

BEST SERVING
BEST SERVING pincérbicska: késsel, üvegnyitóval és dugóhúzóval |
Csomagolás: 12/120 db | Méret: 12 x 1,3 x 2,2 cm | Anyag: Karbon acél / Fém |
Emblémázás: l 20 x 5 mm L1+H4 (1)

504 Ft / db

56-0301145
fekete

56-0301146
fehér

56-0301147
ezüst

56-0301148
kék

56-0301149
vörös

ELEGANT

56-0301063

ELEGANT bornyitó fa fogóval és dugóhúzóval | Csomagolás: 25/100 db |
Méret: 11,5 x 1,5 x 2 cm | Anyag: Rozsdamentes acél / Fa |
Emblémázás: t 15 x 5 mm K1+H2 (4)

1260 Ft / db

SALUTE

56-0301036

SALUTE boros készlet fa dobozban: üveg borhőmérővel,
rozsdamentes acél cseppfogó gyűrűvel, fém bordugóval
és rozsdamentes acél bornyitóval | Csomagolás: 20 szett |
Méret: 17,5 x 14,5 x 4,5 cm | Anyag: Fa / Rozsdamentes acél |
Emblémázás: l 5 cm2 L4+H2 (1)

4858 Ft / szett

CELEBRATION

DUET
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56-0301037

DUET boros készlet fekete kartondobozban, dugóhúzóval, bornyitóval,
fóliavágóval és palack visszazáró dugóval | Csomagolás: 50 szett |
Méret: 13 x 10 x 2,5 cm | Anyag: Rozsdamentes acél / Fém |
Emblémázás: l 20 x 10 mm L1+H2 (1)

1221 Ft / szett

56-0301162

CELEBRATION fa italdoboz: 0,75 l-es pezsgőspalackhoz alkalmas,
csúszó fedéllel, bükkfából – Európai gyártmány | Csomagolás: 1 db |
Méret: 37 x 12 x 11,5 cm | Anyag: Fa | Emblémázás: l 5 cm2 L4+H4 (1)

2513 Ft / db

ÚJONSÁG

Egy palack számára

európai gyártmány
A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

MERLOT

56-0301160

MERLOT fa borosdoboz: 0,75 l-es borospalackhoz alkalmas, csúszó
fedéllel, bükkfából – Európai gyártmány | Csomagolás: 1 db |
Méret: 35,2 x 10,8 x 10 cm | Anyag: Fa | Emblémázás: l 5 cm2
L4+H4 (1)

Egy palack számára

ÚJONSÁG

2093 Ft / db

európai gyártmány

SAUVIGNON

56-0301161

SAUVIGNON fa borosdoboz: 2db 0,75 l-es borospalackhoz
alkalmas, csúszó fedéllel, bükkfából – Európai
gyártmány | Csomagolás: 1 db | Méret: 36 x 21,2 x 10,2 cm |
Anyag: Fa | Emblémázás: l 5 cm2 L4+H4 (1)

ÚJONSÁG

Két palack számára

3359 Ft / db

európai gyártmány

BAMBOO PRECIOUS
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56-0301144

BAMBOO PRECIOUS boros doboz és szett 1 palack számára: rozsdamentes
acél cseppfogó gyűrűvel, fém üvegdugó fa gombbal a tetején, és
rozsdamentes acél pincérbicska fa nyéllel, bambusz dobozban |
Csomagolás: 10 szettek | Méret: 36,5 x 11,3 x 10,5 cm | Anyag: Bambusz /
Rozsdamentes acél / Cink ötvözet | Emblémázás: l 5 cm2 L4+H4 (1)

7558 Ft / szett

BAMBOO PLEASURE

56-0301150

NOBLE WINE

56-0301151

BAMBOO PLEASURE boros szett, bambusz
dobozban: üvegből készült bor hőmérővel, rozsdamentes
acélból készült borgyűrűvel, fém palackdugóval, fém
kiöntő csőrrel és rozsdamentes acél pincérbicskával |
Csomagolás: 20 db | Méret: 22,5 x 12,5 x 4,5 cm |
Anyag: Bambusz / Rozsdamentes acél / Cink ötvözet |
Emblémázás: l 5 cm2 L4+H4 (1)

NOBLE WINE boros szett, sommelier szett bambusz
dobozban: karos dugóhúzóval, csere szénacél fejjel,
rozsdamentes acélgyűrűvel, fém palackdugóval, fém
kiöntő csőrrel és fóliavágóval | Csomagolás: 10 db |
Méret: 27 x 21,5 x 7,5 cm | Anyag: Bambusz / Rozsdamentes
acél / Cink ötvözet / Karbon acél | Emblémázás: l 5 cm2
L4+H4 (1)

5446 Ft / db

12623 Ft / db

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

GLOW

_

56-0403169

GLOW LED lámpa füzér: 10 db fehér LED-el, kb. 102 cm hossz (dugóval együtt), kiváló
üveg palackok belső megvilágítására, 3 db LR44-es gombelemmel működik, a termék
tartalmazza | Csomagolás: 100/500 db | Méret: Ø2,2 x 102 cm | Anyag: Műanyag / Réz |
Emblémázás: t 25 x 10 mm K1+H2 (4)

415 Ft / db

SMALL GLINT

Y

56-0902325

BIG GLINT

56-0902324

Y

SMALL GLINT LED lámpa henger alakú kialakítással, kivehető, láng formájú LED
lámpával, mely ki és bekapcsolható | Csomagolás: 50/200 db | Méret: Ø4,5 x 5,8 cm |
Anyag: Műanyag | Emblémázás: t 15 x 30 mm K1+H4 (4)

BIG GLINT LED lámpa henger alakú kialakítással, kivehető, láng formájú
LED lámpával, mely ki és bekapcsolható | Csomagolás: 50/200 db |
Méret: Ø4,5 x 9,7 cm | Anyag: Műanyag | Emblémázás: t 15 x 30 mm K1+H4 (4)

442 Ft / db

571 Ft / db

TEA TIME

56-0902337

Y

TEA TIME LED teamécses beépített LED lámpával és ki/
bekapcsoló gombbal a talpán | Csomagolás: 24/288 db |
Méret: Ø3,8 x 3,8 cm | Anyag: Műanyag |
Emblémázás: t 15 x 10 mm K1+H2 (1)

218 Ft / db
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SPHERE

CLAM

SPHERE gyertya üvegben | Csomagolás: 100 db | Méret: Ø5,5 x 6,6 cm |
Anyag: Üveg / Wax | Emblémázás: l 25 x 25 mm L4+H4 (1)

CLAM gyertya kis fémvödörben | Csomagolás: 100 db | Méret: Ø5,5 x 6 cm |
Anyag: Vas / Wax | Emblémázás: l 30 x 10 mm L1+H4 (1)

619 Ft / db

660 Ft / db

ÚJONSÁG

ÚJONSÁG

56-0902195
fehér

56-0902190
fekete

56-0902196
kék
56-0902192
vörös

56-0902198
sárga
56-0902197
vörös

56-0902191
fehér

ATMOSPHERE

56-0902136

W

ATMOSPHERE gyertya szett, tartalmaz 3 db illatgyertyát, üveg teamécses-tartót
és illatos füstölőket levél alakú kerámia tartóval, áttetsző fedelű ajándékdobozba
csomagolva | Csomagolás: 50/100 db | Méret: 20,2 x 7,5 x 3,3 cm | Anyag: Üveg / Wax
/ Kerámia | Emblémázás: t 60 x 30 mm K1+H4 (4)

843 Ft / db

GOOD SPIRITS

56-0902115

GOOD SPIRITS vanília illatú gyertya szív alakú fém tartóban |
Csomagolás: 100/300 db | Méret: 5 x 5 x 2,4 cm | Anyag: Fém / Wax |
Emblémázás: t 25 x 15 mm K2+H2+V1 (4)

394 Ft / db

Vanília illatú

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

TEIDE
TEIDE gázgyújtó: gyerekzárral, állítható lángnagysággal, akasztóval, gázzal töltve,
utántölthető | Csomagolás: 100 db | Méret: 22,5 x 3,5 x 2,4 cm | Anyag: Műanyag / Fém |
Emblémázás: t 35 x 15 mm K1+H2 (4)

775 Ft / db

56-0411015
szürke / fekete

FUEGO

56-0411021

FUEGO gázgyújtó: gyerekzárral, állítható lángnagyság, fém szerkezet
műanyag borítással, töltettség ellenőrző ablakkal, újratölthető, gázzal töltve
szállítjuk | Csomagolás: 100 db | Méret: 19 x 4 x 2 cm | Anyag: Műanyag /
Fém | Emblémázás: t 30 x 10 mm K1+H2 (4)

707 Ft / db

56-0411016
kék

VESUV

56-0411017
vörös

56-0411083

VESUV gumibevonatú gázgyújtó, gázzal töltve, újratölthető | Csomagolás: 100 db |
Méret: 17,5 x 1,5 x 1,5 cm | Anyag: Alumínium | Emblémázás: l 35 x 8 mm L1+H4 (1)

775 Ft / db

GLOWING

56-0411002

GLOWING elektromos cigaretta gyújtó a gomb
középen felgyullad, amikor kinyitja a gyújtót, USB
csatlakozóval tölthető | Csomagolás: 25/100 db |
Méret: 8,6 x 2,8 x 1,9 cm | Anyag: Műanyag |
Emblémázás: t 40 x 18 mm K1+H4+V1 (4)

2006 Ft / db

FIRESTARTER
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58-8043000

FIRESTARTER gázgyújtó: kb. 29 cm hosszú nyak, gyerekzáras ki / be kapcsoló, láng
beállító tárcsa, újratölthető, gázzal töltött, használati utasítással | Csomagolás: 50 db |
Méret: 2,9 x 2,3 x 47,9 cm | Anyag: Rozsdamentes acél / Műanyag | Emblémázás: l 30 x 10 mm
L1+H4 (1)

4474 Ft / db

Elektromos

JETSET

58-8043002

W

BOW

56-0411086

JETSET fém öngyújtó: zöld turbó lánggal, gázzal töltve, újratölthető kivitel,
ajándékdobozban | Csomagolás: 100 db | Méret: 6,5 x 2,8 x 1,6 cm | Anyag: Cink
ötvözet | Emblémázás: l 45 x 5 mm L1+H4 (1)

BOW BBQ újratölthető gázgyújtó alumínium előlappal, gumi háttal, sörnyitóval és
praktikus akasztóval, gázzal feltöltve | Csomagolás: 100 db | Méret: 20,5 x 2,5 x 2,5 cm |
Anyag: Alumínium | Emblémázás: t 40 x 10 mm K1+H3 (4)

1768 Ft / db

1918 Ft / db

2 az 1-ben

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

SIT DOWN
SIT DOWN filc ülőpárna: kényelmes, kör alakú | Csomagolás: 40 db | Méret: Ø35 cm |
Anyag: Poliészter | Emblémázás: u 80 x 80 mm T1+H2 (10)

1000 Ft / db

56-1000064
világoszöld

56-1000060
fekete

56-1000061
szürke

56-1000062
kék

56-1000063
vörös

56-1000065
narancssárga

SUMMER TRIP
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56-0605112
kék

SUMMER TRIP strandtörölköző: kiváló nedvszívással, puha szövet, elegáns szélek a
törölköző mindkét oldalán, OEKO-TEX® tanúsítvánnyal, emblémázható címkével, papír
borítóval, 360 g/m2 | Csomagolás: 25 db | Méret: kb. 70 x 140 cm | Anyag: 100 % Pamut
360 g/m2 | Emblémázás: u 25 x 20 mm T1+H5 (10)

56-0605110:
3488 Ft / db
56-0605111, 56-0605114:
3665 Ft / db
56-0605112, 56-0605113, 56-0605115:
3978 Ft / db

Minősített OEKO-TEX®

56-0605110
fehér

56-0605113
vörös

56-0605111
szürke

56-0605114
almazöld

56-0605115
narancssárga

CUDDLE
CUDDLE meleg vizes tömlő, mintás tokban,
emblémázható papír szívvel, kapacitás kb. 750 ml |
Csomagolás: 25/50 db | Méret: 24,4 x 13,7 x 4,2 cm |
Anyag: Gumi / Akril | Emblémázás: t 35 x 15 mm K1 (1)

1979 Ft / db

56-0909029
vörös - szívecskés

56-0909028
szürke

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

BABETT

BETTY

56-0503028

BABETT gumikacsa fürdéshez, phthalate
mentes, 3 év alatti gyermeknek is adható |
Csomagolás: 300/600 db | Méret: 5,7 x 5,9 x 4,5 cm |
Anyag: PVC, Lágyítószertől mentes |
Emblémázás: t 17 x 5 mm K1+H2+V1 (1)

238 Ft / db

Lágyítószertől
mentes

BOB

56-0503021

56-0503025

BETTY sípoló kacsa, műanyagból, fürdőszobai
használatra | Csomagolás: 60/240 db |
Méret: 8 x 10 x 10 cm | Anyag: PVC, Lágyítószertől
mentes | Emblémázás: t 20 x 10 mm K1+H1+V2 (1)

BOB, gumikacsa kék ruhában, sapkával |
Csomagolás: 50/200 db | Méret: 7 x 9 x 9 cm |
Anyag: PVC, Lágyítószertől mentes |
Emblémázás: t 20 x 10 mm K1+H2+V2 (1)

748 Ft / db

748 Ft / db

Lágyítószertől
mentes

Lágyítószertől
mentes
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DRY OFF
DRY OFF vendég törölköző szett, 5 darabos: 4 db kiváló nedvszívó és gyorsan száradó,
puha és bolyhos kéztörlő, hozzá illő, eltávolítható füles tartóban | Csomagolás: 36 db |
Méret: Ø11 x 10,5 / 31 x 28 cm | Anyag: Pamut / Poliészter | Emblémázás: u 80 x 12 mm
T1+H2 (10)

2421 Ft / db

56-0901021
bézs

56-0901022
világoskék

56-0901020
szürke

HOME HELPER
HOME HELPER vendég törölköző szett, 5 darabos: 4 db
kiváló nedvszívó és gyorsan száradó, puha és bolyhos
kéztörlő, fából készült dobozban | Csomagolás: 24 db |
Méret: 14 x 11 x 9,5 / 31 x 28 cm | Anyag: Fa / Pamut |
Emblémázás: l 5 cm2 L4+H4 (1)

2774 Ft / db

56-0901027
világoskék

56-0901025
szürke

56-0901026
bézs

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

PERFECT

56-0499003

PERFECT 6 db-os manikűrkészlet tartalma: 2 körömreszelő, csipesz,
körömvágó, 2 körömvágó csipesz, cipzáras tokban, díszvarrással, gravírozható
fémlappal | Csomagolás: 25/50 db | Méret: 14,8 x 8,9 x 3 cm | Anyag: Fém / PU |
Emblémázás: l 30 x 10 mm L1+H3 (1)

2611 Ft / db

PRETTY IN BLACK
PRETTY IN BLACK manikűr szett,
5 darabos: körömreszelő, csipesz, körömvágó olló,
körömvágó és egy olló, téglalap alakú, gombbal nyíló
tokban | Csomagolás: 20/100 db | Méret: 11 x 6,5 x 2 cm |
Anyag: Műanyag / Fém | Emblémázás: § 6 cm2
DP1+H2 (10)

1673 Ft / db
56-0499053
vörös

56-0499052
szürke

ELAINE

LYON

Manikűrkészlet ELAINE, tartalmaz egy körömvágó ollót,
körömreszelőt, csipeszt, körömcsipeszt, 2 manikűr ceruzát
patentos tokba csomagolva | Csomagolás: 50/200 db |
Méret: 11 x 6 x 1,8 cm | Anyag: Fém / PVC |
Emblémázás: t 30 x 30 mm K1+H2 (4)

LYON manikűr szett, 4 részes: tartalmaz körömreszelőt,
körömcsipeszt, körömvágó ollót és körömágy
visszanyomó, átlátszó dobozban | Csomagolás: 50/200 db |
Méret: 9,5 x 4,7 x 2,9 cm | Anyag: Műanyag / Fém / Szilikon |
Emblémázás: t 18 x 65 mm K1+H2 (4)

741 Ft / db

694 Ft / db

56-0499093
vörös

AMELIE
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56-0499012

56-0499095
fekete

56-0499094

DENISE

Elegáns manikűrkészlet AMELIE, tartalmaz egy körömvágó ollót, körömreszelőt,
csipeszt, kis és nagy körömcsipeszt, manikűrceruzát téglatest alakú patentos
tokban | Csomagolás: 20/80 db | Méret: 15,3 x 7,5 x 2,3 cm | Anyag: Fém / PVC |
Emblémázás: t 70 x 25 mm K1+H3 (1)

Elegáns manikűrkészlet DENISE, tartalmaz egy körömvágó ollót, körömreszelőt,
csipeszt, körömcsipeszt, 2 manikűrceruzát ovális patentos tokban |
Csomagolás: 20/100 db | Méret: 12,4 x 7,5 x 2,1 cm | Anyag: Fém / PVC |
Emblémázás: t 60 x 30 mm K1+H2 (1)

1768 Ft / db

1163 Ft / db

56-0499096
bézs

56-0499092
fekete

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

ECO CLEAN
ECO CLEAN bambusz fogkefe: kényelmesen puha nejlon sörték |
Csomagolás: 200/600 db | Méret: 19 x 1,5 x 0,5 cm | Anyag: Bambusz /
Nejlon | Emblémázás: l 5 cm2 L4+H2 (1)

231 Ft / db

56-0320030
barna

ÚJONSÁG

56-0320031
barna / szürke

SHORT WAVE

56-0320019

SHORT WAVE wellnes készlet: hámlasztó szivaccsal,
hajkefével és hámlasztó mosókesztyűvel, díszdobozban |
Csomagolás: 48 db | Méret: 21 x 15 x 5 cm | Anyag: Fa / Poliészter |
Emblémázás: t 40 x 40 mm K2+H2+V1 (1)

2870 Ft / db

ÚJONSÁG

ECO SCRUBBER
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56-0901031

ECO SCRUBBER masszázskefe: testkefe pánttal és rögzített sörtékkel a teljes
test alapos hámlasztásához | Csomagolás: 10/180 db | Méret: 12 x 6,3 x 3 cm |
Anyag: Bambusz / Nejlon / Műanyag | Emblémázás: l 5 cm2 L4+H2 (1)

1122 Ft / db

ÚJONSÁG

LONG SCRUBBER

56-0901032

LONG SCRUBBER masszázskefe: testkefe hosszú nyéllel és rögzített sörtékkel a
teljes test alapos hámlasztásához | Csomagolás: 5/50 db | Méret: 41,2 x 10,5 x 3,5 cm |
Anyag: Bambusz / Pamut | Emblémázás: l 5 cm2 L4+H2 (1)

2203 Ft / db

ÚJONSÁG

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

STARFISH
STARFISH tengeri csillag masszírozó, öt golyóval | Csomagolás: 50/100 db |
Méret: Ø14 x 3 cm | Anyag: Műanyag | Emblémázás: t 30 x 30 mm K1+H2 (4)

272 Ft / db

56-0402351
kék

56-0402352
vörös

PRETTY WOMAN

56-0402356
átlátszó

56-0320017

PRETTY WOMAN pedikűr szett: 1 db körömreszelővel, 2 db habszivacs
lábujjelválasztóval, körömkefével, habkővel, átlátszó cipzáras tasakban, csuklószíjjal |
Csomagolás: 60/120 szett | Méret: 14 x 4,5 x 6 cm | Anyag: Műanyag / EVA |
Emblémázás: n 40 x 20 mm E1 (10)

809 Ft / szett

DAY BY DAY
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56-0402861

DAY BY DAY gyógyszertároló 7 rekesszel, forog, amikor megnyomja a gombot,
átlátszó ajtó a gyógyszer kivételéhez | Csomagolás: 50/200 db | Méret: Ø8,8 x 3,8 cm |
Anyag: Műanyag | Emblémázás: t 30 x 20 mm K1+H2 (4)

598 Ft / db

SANITIZER

MASK PROTECT

56-1804007

SANITIZER automata szappan adagoló: infravörös érzékelővel, kapacitása kb. 350 ml,
piros LED fény használat közben, a talpán ki/be kapcsoló gombbal, 4 db AAA
elemmel működik (nem tartozék) | Csomagolás: 20 db | Méret: 12,5 x 8 x 19,5 cm |
Anyag: Műanyag | Elem: AAA/LR03/AM4 | Emblémázás: t 50 x 10 mm K2+H4 (1)

3624 Ft / db

56-0405272

MASK PROTECT védő és tároló doboz: maximum 6 db eldobható maszk
számára | Csomagolás: 100/200 db | Méret: 18,8 x 11 x 1,5 cm | Anyag: Műanyag |
Emblémázás: t 50 x 20 mm K1+H2+V1 (1)

367 Ft / db

ÚJONSÁG
ÚJONSÁG
maximum 6 db
eldobható maszk
számára

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

COIFFEUR

56-0402310

COIFFEUR úti fésű hajgumikkal: alumínium karabinerrel és 3 db hajgumival |
Csomagolás: 50/200 db | Méret: 12,5 x 4 x 2,8 cm | Anyag: Műanyag / Gumi |
Emblémázás: t 35 x 20 mm K1+H2 (4)

462 Ft / db

DANDELION

56-0320018

DANDELION mini körömreszelők: 6 db mini
körömreszelő pitypang dizájnnal, karton tokban |
Csomagolás: 100/1000 db | Méret: 5,5 x 6,2 x 0,4 cm |
Anyag: Papír / EVA | Emblémázás: t 45 x 10 mm K1+H2 (1)

156 Ft / db

MODEL
MODEL kozmetikai tükör, sminktükör – tökéletesen ridikülbe illő méret: fedele
egyben kihajtható állványként funkcionál, nagy emblémázási felülettel |
Csomagolás: 100/500 db | Méret: 6,3 x 7 x 0,5 cm | Anyag: Műanyag / Üveg |
Emblémázás: t 40 x 40 mm K1+H2+V1 (4)

136 Ft / db
56-0402333
zöld

56-0402330
fehér

56-0402331
kék

56-0402332
vörös

56-0402334
magenta

DONNA

DIVA

56-0402335

DONNA névjegykártya méretű zsebtükör, alumíniumból |
Csomagolás: 50/500 db | Méret: 6 x 7 x 0,5 cm |
Anyag: Alumínium / Üveg | Emblémázás: l 5 cm2 L1+H2 (1)

56-0402336

y

DIVA sminktükör, praktikus LED fénnyel |
Csomagolás: 50/200 db | Méret: Ø7 x 1,6 cm |
Anyag: Műanyag / Üveg | Emblémázás: t Ø25 mm
K1+H2 (4)

360 Ft / db

632 Ft / db

LED lámpával

TAILOR

56-0405296

TAILOR úti varrókészlet, névjegykártya méretű | Csomagolás: 50/500 db |
Méret: 8,5 x 5,5 x 0,5 cm | Anyag: Műanyag / Fém | Emblémázás: t 70 x 25 mm K1+H2 (4)

211 Ft / db

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.
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NICE

56-0405220

NICE varrókészlet: 2 db gomb, 2 patent, 3 db varrótű, 3 db gombostű, biztosító
tű, csipesz, olló, tű befűző, és 6 fél színű varrócérna | Csomagolás: 50/300 db |
Méret: 7 x 6,6 x 1,7 cm | Anyag: Műanyag | Emblémázás: t 45 x 40 mm K1+H2 (4)

510 Ft / db

VIEW

56-0407710

VIEW szemüvegtisztító szett tisztító folyadékot
tartalmazó üvegcse (kb.20ml), tisztító kendő,
mini csavarhúzó kulcstartóval, patentos
PVC tartóban | Csomagolás: 100/200 db |
Méret: 3,5 x 3 x 10 cm | Anyag: PVC / Poliészter / Fém |
Emblémázás: t 10 x 15 mm K1+H3 (1)

687 Ft / db

CLEAN UP

56-0407711

CLEAN UP Mikroszálas törlőkendő szemüveghez |
Csomagolás: 2000 db | Méret: 18 x 15 cm | Anyag: Poliészter
/ Akril | Emblémázás: w 135 cm2 TS3+H2 (10)

136 Ft / db

SMALL SHINE
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56-0405192

SMALL SHINE cipőpucoló készlet: fanyelű kefével, polírozó kendővel (kb. 23 x 10 cm),
színtelen cipőápoló olaj szivaccsal, színtelen szilikon olaj szivaccsal, átlátszó cipzáras
tasakban | Csomagolás: 25/50 db | Méret: 16 x 12 x 3,9 cm | Anyag: Fa / Műanyag /
Poliészter | Emblémázás: t 60 x 20 mm K1+H4 (1)

775 Ft / db

BIG SHINE

56-0405193

BIG SHINE cipőpucoló készlet: fanyelű kefével, színtelen cipőápoló krémmel, polírozó
kendővel (kb. 23 x 10 cm), színtelen cipőápoló olaj szivaccsal, színtelen szilikon olaj
szivaccsal, átlátszó cipzáras tasakban, csuklópánttal | Csomagolás: 25/50 db |
Méret: 17 x 8 x 6 cm | Anyag: Fa / Műanyag / Poliészter | Emblémázás: t 60 x 20 mm
K1+H4 (1)

911 Ft / db

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

TERMOSZBÖGRÉK & KULACSOK

AWAKE

56-0304209

AWAKE rozsdamentes acél vákuumos kancsó: duplafalú, csavaros
fedél nyomógombbal az egykezes öntéshez, kapacitása kb. 1 liter,
díszdobozba csomagolva | Csomagolás: 10 db | Méret: Ø11 x 23,5 cm |
Anyag: Rozsdamentes acél / Műanyag / Szilikon | Emblémázás: l 5 cm2
L1+H4 (1)

6657 Ft / db

EGÉSZSÉGES ÉS KELLEMES.
Ha sokat utazik, ne felejtsen el inni! Az utazóbögrék
kellemes meleget vagy hűvös felüdülést adnak, az
ivópalackok pedig mindig jó ötletnek számítanak
sportolás közben. Vigye magával kedvenc italát,
élvezze az ideális ivási hőmérsékleten, és érezze magát
felfrissülve egész nap. Tekintse meg termékeinket!
Termobögrék ...............................................................................................358
Sport kulacsok ...........................................................................................369
Termoszok ......................................................................................................377
Laposüvegek ............................................................................................... 379

ÚJONSÁG
Kb. 1 literes

HOT DRINK

56-0304322

HOT DRINK duplafalú termobögre rozsdamentes acél gyűrű kívül, belül műanyag,
nyílással a kupakján, kényelmes füllel, kb. 400 ml kapacitás | Csomagolás: 20 db |
Méret: 19,5 x Ø8 cm | Anyag: Műanyag / Rozsdamentes acél | Emblémázás: l 5 cm2
L1+H2 (1)

1754 Ft / db

EVERYDAY
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56-0304310

EVERYDAY duplafalú bögre rozsdamentes acélból, műanyag fogóval, kb. 200 ml
kapacitás | Csomagolás: 20/80 db | Méret: Ø6,9 x 8 cm | Anyag: Rozsdamentes acél
/ Műanyag | Emblémázás: l 5 cm2 L1+H2 (1)

1326 Ft / db

kb. 400 ml

RETRO CUP
RETRO CUP zománcozott bögre: füllel, kívül színes, belül fehér színű,
kapacitása: kb. 350 ml | Csomagolás: 6/60 db | Méret: Ø9 x 8 cm | Anyag: Vas |
Emblémázás: l 5 cm2 L1+H4 (1)

884 Ft / db

56-0304424
zöld / fehér

56-0304420
fekete / fehér

56-0304421
fehér

56-0304422
kék / fehér

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

HIKING DAY
HIKING DAY rozsdamentes acél bögre, duplafalú: kb. 220 ml kapacitás, színes
karabinerrel | Csomagolás: 50/100 db | Méret: Ø7 x 8 cm | Anyag: Rozsdamentes acél
/ Alumínium | Emblémázás: l 5 cm2 L1+H2 (1)

1326 Ft / db

56-0603140
fekete / ezüst

56-0603141
ezüst

56-0603142
kék / ezüst
56-0603143
zöld / ezüst

56-0603144
vörös / ezüst

56-0603145
narancssárga /
ezüst

WARM-UP
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WARM-UP duplafalú műanyag pohár kívül és belül műanyagból, gumi
fogóval, műanyag fedél, nyílással az iváshoz, 400 ml | Csomagolás: 25 db |
Méret: Ø8,2 x 17,7 cm | Anyag: Műanyag | Emblémázás: t 35 x 35 mm
K2+H4 (4)

új szín

1414 Ft / db

ÚJONSÁG
kb. 400 ml

56-0304110
kék

56-0304111
vörös

56-0304159
szürke

56-0304112
fehér

LUNGO
LUNGO duplafalú termobögre kívül rozsdamentes acél, belül műanyag, letekerhető
fedéllel, rajta nyílással, különböző színek, kb. 400 ml kapacitás | Csomagolás: 48 db |
Méret: Ø8 x 17,3 cm | Anyag: Rozsdamentes acél / Műanyag | Emblémázás: l 5 cm2 L1+H4 (1)

1550 Ft / db

kb. 400 ml

56-0304129
ezüst / kék

56-0304130
ezüst / zöld

56-0304128
ezüst / narancs

56-0304131
ezüst / fekete

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

TAKE FAST
TAKE FAST termobögre duplafalú: kívül rozsdamentes acél, belül
műanyag, műanyag fedél biztonságos csavaros kupakkal és nyílással
az iváshoz, gumírozott talp a kiváló tapadás érdekében, kapacitás
kb. 290 ml, ajándékdobozban | Csomagolás: 48 db | Méret: Ø7 x 14 cm |
Anyag: Rozsdamentes acél / Műanyag | Emblémázás: l 5 cm2 L1+H4 (1)

1462 Ft / db

kb. 290 ml

56-0304165
vörös
56-0304160
fekete

56-0304161
ezüst

56-0304162
fehér

EXCLUSIVE LIQUID
EXCLUSIVE LIQUID duplafalú termosz bögre: kívül rozsdamentes acél
futurisztikus dizájnnal és dekoratív szilikon gyűrűvel, belül műanyag, a fedele
biztonságos csavaros mechanikával és kihajtható záras beépített nyílással az
iváshoz, gumiborítású talp a kiváló tapadás érdekében, kapacitása kb. 400 ml |
Csomagolás: 24 db | Méret: Ø7,1 x 21,5 cm | Anyag: Rozsdamentes acél / Műanyag |
Emblémázás: l 5 cm2 L1+H2 (1)

1890 Ft / db

kb. 400 ml

56-0304210 56-0304211
fekete
szürke
56-0304212
kék

56-0304213
vörös

56-0304163
kék

56-0304164
zöld

56-0304166
narancssárga

AU LAIT
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AU LAIT duplafalú termobögre: rozsdamentes acél külső és belső, színes csavaros
műanyag fedéllel nyílással az iváshoz, színes műanyag gyűrű a biztosabb és
kellemesebb fogás érdekében és gumírozott talp a jó felületi tapadásért, kapacitása
kb. 380 ml-es, ajándékdobozban szállítjuk | Csomagolás: 28 db | Méret: Ø6,7 x 18,5 cm |
Anyag: Rozsdamentes acél / Szilikon / Műanyag | Emblémázás: l 5 cm2 L1+H4 (1)

2598 Ft / db

kb. 380 ml

56-0304133
fekete / ezüst

LUCARA

56-0304135
kék / ezüst

56-0304136
narancs / ezüst

56-0304137
lila / ezüst

56-0304134
zöld / ezüst

LIBERICA

56-0304220

LUCARA duplafalú utazó termoszbögre: kívül rozsdamentes acélból, belül
műanyagból, a fedél biztonsági csavaros kupakkal és beépített kihajtható
ivónyílással, gumírozott talppal a kiváló tapadás érdekében, kb. 300 ml
kapacitással | Csomagolás: 48 db | Méret: Ø7 x 16,5 cm | Anyag: Rozsdamentes acél
/ Műanyag | Emblémázás: l 5 cm2 L1+H4 (1)

LIBERICA duplafalú utazó termoszbögre: kívül és belül rozsdamentes acélból, a
fedél biztonsági csavaros kupakkal és beépített kihajtható ivónyílással, színes
dekorációval, kb. 400 ml kapacitással | Csomagolás: 28 db | Méret: Ø8 x 19 cm |
Anyag: Rozsdamentes acél / Szilikon / Műanyag | Emblémázás: l 5 cm2
L1+H4 (1)

1557 Ft / db

2509 Ft / db

kb. 400 ml

kb. 300 ml

56-0304217
ezüst / kék

56-0304218
ezüst / vörös

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

CREMA

W

CREMA duplafalú termobögre kívül és belül rozsdamentes acélból, letekerhető
műanyag tetővel és beépített, kihajtható nyílással, színes gumigyűrűvel az oldalán
és a nyílásán, kb. 400 ml kapacitással | Csomagolás: 28 db | Méret: Ø7 x 19,5 cm |
Anyag: Rozsdamentes acél / Műanyag | Emblémázás: l 5 cm2 L1+H4 (1)

2645 Ft / db

kb. 400 ml

56-0304113
kék

56-0304115
fekete

56-0304117
világoskék

56-0304116
zöld

56-0304118
narancssárga

56-0304119
lila

56-0304139
vörös

DARK CREMA
DARK CREMA duplafalú termosz bögre: kívül és belül rozsdamentes acél, műanyag fedél
biztonságos csavaros mechanikával és kihajtható záras beépített nyílással az iváshoz, színes
gumigyűrű a felső részen és gumiborítású talp a kiváló tapadás érdekében, kapacitása
kb. 400 ml | Csomagolás: 28 db | Méret: Ø7 x 19,5 cm | Anyag: Rozsdamentes acél / Műanyag |
Emblémázás: l 5 cm2 L1+H4 (1)

2666 Ft / db

kb. 400 ml

56-0304171
fekete / vörös

56-0304172
fekete / zöld

56-0304173
fekete

56-0304170
fekete / kék

56-0304174
fekete / szürke

56-0304193
fekete / narancssárga
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EARLY MORNING
EARLY MORNING duplafalú termoszbögre: kívül és belül rozsdamentes acélból, műanyag fedél csavaros
biztonsági menettel, nyomógombos nyitás/zárás, beépített ivónyílás, gumi alj, kb. 380 ml-es kapacitás,
hordozó csuklópánttal | Csomagolás: 28 db | Méret: Ø7 x 19,5 cm | Anyag: | Emblémázás: l 5 cm2 L1+H4 (1)

2686 Ft / db

kb. 380 ml

56-0304255
fekete

56-0304256
fehér

56-0304258
réz

56-0304257
antracit

CLASSICO
CLASSICO duplafalú termo bögre: kívül és belül rozsdamentes acélból, műanyag
fedél, biztonságos csavaros menettel, nyomógombos Nyitó/Záró gombbal a
tetején, gumiborítású talppal a kiváló tapadás érdekében, kapacitása kb. 380 ml |
Csomagolás: 28 db | Méret: Ø6,7 x 18,5 cm | Anyag: Rozsdamentes acél / Műanyag |
Emblémázás: l 5 cm2 L1+H4 (1)

2999 Ft / db

kb. 380 ml

új szín

56-0304150
fekete

56-0304152
kék

56-0304153
vörös

56-0304151
antracit

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

BEST FLAVOUR
BEST FLAVOUR termobögre duplafalú: kívül és belül rozsdamentes acélból,
átlátszó biztonsági csavaros tető műanyagból, a tetején ivónyilással,
kapacitása kb. 350 ml | Csomagolás: 24 db | Méret: Ø8,2 x 13,5 cm |
Anyag: Rozsdamentes acél / Szilikon / Műanyag | Emblémázás: l 5 cm2
L1+H4 (1)

3046 Ft / db

kb. 350 ml

56-0304221
fekete

56-0304222
fehér

56-0304223
ezüst

FLAVOURED
FLAVOURED termosz bögre, duplafalú: kívül és belül rozsdamentes acél, műanyag
fedél biztonságos csavaros kupakkal, tetején nyitó/záró nyomógomb és beépített
nyílás iváshoz, kb. 380 ml kapacitással | Csomagolás: 28 db | Méret: Ø7 x 20,5 cm |
Anyag: Rozsdamentes acél / Műanyag | Emblémázás: l 5 cm2 L1+H4 (1)

3373 Ft / db

kb. 380 ml

56-0304154
sötétkék

56-0304155
zöld

56-0304156
vörös

56-0304157
narancssárga
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ARABICA
ARABICA duplafalú termobögre kívül és belül rozsdamentes acélból, kontrasztos színes
díszcsíkkal és biztonságos csavaros műanyag tetővel, Nyitó/Záró gombbal a tetején és
beépített nyílással az iváshoz, színes műanyag gyűrűvel a kellemesebb fogás érdekében, és
gumírozott talprésszel a kiváló tapadás érdekében, kb. 440 ml kapacitás | Csomagolás: 24 db |
Méret: Ø6,3 x 19 cm | Anyag: Rozsdamentes acél / Műanyag / Szilikon | Emblémázás: l 5 cm2
L1+H4 (1)

2870 Ft / db

kb. 400 ml

56-0304140
fehér / fekete

56-0304141
fehér / világoszöld

56-0304142
fehér / világoskék

56-0304143
fehér / vörös

GOLDEN DREAM

56-0304144
fehér / lila

W

GOLDEN DREAM duplafalú termoszbögre: rozsdamentes acélból, biztonságos
csavaros műanyag fedél, nyomógombos nyitó/záró mechanizmus – kívül akasztóval
a bögrére akasztáshoz, színes gumiborítás a biztosabb fogás érdekében, kb. 380 mles kapacitás, ajándékdobozban | Csomagolás: 24 db | Méret: Ø7 x 20,2 cm |
Anyag: Rozsdamentes acél / Szilikon / Műanyag | Emblémázás: l 5 cm2 L1+H4 (1)

3087 Ft / db

kb. 380 ml

56-0304146
világoszöld / fekete
56-0304147
világoskék / fekete

56-0304149
magenta / fekete

56-0304148
vörös / fekete

56-0304158
sötétkék / fekete

56-0304145
szürke / fekete

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

CURL

DW

56-0304189

CURL elektromos shaker – tökéletes koktélokhoz, fitnesz italokhoz
és protein-/vagy tejitalokhoz: átlátszó felsőrész mérőskálával
450 ml-ig, tetején ivónyílással és átlátszó tetővel, levehető alsó
rész beépített motorral és ki/be kapcsoló gombbal, gumiborítású
talp a csúszásmentesség érdekében, kapacitása kb. 550 ml |
Csomagolás: 12/24 db | Méret: Ø8,5 x 22 cm | Anyag: Műanyag / Akril /
Szilikon | Elem: AAA/LR03/AM4 | Emblémázás: t 20 x 50 mm K1+H4 (4)

3958 Ft / db

Elektromos

PICK UP
PICK UP üveg pohár: levehető színes szilikon tetővel, ivónyílással, szilikon pánt
az optimális tapadás érdekében, kapacitása kb. 350 ml | Csomagolás: 30 db |
Méret: Ø8,5 x 11 cm | Anyag: Üveg / Szilikon | Emblémázás: t 20 x 25 mm
K2+H4+V1 (4)

1265 Ft / db

ÚJONSÁG

56-0304470
fekete / átlátszó

56-0304471
fehér / átlátszó

56-0304472
kék / átlátszó

kb. 350 ml
56-0304473
vörös / átlátszó

56-0304474
zöld / átlátszó

56-0304475
narancssárga / átlátszó
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SUMMER DRINK
SUMMER DRINK retró üveg szívószálas bögre: fogantyúval,
fedéllel és szívószállal, kapacitás: kb. 400 ml |
Csomagolás: 48 db | Méret: Ø6 x 20 cm | Anyag: Üveg / Fém / PP |
Emblémázás: t 40 x 40 mm K2+H4+V1 (4)

ÚJONSÁG

1176 Ft / db

kb. 400 ml

56-0304455
átlátszó / kék

56-0304456
átlátszó / zöld

56-0304457
átlátszó / sárga

TAKE AND GO
TAKE AND GO kulacs, vizes palack: matt felülettel, biztonságos csavaros kupakkal, mely
fémkupakot formáz, csuklópánttal, kapacitása kb. 500 ml | Csomagolás: 28/56 db |
Méret: Ø6,5 x 20 cm | Anyag: Műanyag / Nejlon | Emblémázás: t 25 x 70 mm K2+H2+V1 (1)

748 Ft / db

kb. 500 ml

56-0304181
kék

56-0304182
zöld

56-0304183
vörös

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

PLAINLY
PLAINLY kulacs: rozsdamentes acél kupak biztonságos csavaros kialakítással,
csuklópánttal, kb. 550 ml-es kapacitással | Csomagolás: 50/100 db |
Méret: Ø6,5 x 21 cm | Anyag: Műanyag / Rozsdamentes acél / Nejlon |
Emblémázás: l 20 x 10 mm L1+H2 (1)

843 Ft / db

kb. 550 ml

56-0304241
átlátszó

56-0304242
szürke

56-0304243
kék

56-0304244
vörös

56-0304245
almazöld

56-0304246
sárga

CONDY

FORCY

CONDY sport kulacs: színes, csavaros műanyag fedél, színben
illeszkedő szilikon gyűrűvel, a fedélhez rögzített szívószállal,
fogantyúval, behajtható ivónyílással, kapacitás: kb. 750 ml |
Csomagolás: 50 db | Méret: Ø7 x 23,5 cm | Anyag: Műanyag /
Szilikon | Emblémázás: t 25 x 35 mm K2+H2+V1 (1)

FORCY sport kulacs: átlátszó kulacs hozzáillő műanyag
fedéllel, a fedélhez csatlakoztatott leszerelhető szívószál,
fogantyúval, kinyitható ivónyílás, kapacitás: kb. 650 ml |
Csomagolás: 50 db | Méret: Ø7 x 23,5 cm |
Anyag: Műanyag / Rozsdamentes acél / Szilikon |
Emblémázás: l 30 x 15 mm L1+H2 (1)

1394 Ft / db

1326 Ft / db

kb. 650 ml

kb. 750 ml

56-0304460
átlátszó / fekete

56-0304461
átlátszó / fehér

56-0304462
átlátszó / kék

56-0304270
szürke

56-0304273
vörös

56-0304274
almazöld

56-0304275
narancssárga

56-0304272
kék
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LOOPED
LOOPED alumínium ivópalack: átlátszó műanyag csavaros kupak, szilikon
hurok, űrtartalom kb. 650 ml | Csomagolás: 50 db | Méret: Ø6,6 x 23 cm |
Anyag: Alumínium / Műanyag / Szilikon | Emblémázás: l 5 cm2 L1+H2 (1)

1326 Ft / db

ÚJONSÁG
kb. 650 ml

56-0304480
almazöld

56-0304481
fekete

56-0304482
kék

56-0304483
vörös

COLOURED
COLOURED alumínium kulacs: színes csavaros műanyag kupakkal,
szilikon pánttal, kapacitása: kb. 650 ml | Csomagolás: 50 db |
Méret: Ø6,5 x 23 cm | Anyag: Alumínium / Műanyag / Szilikon |
Emblémázás: l 5 cm2 L1+H2 (1)

1421 Ft / db

kb. 650 ml

56-0304428
almazöld
56-0304425
szürke

56-0304426
kék

56-0304427
vörös

56-0304429
narancssárga

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

TRANSIT
TRANSIT alumínium kulacs, színével
megegyező karabinerrel és műanyag tetővel,
űrtartalom kb. 400 ml-es | Csomagolás: 48 db |
Méret: Ø6,5 x 17,5 cm | Anyag: Alumínium / Műanyag |
Emblémázás: t 25 x 40 mm K2+H2+V1 (4)

kb. 400 ml

884 Ft / db

56-0603038
fekete

56-0603039
zöld

56-0603041
vörös

56-0603043
narancssárga

56-0603044
ezüst

56-0603045
fehér

56-0603040
kék

BIG TRANSIT
BIG TRANSIT alumínium kulacs: színével megegyező
karabinerrel és műanyag tetővel, kapacitása
kb.750 ml | Csomagolás: 48 db | Méret: Ø7,2 x 25,5 cm |
Anyag: Alumínium / Műanyag | Emblémázás: l 5 cm2
L1+H2 (1)

1312 Ft / db

kb. 750 ml

56-0603130
fekete

56-0603131
fehér

56-0603132
ezüst

56-0603133
kék

56-0603134
vörös

56-0603135
zöld

56-0603136
narancssárga

373

ECO TRANSIT
ECO TRANSIT alumínium palack: egyfalú, bambusz fedél biztonságos
csavaros kupakkal és hordozó fogantyúval, kapacitás: kb. 550 ml |
Csomagolás: 48 db | Méret: Ø7,3 x 19 cm | Anyag: Alumínium /
Rozsdamentes acél / Bambusz | Emblémázás: l 5 cm2 L1+H2 (1)

ÚJONSÁG

1754 Ft / db

kb. 550 ml

56-0603150
fekete

56-0603151
fehér

PARKY

56-0603152
ezüst

56-0603153
kék

56-0603154
vörös

W

PARKY palack: kívül és belül rozsdamentes acélból, biztonságos
csavaros fedéllel, kapacitása kb. 600 ml | Csomagolás: 32 db |
Méret: Ø7,4 x 22,5 cm | Anyag: Rozsdamentes acél / Műanyag |
Emblémázás: l 5 cm2 L1+H4 (1)

2421 Ft / db

kb. 600 ml

ÚJONSÁG

56-0304301
ezüst

56-0304501
fehér / ezüst

56-0304502
fekete / ezüst

56-0304503
kék / ezüst

56-0304504
vörös / ezüst

56-0304505
zöld / ezüst

56-0304506
narancssárga /
ezüst

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

EXQUISITE
EXQUISITE duplafalú vákuum kulacs: a palack kívül és belül rozsdamentes
acélból, csavaros fedél beépített digitális hőmérővel, kivehető teaadagolóval,
kapacitás: kb. 500 ml | Csomagolás: 50 db | Méret: Ø6 x 23,5 cm |
Anyag: Rozsdamentes acél / PP / Szilikon | Emblémázás: l 5 cm2 L1+H4 (1)

3550 Ft / db

kb. 500 ml

ÚJONSÁG

56-0304438
fekete

56-0304439
fehér

GOLDEN TASTE
GOLDEN TASTE duplafalú vákuumpalack: kívül és belül rozsdamentes acélból,
biztonságos ezüst csavaros fedél, kapacitás: kb. 500 ml | Csomagolás: 24 db |
Méret: Ø7 x 26 cm | Anyag: Rozsdamentes acél | Emblémázás: l 5 cm2 L1+H4 (1)

3087 Ft / db

ÚJONSÁG
kb. 500 ml

56-0304430
ezüst

56-0304431
ezüst / fekete

56-0304432
ezüst / fehér

56-0304433
ezüst / kék

56-0304434
ezüst / vörös

56-0304437
ezüst / zöld
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FANCY
FANCY alumínium kulacs: egyfalú, biztonságos ezüst
csavaros fedél, kapacitás: kb. 500 ml | Csomagolás: 50 db |
Méret: Ø6,5 x 22 cm | Anyag: Alumínium / Rozsdamentes
acél / Szilikon | Emblémázás: l 5 cm2 L1+H2 (1)

1326 Ft / db

kb. 500 ml

56-0304280
ezüst / fekete

56-0304281
ezüst / fehér

56-0304282
ezüst / kék

56-0304283
ezüst / vörös

56-0304285
ezüst / narancssárga

56-0304284
ezüst / almazöld

LEGENDY
LEGENDY vákuumos ivópalack: duplafalú, csavaros fedéllel,
űrtartalom kb. 500 ml | Csomagolás: 24 db | Méret: Ø6,5 x 22 cm |
Anyag: Rozsdamentes acél / Műanyag / Szilikon |
Emblémázás: l 5 cm2 L1+H2 (1)

3536 Ft / db

ÚJONSÁG

kb. 500 ml

56-0304550
fekete

56-0304551
fehér

56-0304552
ezüst

56-0304553
kék

56-0304554
vörös

56-0304555
almazöld

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

OOLONG
OOLONG vákuumos ivópalack: duplafalú, kívül-belül rozsdamentes acélból, kifolyóval
és csavaros kupakkal, nyomógombbal és biztonságos fedéllel, űrtartalom kb. 400 ml |
Csomagolás: 50 db | Méret: Ø6,5 x 22 cm | Anyag: Rozsdamentes acél / Műanyag /
Szilikon | Emblémázás: l 5 cm2 L1+H2 (1)

2774 Ft / db

ÚJONSÁG
kb. 400 ml

56-0304540
fekete

56-0304541
fehér

56-0304542
ezüst

56-0304543
kék

56-0304544
vörös

56-0304545
almazöld

MILITARY
MILITARY vákuumszigetelt palack: duplafalú, csavaros kupakkal, űrtartalom
kb. 650 ml | Csomagolás: 24 db | Méret: Ø7,3 x 26 cm | Anyag: Rozsdamentes acél /
Műanyag / Szilikon | Emblémázás: l 5 cm2 L1+H2 (1)

4420 Ft / db

ÚJONSÁG
kb. 650 ml

Réz vákuum
szigetelés

56-0304530
fekete

56-0304532
sötétzöld

56-0304531
szürke

56-0304546
narancssárga

SLIMLY

W

SLIMLY termoszbögre, duplafalú: a belső és a külső fala is rozsdamentes
acélból, csavaros fedéllel (műanyag), kapacitása kb. 250 ml |
Csomagolás: 30 db | Méret: Ø4,5 x 21 cm | Anyag: Rozsdamentes acél |
Emblémázás: l 5 cm2 L1+H4 (1)

2394 Ft / db

kb. 250 ml

56-0304238
türkiz

56-0304236
szürke

56-0304237
fehér

56-0304239
púder rózsaszín

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.
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ROBUSTA
ROBUSTA duplafalú termosz: ideális hideg és meleg italok számára, kívül és belül
rozsdamentes acélból, csavaros tetővel, a belső részén kupakkal, nyomógomb
színes díszítéssel és biztonsági fedéllel, kapacitása kb. 0,5 liter | Csomagolás: 28 db |
Méret: Ø7 x 26 cm | Anyag: Rozsdamentes acél | Emblémázás: l 5 cm2 L1+H4 (1)

2706 Ft / db

kb. 500 ml

56-0304178
fekete

KEEP WARM

56-0304179
fehér

W

KEEP WARM Rozsdamentes duplafalú termosz: műanyag nyílással,
lecsavarható fedéllel, színes díszítő elemekkel az alján és a fedelén,
kb. 500 ml térfogatú, díszdobozba csomagolva | Csomagolás: 28 db |
Méret: Ø6,8 x 26,5 cm | Anyag: Rozsdamentes acél / Műanyag |
Emblémázás: l 5 cm2 L1+H4 (1)

2788 Ft / db

Kb. 0,5 literes

56-0304295
ezüst / fekete

56-0304297
ezüst / kék

56-0304298
ezüst / narancssárga

56-0304299
ezüst / lila

56-0304296
ezüst / zöld

WARM SOUL

W

56-0304208

WARM SOUL

56-0304207

WARM SOUL duplafalú termosz: kívül és belül rozsdamentes acélból, csavaros tető
(belül műanyag), mely pohárként is használható, műanyag kiöntő nyomógombbal
és csavarmenettel, űrtartalom kb. 1l, díszdobozban | Csomagolás: 24 db |
Méret: 31 x 8 x 7,5 cm | Anyag: Rozsdamentes acél / Műanyag | Emblémázás: l 5 cm2
L1+H4 (1)

WARM SOUL duplafalú termosz: kívül és belül rozsdamentes acélból,
csavaros tető (belül műanyag), mely pohárként is használható,
műanyag kiöntő nyomógombbal és csavarmenettel, űrtartalom
kb. 500 ml, díszdobozban | Csomagolás: 24 db | Méret: 23 x 7 x 7 cm |
Anyag: Rozsdamentes acél / Műanyag | Emblémázás: l 5 cm2 L1+H4 (1)

4202 Ft / db

2774 Ft / db

Kb. 1 literes

COWBOY

56-0304344

Kb. 0,5 literes

W

COWBOY laposüveg szett tartalmaz egy flaskát (kb. 150ml kapacitás), tölcsért és 2 db
kupicát, dobozban | Csomagolás: 40 db | Méret: 9 x 10 x 2 cm | Anyag: Rozsdamentes
acél | Emblémázás: l 5 cm2 L1+H5 (1)

3223 Ft / db
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W

GENTLEMAN

56-0304323

W

GENTLEMAN rozsdamentes acél laposüveg szett, 7 darabos, tartalmaz egy
laposüveget (kb.:210ml), egy tölcsért, 4 kis kupicát és egy tartót a kupicás
poharaknak | Csomagolás: 50 szett | Méret: 13 x 9,3 x 2,2 cm | Anyag: Rozsdamentes
acél | Emblémázás: l 25 x 20 mm L1+H3 (1)

3312 Ft / szett

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

DEEPLY

CHAI

56-0304500

DEEPLY üvegpalack: bambusz csavaros kupakkal, kapacitása kb. 500 ml |
Csomagolás: 60 db | Méret: Ø6,2 x 23 cm | Anyag: Üveg / Bambusz |
Emblémázás: t 20 x 70 mm K2+H4+V1 (4)

1326 Ft / db

56-0304419

CHAI duplafalú üveg teás palack: kívül és belül üvegből, ezüst fedél biztonságos
csavaros kupakkal, levehető szűrővel, kapacitás: kb. 280 ml | Csomagolás: 24 db |
Méret: Ø6,5 x 18,3 cm | Anyag: Üveg / Rozsdamentes acél / Szilikon |
Emblémázás: t 20 x 60 mm K2+H4+V1 (4)

1904 Ft / db

kb. 280 ml

ÚJONSÁG

ÚJONSÁG

kb. 500 ml

TAKE FROSTY
TAKE FROSTY üvegpalack: csavaros bambusz kupak, űrtartalom
kb. 500 ml | Csomagolás: 60 db | Méret: Ø6 x 21,5 cm | Anyag: Üveg
/ Bambusz / Szilikon | Emblémázás: l 5 cm2 L4+H4 (1)

2203 Ft / db

ÚJONSÁG

56-0304520
fekete

56-0304521
fehér

kb. 500 ml

56-0304522
kék

56-0304523
vörös

56-0304524
almazöld

56-0304525
narancssárga

56-0304526
sárga

DRINK HEALTHY

PEARLY

56-0304269

DRINK HEALTHY üvegpalack: csavaros kupakkal,
pamuttasakban, kapacitása: kb. 550 ml |
Csomagolás: 40 db | Méret: Ø8 x 16,5 cm | Anyag: Üveg /
Szilikon / Pamut | Emblémázás: u 80 x 80 mm T1+H4 (10)
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56-0304515

PEARLY üveg vizespalack: szilikon dugóval a lezáráshoz, űrtartalom
kb. 750 ml | Csomagolás: 24 db | Méret: Ø9,4 x 23,5 cm | Anyag: Üveg /
Műanyag / Szilikon | Emblémázás: t 35 x 35 mm K2+H4+V1 (4)

1890 Ft / db

1285 Ft / db

ÚJONSÁG
ÚJONSÁG

kb. 550 ml

kb. 750 ml

TAKE SMART

W

TAKE SMART üvegpalack, kulacs: rozsdamentes acélból készült csavarozható
fedél szilikon tömítéssel és hordozóhurokkal, kapacitása kb. 500 ml, fehér
dobozban | Csomagolás: 60 db | Méret: Ø6,2 x 23 cm | Anyag: Üveg /
Rozsdamentes acél / Poliészter / Műanyag | Emblémázás: t 15 x 60 mm
K2+H4+V1 (4)

1102 Ft / db

kb. 500 ml

ÚJONSÁG

56-0304490
átlátszó

56-0304491
antracit

56-0304492
kék

56-0304493
vörös

56-0304494
zöld

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

ECO DRINK
ECO DRINK üveg palack, külső bevonattal: csavaros fedél hordozószíjjal,
megújuló forrásokból, üvegből és műanyagból, kapacitás: kb. 300 ml |
Csomagolás: 40 db | Méret: Ø6 x 20 cm | Anyag: Üveg / PP |
Emblémázás: t 25 x 60 mm K2+H4+V1 (1)

ÚJONSÁG

1000 Ft / db

kb. 300 ml

56-0304477
kék

56-0304476
bézs

56-0304478
vörös

ELEGANT DRINK
ELEGANT DRINK üveg palack: műanyag bevonattal és csavaros fedéllel,
kapacitás: kb. 450 ml | Csomagolás: 40 db | Méret: Ø6,5 x 21 cm | Anyag: Üveg /
PP | Emblémázás: t 25 x 60 mm K2+H4+V1 (1)

ÚJONSÁG

972 Ft / db

kb. 450 ml

56-0304487
világoskék

56-0304488
világoszöld

56-0304489
magenta

TAKE JUTY

383

W

TAKE JUTY üvegpalack, kulacs: rozsdamentes acél csavaros fedél szilikon
tömítéssel és hordozó hurokkal, színes védőtokkal jutából, kapacitása
kb. 450 ml, fehér dobozban | Csomagolás: 40/80 db | Méret: Ø6,5 x 18,5 cm |
Anyag: Üveg / Rozsdamentes acél / Pamut / Poliészter |
Emblémázás: u 50 x 70 mm T1+H4 (10)

ÚJONSÁG

1061 Ft / db

kb. 450 ml

56-0304510
natúr

56-0304511
szürke

56-0304512
kék

56-0304513
vörös

TAKE WELL
TAKE WELL üvegpalack, kulacs: csavaros tetővel és hordozó pánttal,
színes védőtokban, kapacitása kb. 450 ml | Csomagolás: 40/80 db |
Méret: Ø6,5 x 18,5 cm | Anyag: Üveg / SBR / Rozsdamentes acél |
Emblémázás: u 50 x 70 mm T1+H4 (10)

kb. 450 ml

884 Ft / db

ÚJONSÁG

56-0304231
kék / átlátszó

56-0304232
vörös / átlátszó

56-0304234
sárga / átlátszó

56-0304233
almazöld / átlátszó

új színek

56-0304240
56-0304235
narancssárga / átlátszó királykék / átlátszó

56-0304248
feher / átlátszó

56-0304249
fekete / átlátszó

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

KIRÁNDULÁS & SPORT

AIRFLOW

56-0605101

W

AIRFLOW kerékpár pumpa, átalakítóval szabvány kerékpár szelepekhez és
egyéb felfújható tárgyakhoz, tartalmaz még két rögzítőt a biciklivázhoz |
Csomagolás: 100 db | Méret: Ø2,2 x 22-48 cm | Anyag: Műanyag / Fém |
Emblémázás: t 50 x 10 mm K1+H2+V2 (4)

1326 Ft / db

TÁRSAK A KALANDBAN.
Fitnesz és kültéri termékeink a kalandok új világát nyitják meg.
Sportolók, piknikezők, grillrajongók, hobbikertészek aktívan
alakíthatják szabadidejüket. Élvezze a mozgás szabadságát,
mutasson sportszerűséget, tesztelje a határokat, és érkezzen
kiegyensúlyozottan úticéljához.
Kerékpáros kiegészítők ......................................................................384
Sport és fitnesz .........................................................................................388
Piknik .................................................................................................................402
Zsebkések ......................................................................................................410
Kerti eszközök .............................................................................................416
Barbecue .........................................................................................................418

ON TOUR

56-0381020

ON TOUR kerékpárjavító szett, rozsdamentes acélból, praktikus tokban |
Csomagolás: 25 db | Méret: 11 x 8,5 x 5 cm | Anyag: Rozsdamentes acél /
Műanyag / Nejlon | Emblémázás: u 35 x 25 mm T1+H2 (10)

3332 Ft / db

DOWN HILL

56-0407117

W

DOWN HILL okostelefon tartó biciklikre: kb. 10 cm-re nyitható
csipesszel, állítható gömbcsuklóval az optimális pozícionálás
érdekében, kormányra könnyedén felhelyezhető csavaros rögzítéssel
– a legtöbb okostelefonhoz, díszdobozban | Csomagolás: 50 db |
Méret: 12,2 x 7 x 8 cm | Anyag: Műanyag | Emblémázás: t 40 x 7 mm
K2+H5+V1 (1)

1489 Ft / db

BIKE MATE

56-0230503

BIKE MATE kerékpáros táska: tágas főrekesz cipzárral és csattal, cipzáras első
zsebbel, elcsomagolható, lefedhető akasztó rendszerrel, füllel, állítható és
levehető párnázott vállpánttal | Csomagolás: 20 db | Méret: kb. 34 x 14 x 38-50 cm |
Anyag: 600D Poliészter | Emblémázás: u 80 x 80 mm T1+H2 (10)

5007 Ft / db

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.
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BIKE EASY

56-0230505

BIKE EASY kerékpáros, biciklis táska: tépőzáras hevederekkel a kerékpár
kormányához való rögzítéshez, 1 nagy főrekesszel, 1 nagy cipzáras zsebbel, benne
becsúsztatós zsebbel és további cipzáras zsebbel, az elején 1 becsúsztatható
zsebbel, fedél patenttel, levehető hordozó hurokkal, állítható és kivehető vállpánttal,
praktikus esővédővel | Csomagolás: 50 db | Méret: kb. 25 x 15,5 x 8,5 cm | Anyag: 600D
Poliészter | Emblémázás: u 80 x 40 mm T1+H2 (10)

2513 Ft / db

ÚJONSÁG

Időjárásálló

BIKE MASTER

56-0230504

BIKE MASTER kerékpáros, biciklis táska: tépőzáras hevederekkel a kerékpár
vázához rögzítéshez, elülső oldalán fényvisszaverő csíkokkal, cipzáras rekesszel,
belsejében hálós zsebbel, hátul nagy hálózsebbel | Csomagolás: 100 db |
Méret: kb. 29 x 21 x 6 cm | Anyag: 600D Poliészter | Emblémázás: u 70 x 70 mm
T1+H2 (10)

1331 Ft / db

ÚJONSÁG

PRACTICAL

56-0605103

PRACTICAL kerékpár zár: rugalmas spirál kábel PVC borítással a kerékpár festése
védelmében, hossza kb. 70 cm, a kábel átmérője kb. 1 cm, nagy zárbetét, 2 db
kulccsal | Csomagolás: 30/60 db | Méret: 74 cm | Anyag: Alumínium / PVC |
Emblémázás: t 15 x 10 mm K1+H2 (1)

1238 Ft / db

BIKE

X

56-0230501

BIKE kerékpárkormányra erősíthető biciklis hűtőtáska cipzáras zsebekkel,
hátul pántokkal, állítható vállpánttal, esővédő takaróval és átlátszó
zsebbel térkép számára | Csomagolás: 10 db | Méret: kb. 30 x 15 x 18 cm |
Anyag: 600D Poliészter | Emblémázás: u 80 x 30 mm T1+H2 (10)

3592 Ft / db

Időjárásálló

BIKE

56-0230500

BIKE háromrészes biciklis táska szett esővédő takaróval, két fényvisszaverős
és cipzáras oldaltáska, valamint egy állítható és levehető vállpántos hátizsák |
Csomagolás: 10 db |
Méret:
1 kb. 28 x 41 x 12 cm
2 kb. 31 x 41 x 12,5 cm |
Anyag: 600D Poliészter | Emblémázás: u 80 x 80 mm T1+H3 (10)

8656 Ft / szett
2

1

Időjárásálló

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.
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TRACKER

58-8073001

M

TRACKER fitnesz karpánt, csuklópánt, karkötő személyi edző a
csuklóján: lépésszámlálóval, távolságmérővel, kalória számlálóval, alvás analízissel
és vibráló hivásjelzéssel, SMS és ébresztés (applikációval) – az ingyenesen
letölthető “DayDay Band” applikációval – az adatszinkronizálás vezeték nélkül
(Android 4.3 és iOS 7.0-től kompatibilis), kivehető egység beépített újratölthető
lítium-ion akkumulátorral, cseppálló, kapacitás: 40 mAh, üzemidő: kb. 3 nap,
USB töltővel (kábel hossza kb. 19 cm), 3 db LED az elején, állítható szilikon
karpánt | Csomagolás: 20/80 db | Méret: 22,5 cm | Anyag: Szilikon / Műanyag |
Emblémázás: n 40 x 20 mm E1 (10)

SMART RUN

56-0404403

SMART RUN mobiltartó karra rögzíthető, rugalmas pánttal, tépőzárral, átlátszó
felülettel mobilkészülékekhez, extra cipzáras zseb kulcsok számára, fényvisszaverő
csíkokkal | Csomagolás: 50/250 db | Méret: 14 x 43,5 cm | Anyag: Neoprén / PVC /
Műanyag | Emblémázás: t 35 x 25 mm K2+H2+V1 (1)

1204 Ft / db

9234 Ft / db

Fényvisszaverővel

SEE ME
SEE ME övtáska cseppálló: a külső részen nyílással a fülhallgató vezetékének,
valamint fényvisszaverő csík a kiváló láthatóság és nagyobb biztonság érdekében,
cipzárral és rugalmas pánttal és karabinerrel – ideális kocogáshoz, sétához vagy
túrázáshoz | Csomagolás: 50/200 db | Méret: 24 x 4,2 cm | Anyag: Poliészter /
Poliamid / Műanyag | Emblémázás: u 80 x 15 mm T1+H2 (10)

1251 Ft / db

Fényvisszaverővel

56-0404400
fekete

56-0404402
narancssárga /
fekete

56-0404401
sárga / fekete

FIT AND FUN
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56-0606109

FIT AND FUN nordic walking bot, állítható méretű, beépített iránytűvel, hord
táskában | Csomagolás: 20 szett | Méret: 58-135 cm | Anyag: Alumínium /
Műanyag / Nejlon | Emblémázás: u 80 x 50 mm T1+H3 (10)

8221 Ft / szett

FELLOW
FELLOW karpánt: állítható neoprene karpánt, tépőzárral állítható,
betekintő ablakos zseb cipzárral, pénztárca, illetve okostelefonok
tárolására – ideális kocogáshoz, túrázáshoz, illetve gyalogláshoz |
Csomagolás: 50/250 db | Méret: 16 x 41 cm | Anyag: Neoprén / PVC /
Műanyag | Emblémázás: u 20 x 35 mm T1+H2 (10)

836 Ft / db

56-0404407
kék

56-0404406
fekete

56-0404408
vörös

56-0404409
almazöld

56-0404410
magenta

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

JOGGER

56-0403139

Z

JOGGER villogó lámpa felkarra: 2 LED égővel, 2 féle világítási móddal (állandó fény
és villogó), áttetsző pánttal, tépőzáras rögzítéssel, fényvisszaverő csíkokkal a még
jobb láthatóság érdekében | Csomagolás: 50/200 db | Méret: 19,2 x 3,7 x 1,3 cm |
Anyag: Műanyag / Poliészter | Emblémázás: t 20 x 10 mm K1+H2 (1)

SEE YOU
SEE YOU fémrugós karkötő, hajlítható | Csomagolás: 100/500 db | Méret: 32 x 3,2 cm |
Anyag: PVC / Fém | Emblémázás: t 60 x 18 mm K1+H2 (1)

129 Ft / db

932 Ft / db

56-0402443
sárga

56-0402478
narancssárga

56-0402479
zöld

56-0402480
fehér

2 világítási mód

RUNNER

56-0403149

Z

FESTIVAL

Z

RUNNER lámpa cipőre: cipőre helyezhető világító pánt kétféle világító móddal
(villogó és folyamatos), 2 db fehér LED-del, Ki/Be kapcsoló gomb az oldalán – ideális
kocogáshoz, sétához, túrázáshoz | Csomagolás: 100/400 db | Méret: 9 x 6,4 x 3 cm |
Anyag: Műanyag | Emblémázás: t 10 x 10 mm K1+H2 (1)

FESTIVAL világító csuklópánt 3 db LED égővel, 2 féle világítási móddal
(folyamatos és villogó), tejfehér színű csuklópánttal, mely világít a sötétben |
Csomagolás: 100/400 db | Méret: egy méret | Anyag: Műanyag / Szilikon |
Emblémázás: t 25 x 10 mm K1+H2 (1)

932 Ft / db

660 Ft / db

56-0403126
átlátszó / kék

2 világítási mód

A csuklópánt világít
a sötétben

56-0403128
átlátszó / narancssárga

WASP-WAIST

EASY RUN

56-0403256

WASP-WAIST test mérőszalag, a testtömeg-index megállapítására,
150 cm, díszdobozban. | Csomagolás: 100/200 db | Méret: Ø7,3 x 2,5 cm |
Anyag: Műanyag / PVC | Emblémázás: t 30 x 20 mm K1+H2 (4)

Y

EASY RUN lépésszámláló LCD kijelző mutatja a megtett lépésszámot,
gumírozott be-és kikapcsoló gomb, övcsipesz a hátoldalán |
Csomagolás: 200/400 db | Méret: 4,8 x 3,6 x 1,9 cm | Anyag: Műanyag |
Emblémázás: t 15 x 5 mm K1+H5 (1)

598 Ft / db

354 Ft / db

56-0406107
kék

Testtömeg indexszel

56-0406106
fehér

SOLAR RUNNER

56-1803006

dWY

RUN AWAY

56-0406108
zöld

56-0406094

WY

SOLAR RUNNER napelemes lépésszámláló övcsipesszel a hátulján, LCD kijelzővel,
amely a megtett lépésszámot, a megtett távolságot km-ben, az eltelt időt percben
és az elégetett kalóriát mutatja, tetején napelem van | Csomagolás: 50/200 db |
Méret: 5,2 x 4,5 x 2,3 cm | Anyag: Műanyag | Emblémázás: t 20 x 15 mm K1+H4 (4)

RUN AWAY lépésszámláló LCD kijelzővel az elégetett kalória és a megtett
lépések kijelzésére, a távolságot kilométerben és méterben is méri, övcsattal |
Csomagolás: 100/400 db | Méret: 6,2 x 5 x 2,3 cm | Anyag: Műanyag |
Emblémázás: t 22 x 15 mm K2+H4 (4)

2645 Ft / db

1115 Ft / db

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.
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STRETCH & JUMP

ACTIVITY

56-0605048

STRETCH & JUMP fitnesz szett: hosszúságban állítható ugrókötél (max. 260 cm
fogantyúval együtt) és edzőszalagok az izmok megerősítésére (kerület
60 cm, ellenállás kb. 6,8 kg), fekete hálós táskában | Csomagolás: 50/100 db |
Méret: 16 x 22 cm | Anyag: PVC / Pamut / EVA / PP / Latex / Poliészter |
Emblémázás: u 80 x 50 mm T1+H4 (10)

56-0605047

ACTIVITY ugrókötél: kivehető fogók és állítható kötélhossz (kb. 2,80 m),
nejlonzacskóban | Csomagolás: 50/100 db | Méret: 13,5 x 20,5 cm |
Anyag: PVC / EVA / Műanyag | Emblémázás: u 80 x 80 mm T1+H4 (10)

1312 Ft / db

1979 Ft / db

ÚJONSÁG

ÚJONSÁG

Állítható kötélhosszal

SPORT WHEEL

56-0605043

SPORT WHEEL Ab edző hasizom kerék - erősíti és tonizálja a mellizmot, a karokat, a váll- és a hátsó
izmokat: 2 erős műanyag kerék, fémrúd a kerekek csatlakoztatásához, 2 db kényelmes fogóval,
díszdobozban | Csomagolás: 20 db | Méret: Ø18,5 x 26 cm | Anyag: Műanyag / PP / Rozsdamentes acél /
TPR | Emblémázás: n 40 x 20 mm E1+H2 (10)

3536 Ft / db

ÚJONSÁG

FITNESS TIME
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56-0605044

FITNESS TIME fitnesz szett: 5 féle, különböző színnel jelzett ellenállási erősséggel (sárga
= 4,53 kg, zöld = 6,80 kg, piros = 9,07 kg, kék = 11,34 kg, fekete = 13,61 kg ellenállás), 2 db
fogóval, 2 db bokahevederrel és 1 db ajtóhoroggal, poliészter táskában | Csomagolás: 10 db |
Méret: 23,5 x 26 cm | Anyag: Poliészter / TPE | Emblémázás: u 80 x 80 mm T1+H4 (10)

8867 Ft / db

ÚJONSÁG

GYM HERO

56-0605046

GYM HERO fitnesz szalagok az izmok megerősítésére és tonizálására: 3 rugalmas
pánt különböző színben és erősségben (könnyű, közepes és erős), ideális
erősítő edzéshez, alakformáláshoz és nyújtáshoz, húzózsinóros műanyag záras
poliészter táskában | Csomagolás: 40 db | Méret: 15 x 21 cm | Anyag: Latex /
Poliészter | Emblémázás: u 80 x 80 mm T1+H4 (10)

ÚJONSÁG

4869 Ft / db

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

SPORTY BAG

56-0605033

SPORTY BAG fitnesz szalag az izmok erősítéséhez és tonizálásához: 3 db rugalmas
szalag különböző színekben és fokozatokban (alacsony, közepes és erős) - ideális
erősítéshez, tonizáláshoz és nyújtáshoz - húzózáras hálós tasakban, műanyag
zárral és karabinerrel | Csomagolás: 100/200 db | Méret: 5 x 30,5 / 8,5 x 15 cm |
Anyag: Latex | Emblémázás: u 50 x 70 mm T1+H2 (10)

2033 Ft / db

rugalmas szalag különböző
fokozatokban (alacsony, közepes
és erős)

ELASTICAL

STRECH OUT

56-0605034

56-0605035

ELASTICAL fitneszszalag az izmok megerősítésére és tonizálására rugalmas
edzőszalag habszivacs fogantyúval, nejlonzacskó összehúzó zsinórral és
műanyag záróval | Csomagolás: 100 db | Méret: kb. 41 x 13,5 cm | Anyag: TPE / NBR |
Emblémázás: u 80 x 80 mm T1+H4 (10)

STRETCH OUT lábbújtatós fitnesz szalag az izmok megerősítésére és tonizálására
rugalmas edzőszalag habszivacs fogantyúval és lábbújtatóval, nejlonzacskó
összehúzó zsinórral és műanyag záróval | Csomagolás: 25 db | Méret: kb. 50 x 26 cm |
Anyag: TPR / Szilikon | Emblémázás: u 80 x 80 mm T1+H4 (10)

972 Ft / db

1999 Ft / db

ÚJONSÁG

ÚJONSÁG

STRONG POWER
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56-0605050

STRONG POWER fitnesz gumipánt, szalag az izmok megerősítésére és
tonizálására: erős, robusztus gumiból készült rugalmas testpánt, súlyállóság
kb. 6,8-15,9 kg, ideális erősítő edzéshez, alakformáláshoz és nyújtáshoz,
húzózsinóros műanyag záras poliészter táskában (táska mérete 13 x 32 cm) |
Csomagolás: 50/100 db | Méret: 104 x 1,3 x 0,5 cm | Anyag: Latex / Poliészter |
Emblémázás: u 80 x 80 mm T1+H4 (10)

2278 Ft / db

6,8 - 15,9 kg

ÚJONSÁG

STRONG POWER

56-0605051

STRONG POWER fitnesz gumipánt, szalag az izmok megerősítésére és
tonizálására: erős, robusztus gumiból készült rugalmas testpánt, súlyállóság
kb. 11,3-29,5 kg, ideális erősítő edzéshez, alakformáláshoz és nyújtáshoz,
húzózsinóros műanyag záras poliészter táskában (táska mérete 13 x 32 cm) |
Csomagolás: 40/80 db | Méret: 104 x 2,1 x 0,5 cm | Anyag: Latex / Poliészter |
Emblémázás: u 80 x 80 mm T1+H4 (10)

3264 Ft / db

11,3 - 29,5 kg

ÚJONSÁG

STRONG POWER

56-0605052

STRONG POWER fitnesz gumipánt, szalag az izmok megerősítésére és
tonizálására: erős, robusztus gumiból készült rugalmas testpánt, súlyállóság
kb. 15,9-38,6 kg, ideális erősítő edzéshez, alakformáláshoz és nyújtáshoz,
húzózsinóros műanyag záras poliészter táskában (táska mérete 13 x 32 cm) |
Csomagolás: 25/50 db | Méret: 104 x 2,9 x 0,5 cm | Anyag: Latex / Poliészter |
Emblémázás: u 80 x 80 mm T1+H4 (10)

4801 Ft / db

15,9 - 38,6 kg

ÚJONSÁG
A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

SPORTS SPIRITS

56-0605032

W

SPORTS SPIRITS gumikötél készlet edzéshez az izmok erősítéséhez és alakformáláshoz: 3 rugalmas gumikötél
különböző hosszal – ideális erősítéshez, alakformáláshoz és nyújtáshoz – mindegyik kötél habosított műanyag
fogóval, zsinórfüles hálós tasak műanyag zárral, különálló kis tasak kulcsok | Csomagolás: 20 szettek |
Anyag: Műanyag / TPR | Emblémázás: u 80 x 75 mm T1+H2 (10)

3781 Ft / szett

COOL DOWN
COOL DOWN mikroszálas hűtőkendő, törölköző akasztóval, átlátszó dobozban
karabinerrel, a tartós hűtőhatás érdekében tartsa a törölközőt víz alatt,
csavarja ki és dobja a levegőbe - ideális fitnesz- és sporttevékenységekhez |
Csomagolás: 100/200 db | Méret: 31 x 31 / 8 x 5 x 3 cm | Anyag: Műanyag / Poliészter /
Alumínium | Emblémázás: t 35 x 30 mm K1+H2 (1)

646 Ft / db

ÚJONSÁG

56-0605075
kék
56-0605076
világoszöld
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CHILLING
CHILLING hűtő törölköző: átlátszó dobozban, integrált napvédő funkció,
a hosszan tartó hatás érdekében vizezze be kendőt, majd csavarja
ki, vagy a dobozában töltse fel vízzel és rázza össze, a doboz színben
hozzáillő karabinerrel - ideális fitnesz és egyéb sport tevékenységekhez |
Csomagolás: 50/100 db | Méret: kb. 79 x 29 / Ø6,5 x 17 cm | Anyag: Poliészter /
Műanyag | Emblémázás: u 80 x 80 mm T1+H4 (10)

1108 Ft / db

56-0605070
zöld

56-0605072
fekete

56-0605071
kék

FRESHNESS

CONDITION

FRESHNESS mikroszálas törölköző: erős nedvszívás és
gyors száradás, puha textúrával, színben megegyező
hálós tasakban, összehúzó zsinórral | Csomagolás: 50 db |
Méret: kb. 140 x 70 / Ø8,3 x 18 cm | Anyag: Poliészter /
Poliamid | Emblémázás: u 50 x 25 mm T1+H2 (10)

CONDITION mikroszálas törölköző: erős nedvszívás és gyors száradás,
puha textúrával, színben megegyező hálós tasakban, összehúzó zsinórral,
szürke légáteresztő hálóbetéttel az alján | Csomagolás: 50/200 db | Méret: |
Anyag: Poliészter / Poliamid | Emblémázás: u 80 x 80 mm T1+H2 (10)

1421 Ft / db

3087 Ft / db

Kiváló nedvszívás
és gyors száradás

56-0605088
narancssárga
56-0605082
magenta / szürke

56-0605084
szürke

56-0605085
világoskék

56-0605086
magenta

56-0605087
világoszöld

56-0605081
világoszöld / szürke

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

FIT

56-0605042

FIT fitneszlabda, felfújható, kb. 75 cm Ø , nagy teherbírású PVC,
pumpával | Csomagolás: 20 db | Méret: Ø75 cm | Anyag: PVC |
Emblémázás: n 30 x 40 mm E1+H2 (10)

5773 Ft / db

ÚJONSÁG

KARMA

56-0605028

KARMA jóga matrac csúszásmentes bevonattal az alján, praktikus összehúzó
zsinóros táskában, állítható vállpánttal | Csomagolás: 12 db | Méret: 183 x 61 x 0,4 cm |
Anyag: PVC / Poliészter | Emblémázás: u 80 x 80 mm T1+H5 (10)

6174 Ft / db

PROMOTION CUP
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56-0605039

PROMOTION CUP focilabda: egyrétegű, 32 szegmens, 5-ös méret, PVC
fényes hatással, súlya: 330-340 g | Csomagolás: 50 db | Méret: size 5 |
Anyag: PVC | Emblémázás: t 30 x 30 mm K2+H8 (1)

2217 Ft / db

KICK AROUND
KICK AROUND focilabda: egyrétegű, 32 szegmens, 5-ös méret, PVC
fényes hatással, súlya: 260-280 g | Csomagolás: 50 db | Méret: size 5 |
Anyag: PVC | Emblémázás: t 30 x 30 mm K2+H8 (1)

2441 Ft / db

56-0605036
fekete / fehér

PLAY TIME

56-0605037
kék / fehér

56-0605038
vörös / fehér

56-0605007

PLAY TIME strandröplabda műbőr, 2 rétegű, 18 paneles, 5-ös méret |
Csomagolás: 50 db | Méret: kb. Ø20 cm | Anyag: PVC / Poliészter /
Pamut | Emblémázás: u 80 x 15 mm T1+H8 (10)

3046 Ft / db

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

FRIDGET
FRIDGET univerzális hűtőpárna: azonnali hűsítő hatás víz vagy
elektromos áram nélkül | Csomagolás: 20 db | Méret: 40 x 30 cm |
Anyag: Poliészter | Emblémázás: n 40 x 20 mm E1+H2 (10)

1530 Ft / db

56-1000021
kék

56-1000020
fekete

PERFECT PLACE
PERFECT PLACE kényelmes ülőpárna a három
hajtási élnek köszönhetően praktikusan
összehajtható. | Csomagolás: 50/100 db |
Méret: 34 x 26 cm | Anyag: 100 % Poliészter |
Emblémázás: u 40 x 80 mm T1+H2 (10)

707 Ft / db

Hordozható ülőke

56-1000014
narancssárga

56-1000010
fekete

56-1000011
kék

56-1000012
vörös

56-1000022
vörös

56-1000023
világoszöld

WARM HEARTED

56-0909006

WARM HEARTED kézmelegítő a fém lapocskát megnyomva és a tasakot
morzsolgatva kb. 20 percig kellemes meleget ad - a következő használat
előtt csak dobja forró vízbe kb. 5 percre, súlya kb. 62 g. Kérjük, vegye
figyelembe, hogy az embléma a termék használatát/melegítését követően
leválhat. | Csomagolás: 80/160 db | Méret: 9 x 9 cm | Anyag: PVC / Fém |
Emblémázás: n 25 x 10 mm E1+H2 (10)

354 Ft / db

WARM STAR

56-0909008

WARM STAR kézmelegítő, a fém lapocskát megnyomva és a tasakot morzsolgatva
kb. 20 percig kellemes meleget ad – a következő használat előtt csak dobja forró
vízbe kb. 5 percre, súlya kb. 62 g. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az embléma a
termék használatát/melegítését követően leválhat. | Csomagolás: 80/160 db |
Méret: 11 x 11 cm | Anyag: PVC / Fém | Emblémázás: n 25 x 10 mm E1+H2 (10)

354 Ft / db

CUDDLE
CUDDLE meleg vizes tömlő, mintás tokban,
emblémázható papír szívvel, kapacitás kb. 750 ml |
Csomagolás: 25/50 db | Méret: 24,4 x 13,7 x 4,2 cm |
Anyag: Gumi / Akril | Emblémázás: t 35 x 15 mm K1 (1)

1979 Ft / db

56-0909028
szürke

56-0909029
vörös - szívecskés

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.
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OPEN-AIR

56-0603997

OPEN-AIR pikniktakaró, puha fleece anyagból, színes
díszvarrással, hordozó füllel | Csomagolás: 32 db |
Méret: 180 x 120 cm | Anyag: 100 % Poliészter |
Emblémázás: u 80 x 30 mm T1+H2 (10)

2686 Ft / db

OUTDOOR BREAK

56-0604119

OUTDOOR BREAK piknik takaró, pléd: lágy tapintású, az alján lévő
bevonat megakadályozza a nedvesség átjutását, összehajtva, tépőzárral |
Csomagolás: 20 db | Méret: 150 x 125 cm | Anyag: Poliészter / Polietilén |
Emblémázás: u 80 x 60 mm T1+H2 (10)

5114 Ft / db

bevont alj

403

OUT OF DOORS
OUT OF DOORS piknik takaró, pléd: lágy tapintású, hordozó füles
táskával | Csomagolás: 30 db | Méret: 100 x 155 cm / 33 x 26 cm |
Anyag: Poliészter | Emblémázás: u 80 x 80 mm T1+H2 (10)

2890 Ft / db

56-0604110
fekete

56-0604111
szürke
56-0604115
almazöld

56-0604112
barna

HYDE PARK

56-0604113
kék

56-0604020

56-0604114
vörös

X

HYDE PARK piknik hátizsák, négyszemélyes, hűtő rekesszel, evőeszközökkel,
műanyag edényekkel és borospoharakkal, sajtkéssel, üvegnyitóval, textil
szalvétákkal, só- és borsszóróval és vágódeszkával | Csomagolás: 6 db |
Méret: 28 x 21 x 39 cm | Anyag: Poliészter | Emblémázás: u 80 x 70 mm
T1+H6 (10)

21556 Ft / db

Négy személynek

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

OUTSIDE

X

OUTSIDE piknik hátizsák 2 személyes, a fő rész hűtőrekesszel, az elülső
zsebben műanyag nyelű evőeszközökkel, 2 műanyag tányér és pohár, 2 textil
szalvéta, 2 hálós zseb az oldalán, fogófül és bélelt vállpánt | Csomagolás: 12 db |
Méret: 27 x 14 x 37 cm | Anyag: Poliészter | Emblémázás: u 80 x 80 mm T1+H6 (10)

Hőtartó
rekesszel

11954 Ft / db

56-0604043
fekete

SIDE TRIP

56-0604042
kék / szürke

56-0604081

SIDE TRIP piknik táska 4 fő részére, szigetelt főzsebbel, cipzárral, fedéllel, ami mini asztalként
szolgálhat, pohártartóval, a cipzáras elülső zseb műanyag edényeket és műanyag borospoharakat,
pincérkést, szövetszalvétákat, só és borsszóró szettet, valamint egy vágódeszkát tartalmaz,
2 hálózseb az oldalakon, állítható és kivehető vállpántok, 2 hordozó füllel | Csomagolás: 6 db |
Méret: kb. 36 x 30 x 32 cm | Anyag: Poliészter / Műanyag / Pamut / Rozsdamentes acél |
Emblémázás: u 80 x 80 mm T1+H4 (10)

ÚJONSÁG

26445 Ft / db

Négy
személynek

LEISURE DAY

56-0604080

LEISURE DAY piknik hátizsák 2 fő részére, szigetelt főzsebbel, cipzáras elülső
zsebbel, evőeszközökkel, műanyag edényekkel és műanyag borospoharakkal,
oldalán 2 hálózsebbel, hordozó füllel és párnázott vállpántokkal | Csomagolás: 8 db |
Méret: kb. 30 x 25 x 43 cm | Anyag: Poliészter / Műanyag / Pamut / Rozsdamentes acél |
Emblémázás: u 80 x 80 mm T1+H4 (10)

18890 Ft / db

Két
személynek

ÚJONSÁG

4 PICKNICK

58-0600519

405

X

4 PICKNICK pikniktáska 4 fő részére: cipzáras külső zsebekkel az oldalán, 4 műanyag
tányérral, poharak, fém kanál, villa és kés, szalvéták, pincérbicska, szigetelt cipzáras
zseb italok és ételek számára, alján nedvességálló piknik takaróval (135 x 113 cm),
állítható és levehető vállpánttal, 2 fogóval | Csomagolás: 4 db | Méret: 45 x 25 x 24 cm |
Anyag: Nejlon | Emblémázás: u 80 x 80 mm T1+H6 (10)

26622 Ft / db

Négy
személynek

KINGS PARK

56-0604037

KINGS PARK fonott piknik kosár 2 fő részére: rozsdamentes acél evőeszköz
műanyag nyéllel, kerámia tányérokkal, borospoharakkal, szalvétákkal és pincér
késsel, fonott füllel és eltekerős zárral | Csomagolás: 4 db | Méret: 40 x 28 x 20 cm |
Anyag: Fa | Emblémázás: n 40 x 20 mm E1+H6 (10)

27955 Ft / db

STANLEY PARK

56-0604038

STANLEY PARK fonott piknik kosár 4 fő részére: rozsdamentes acél
evőeszköz műanyag nyéllel, kerámia tányérokkal, poharakkal, szalvétákkal
és pincér késsel, belső oldalán rögzítő hevederekkel, fonott füllel és
eltekerős zárral | Csomagolás: 4 db | Méret: 46 x 30 x 39 cm | Anyag: Fa |
Emblémázás: n 40 x 20 mm E1+H6 (10)

32402 Ft / db

Négy személynek

Két személynek

ÚJONSÁG
ÚJONSÁG

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

MADISON PARK

56-0604034

X

MADISON PARK piknikkosár négy személy részére: cipzáras hűtőrész, műanyag nyelű
evőeszközöket és kerámia tányérokat tartalmaz, oldalán szíjjal rögzítve pikniktakaró,
könnyen tisztítható bevonattal az alsó részén, praktikus füllel | Csomagolás: 4 db |
Méret: 46 x 30 x 21 cm | Anyag: Fa | Emblémázás: u 80 x 80 mm T1+H6 (10)

35068 Ft / db

Négy
személynek

RICHMOND PARK

56-0604036

RICHMOND PARK fonott piknik kosár 4 személy részére: rozsdamentes
acél, műanyag nyelű evőeszközökkel, kerámia tányérokkal, műanyag
boros poharakkal, 1 db pincérbicskával, só- és borsszóróval, belsejében
rögzítő szíjjakkal, a bélése 100 % lenvászonból, hordozó füllel és eltekerős
zárral | Csomagolás: 4 db | Méret: 48 x 21,5 x 42,5 cm | Anyag: Fa |
Emblémázás: n 40 x 20 mm E1+H6 (10)

39957 Ft / db

Négy
személynek

CENTRAL PARK

407

56-0604007

CENTRAL PARK piknik kosár, vállpánttal, tartalmaz egy kétszemélyes
porcelán étkészletet, evőeszközkészletet, termoszt és egy
asztalterítőt | Csomagolás: 4 db | Méret: 41 x 31 x 19 cm | Anyag: Fa |
Emblémázás: n 40 x 20 mm E1+H6 (10)

31511 Ft / db

Két személynek

SUMMERTIME

56-0604032

SUMMERTIME fűzfából készült piknik kosár 4 fő részére, műanyag
pezsgőspoharakkal, kerámia tányérokkal, kanalakkal, késekkel, tartó pántokkal,
oldalán fülekkel, vállszíjjal, két zárral | Csomagolás: 4 db | Méret: 43 x 30 x 31,5 cm |
Anyag: Fa | Emblémázás: t 20 x 20 mm K2+H6 (1)

37733 Ft / db

Négy
személynek

SUNSET PARK

56-0604035

SUNSET PARK fonott piknik kosár 2 személy részére: rozsdamentes acél, műanyag nyelű
evőeszközökkel, kerámia tányérokkal és bögrével, 1 db pincérbicskával, belsejében rögzítő
szíjjakkal, a bélése 100 % lenvászonból, hordozó füllel és eltekerős zárral | Csomagolás: 4 db |
Méret: 36,5 x 27 x 20 cm | Anyag: Fa | Emblémázás: n 40 x 20 mm E1+H6 (10)

Két személynek

23331 Ft / db

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

COOL HIKING

ICE CUBE

COOL HIKING palack tartó neoprén dizájnnal: kb. 7 cm átmérőjű üvegek és dobozos
italok számára – tépőzárral az övre, babakocsihoz vagy egyéb eszközhöz rögzítéshez,
hurok az üvegnyitó (nem tartozék) vagy kulcs számára, kiváló hirdetési felülettel |
Csomagolás: 100/200 db | Méret: 29 x 11,5 x 0,5 cm | Anyag: SBR / Poliészter |
Emblémázás: u 80 x 70 mm T1+H2 (10)

56-0606144

551 Ft / db

972 Ft / db

1 literes
palack
számára

56-0404908
fekete
56-0404911
almazöld

56-0404909
kék

56-0404910
vörös

56-0404912
sötétzöld

56-0404913
rózsaszín

X

ICE CUBE átlátszó hűtőtáska fülekkel, használat
előtt helyezze a táskát hűtőbe, így az ital
hosszabb ideig hideg marad, 1 literes üvegekhez |
Csomagolás: 25/50 db | Méret: 10 x 10 x 25 cm |
Anyag: PVC | Emblémázás: t 40 x 20 mm
K2+H4+V2 (1)

Hőszigetelt

További üvegnyitókat a 274.
oldalon találhat

STAY CHILLED
STAY CHILLED palack hűtő neoprén dizájnnal kb. 7 cm átmérőjű
üvegek és dobozos italok számára, kiváló hirdetési felülettel |
Csomagolás: 250/500 db | Méret: 12,8 x 9,9 x 0,6 / Ø6,4 cm | Anyag: SBR /
Poliészter | Emblémázás: u 80 x 80 mm T1+H2 (10)

211 Ft / db

Hőszigetelt
56-0404914
fehér

56-0404916
szürke

56-0404917
kék

56-0404918
tengerészkék

56-0404919
vörös

56-0404920
sötétzöld

56-0404921
almazöld

56-0404922
narancssárga

56-0404923
magenta
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HOT AND COOL

W

56-0310010

HOT AND COOL mini hűtő / mini melegítő kihajtható fogóval, 12V csatlakozással
(üzemeltethető a szivargyújtóról) és 230V csatlakozással – ideális piknikhez és
utazáshoz | Csomagolás: 4 db | Méret: 18,4 x 25,5 x 27,6 cm | Anyag: Műanyag |
Emblémázás: t 50 x 20 mm K2+H8 (1)

32225 Ft / db

kb. 4 liter

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

HUNTER

56-0301006

W

HUNTER széles pengéjű zsebkés, fa markolattal, övcsipesszel, fa díszdobozban |
Csomagolás: 10/40 db | Méret: 11,5 x 3,3 x 2 cm | Anyag: Rozsdamentes acél / Fa |
Emblémázás: t 70 x 25 mm K1+H2 (4)

3198 Ft / db

METALLIC

56-0301012

METALLIC acél zsebkés, nagy méretű, rozsdamentes
acélból | Csomagolás: 12/240 db | Méret: 10 x 3,5 x 0,6 cm |
Anyag: Rozsdamentes acél | Emblémázás: l 5 cm2 L1+H4 (1)

672 Ft / db

SURVIVOR

56-0301003

W

SURVIVOR elegáns zsebkés nyírfa markolattal, fa díszdobozban |
Csomagolás: 25/100 db | Méret: 10,5 x 2,9 x 1,8 cm | Anyag: Rozsdamentes
acél / Fa | Emblémázás: t 70 x 25 mm K1+H2 (4)

2274 Ft / db

BLACK-CUT
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58-0300560

BLACK-CUT zsebkés, Összecsukható: acél penge elektroforézises bevonattal,
klipsszel és biztonsági retesszel, ergonomikus markolat, összsúly: kb. 129 g |
Csomagolás: 10/40 db | Méret: 19,2 x 3,6 x 1,8 cm | Anyag: Rozsdamentes acél |
Emblémázás: l 5 cm2 L1+H4 (1)

3332 Ft / db

WOOD

56-0301005

W

HUNTSMAN

56-0301139

WOOD zsebkés, fabetéttel, tartalmaz egy ollót, körömreszelőt, üvegnyitót, dugóhúzót,
csavarhúzót, konzervnyitót, pikkelyezőt, fűrészt, tőrözőt, lyukazót, fa díszdobozban |
Csomagolás: 25/50 db | Méret: 9 x 2,5 x 1,5 cm | Anyag: Rozsdamentes acél / Fa |
Emblémázás: t 70 x 25 mm K1+H2 (4)

HUNTSMAN vadászkés, bicska: széles rozsdamentes acél
pengével, fa díszítéssel a markolaton, övcsipesszel, fa dobozban |
Csomagolás: 10/40 db | Méret: 15,5 x 7,2 x 3,4 cm | Anyag: Fa /
Rozsdamentes acél | Emblémázás: l 20 x 5 mm L1+H4 (1)

2022 Ft / db

3650 Ft / db

W

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

TRIO

56-0301052

TRIO zsebkés csíkos kivitelben, konzervnyitóval, sörnyitóval, dugóhúzóval,
körömreszelővel, phillips csavarhúzóval, ollóval, két fűrésszel,
pikkelyezővel, árral, tőrözővel és kulcskarikával | Csomagolás: 25/100 db |
Méret: 10 x 3 x 2 cm | Anyag: Rozsdamentes acél | Emblémázás: l 50 x 7 mm
L1+H2 (1)

1092 Ft / db

FOREST

W

56-0301002

FOREST 11 részes fa zsebkés ollóval, üvegnyitóval, dugóhúzóval, csavarhúzóval,
konzervnyitóval, lyukasztóval, tőrözővel, pikkelyezővel, fűrésszel és
kulcskarikával, fa díszdobozban | Csomagolás: 25/50 db | Méret: 9,4 x 2,4 x 2,1 cm |
Anyag: Rozsdamentes acél / Fa | Emblémázás: t 70 x 25 mm K1+H2 (4)

2358 Ft / db

ALL TOGETHER

W

ALL TOGETHER 11 darabos multifunkciós szerszámkészlet ollóval, késsel, 1 nagy és 1 kicsi
fűrésszel, konzervnyitóval, üvegnyitóval, dugóhúzóval, körömreszelővel, lyukasztó
tű és csavarhúzó, díszdobozban | Csomagolás: 25/100 db | Méret: 10,5 x 3 x 2,5 cm |
Anyag: Rozsdamentes acél | Emblémázás: l 30 x 10 mm L1+H4 (1)

1344 Ft / db

56-0301131
narancs
56-0301130
kék

56-0301132
ezüst

56-0301133
zöld

BIG R.

413

W

56-0301009

BIG R. 11 részes multifunkcionális zsebkés tartalma: olló, kés, kis és nagy
fűrész, csavarhúzó, konzervnyitó, lyukasztó tű, reszelő, üvegnyitó, kulcstartóval,
ajándékdobozban | Csomagolás: 50/100 db | Méret: 10,5 x 2,8 x 1,8 cm |
Anyag: Rozsdamentes acél | Emblémázás: l 25 x 5 mm L1+H3 (1)

1389 Ft / db

SMALL R.

W

56-0301007

SMALL R. 7 részes zsebkés olló, kétféle csavarhúzó, kés, üvegnyitó, konzervnyitó, kés,
kulcstartóval, ajándékdobozban | Csomagolás: 50/100 db | Méret: 8,5 x 2,4 x 1,4 cm |
Anyag: Rozsdamentes acél | Emblémázás: l 20 x 3 mm L1+H3 (1)

1118 Ft / db

STRONG HELPER
STRONG HELPER zsebkés, bicska, 12 részes: kés, fűrész, olló, konzervnyitó,
csavarhúzó, üvegnyitó és hornyos csavarhúzó, csillagcsavarhúzó, lyukasztó
és lyuktágító, varró eszköz, halpikkelyező, körömreszelő és karabiner |
Csomagolás: 25/100 db | Méret: 9,5 x 3,5 x 1,5 cm | Anyag: Alumínium /
Rozsdamentes acél | Emblémázás: l 25 x 8 mm L1+H2 (1)

1809 Ft / db

56-0301140
fekete

56-0301143
vörös

56-0301141
ezüst

56-0301142
kék

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

BEDTIME

CAMPY

BEDTIME hálózsák 190 x 75 cm-es méret, köszönhetően a szélén lévő cipzárnak,
paplanként is használható (190 x 155 cm), kényelmes alvást biztosít, színével azonos
hord táskával, összehúzóval és műanyag csattal, súlya kb. 1 kg | Csomagolás: 10 db |
Méret: Ø30 x 49 cm | Anyag: 100 % Poliészter | Emblémázás: u 80 x 80 mm
T1+H6 (10)

CAMPY kényelmes háromlábú kempingszék: összecsukható
kempingszék hordtáskával, nagy stabilitással | Csomagolás: 25 db |
Méret: 31 x 31 x 39 cm | Anyag: Fém / Poliészter |
Emblémázás: u 50 x 80 mm T1+H2 (10)

6888 Ft / db

56-0603529

3087 Ft / db

Takaróként is használható

ÚJONSÁG
Összehajtható

56-0603511
sötétkék

56-0603512
világoskék

WILDLIFE

56-0603513
világoszöld

56-0603515
rózsaszin

56-0301017

WILDLIFE multifunkciós túrakészlet 7 részes rozsdamentes acél késsel, üveg és
konzervnyitóval, dugóhúzóval, kihajtható kanállal és villával, kulcstartó karikával,
övre fűzhető, tépőzáras tokban | Csomagolás: 10/100 db | Méret: 11,2 x 2,5 cm |
Anyag: Rozsdamentes acél / Műanyag / Poliészter | Emblémázás: u 20 x 15 mm
T1+H5 (10)

1854 Ft / db

CAMPING

56-0301018

CAMPING 3 részes hordozható evőeszköz szett tartalma:kés, villa konzervnyitóval,
kanál üvegnyitóval, tépőzáras nejlon tokban, csuklószíjjal | Csomagolás: 10/100 db |
Méret: 16,2 x 1,5 cm | Anyag: Rozsdamentes acél / Nejlon | Emblémázás: u 40 x 50 mm
T1+H5 (10)

2190 Ft / db
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TAKEOUT

Összehajtható

TAKEOUT összecsukható kempingszék: összecsukható szék
háttámlával, robusztus és könnyű, terhelhetősége kb. 90 kg |
Csomagolás: 10 db | Méret: 34 x 28 x 58 cm | Anyag: Fém / Poliészter |
Emblémázás: u 80 x 80 mm T1+H2 (10)

4821 Ft / db

ÚJONSÁG

56-0603520
fekete

56-0603522
vörös

56-0603521
kék

56-0603523
sötétzöld

CHILL OUT
CHILL OUT hordozható szék gumikötelekkel: kényelmes ülés
a rugalmas gumiköteleknek köszönhetően, erős acél kerettel,
könnyen felállítható és laposra összecsukható | Csomagolás: 6 db |
Méret: 83,5 x 70 x 80 cm | Anyag: Fém / 600D Poliészter |
Emblémázás: u 80 x 80 mm T1+H4 (10)

23514 Ft / db

56-0603518
fekete / kék

kb. 100 kg-ig

56-0603519
fekete / vörös

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

BOTANIC

56-0601030

BOTANIC 7 darabos kerti készlet, tartalma: gereblye, 2 db lapát,
metszőolló, drót és vízpermetező, zsebes és megerősített fogantyújú
vászon táskában, kertészkedéshez ideális | Csomagolás: 25 db |
Méret: 18 x 10 x 19 cm | Anyag: Poliészter / Fém / Fa / Műanyag |
Emblémázás: u 70 x 50 mm T1+H3 (10)

4420 Ft / db

GO GREEN

56-0601026

GO GREEN kertész szett: 1 db térdpárnával és 1 pár kesztyűvel, utóbbi csúszásmentes
pöttyökkel a tenyér részen | Csomagolás: 60 szett | Méret: 34,6 x 16 x 1,7 cm |
Anyag: EVA / Poliészter | Emblémázás: s 200 x 90 mm S2+H2 (1)

1557 Ft / szett

SCOOP

56-0601052

SCOOP összecsukható ásó táskával: többfunkciós ásó háromszög alakú
nyéllel, kompakt, könnyű és hordozható, penge beépített fűrésszel |
Csomagolás: 24 db | Méret: 11,5 x 46 / 16 x 21 x 5 cm | Anyag: Karbon acél |
Emblémázás: u 80 x 80 mm T1+H4 (10)

3536 Ft / db

ÚJONSÁG

Összehajtható

ECO HOME
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56-0601029

ECO HOME madárház, madáretető: barkácskészlet
(összeszerelést igényel), akasztóhurokkal, MDF
fából – Európai gyártmány | Csomagolás: 60 db |
Méret: 17 x 12 x 10 cm | Anyag: Fa | Emblémázás: l 5 cm2
L4+H6 (1)

1374 Ft / db

ÚJONSÁG
európai gyártmány

56-0601029
Fa

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

SMOKY

56-0604067

SMOKY barbecue, grill szett: rozsdamentes acél lapáttal, villával
és fogóval, cipzáras táskában, fülekkel | Csomagolás: 20/40 db |
Méret: 40 x 12 x 6 cm | Anyag: Rozsdamentes acél / Műanyag |
nem szőtt | Emblémázás: u 60 x 40 mm T1+H2 (10)

3332 Ft / db

FRIED

56-0604015

FRIED grill készlet, minőségi rozsdamentes acélból, fa
nyéllel, cipzáras táskába csomagolva | Csomagolás: 10 db |
Méret: 43 x 33,5 cm | Anyag: Rozsdamentes acél / Poliészter /
Fa | Emblémázás: u 80 x 30 mm T1+H3 (10)

5998 Ft / db

ROAST

56-0604016

ROAST rozsdamentes acél grillkészlet,, tartalmaz egy grillező lapátot,
-villát -és fogót, csuklópántos tokban, füllel | Csomagolás: 10 db |
Méret: 37 x 10 x 8 cm | Anyag: Rozsdamentes acél / Alumínium |
Emblémázás: l 5 cm2 L1+H4 (1)

6868 Ft / db

GRIP

56-0604063

GRIP rozsdamentes acél konyhai és barbecue csipesz: műanyag fogó felülettel,
gumis akasztóval a végén, záró mechanizmussal a praktikus, helykímélő tárolás
érdekében, használható főzéshez, sütéshez, grillezéshez és szervírozáshoz |
Csomagolás: 12/48 db | Méret: 1,8/4,3 x 36 cm | Anyag: Rozsdamentes acél /
Műanyag | Emblémázás: l 10 x 25 mm L1+H2 (1)

ECO GRIP

56-0604047

ECO GRIP grillfogó, grillcsipesz: bükkfából készült – Európai
gyártmány | Csomagolás: 100 db | Méret: 32,7 x 2,1 x 0,6 cm |
Anyag: Fa | Emblémázás: t 40 x 10 mm K1+H2 (4)

422 Ft / db

972 Ft / db

európai gyártmány

ÚJONSÁG

WELL DONE

56-0604048

WELL DONE alumínium hamburger húspogácsa nyomó: tapadásmentes
bevonattal | Csomagolás: 40 db | Méret: Ø12 x 8 cm | Anyag: Alumínium /
Polipropilén | Emblémázás: l 5 cm2 L1+H4 (1)

2645 Ft / db

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

419

SUMMER EVENING

56-0604072

SUMMER EVENING összecsukható barbecue: 2 sütőrács, 2 beépített fogantyú,
oldalsó légáramlási lyukak, összecsukható, díszdobozban | Csomagolás: 6 db |
Méret: 45 x 3 x 45 cm | Anyag: Vas / Rozsdamentes acél | Emblémázás: n 20 x 40 mm
E1+H2 (10)

11064 Ft / db

ÚJONSÁG
Összehajtható

GREAT BBQ

56-0604079

GREAT BBQ BBQ-kötény BBQ-készlettel: rozsdamentes acélból készült
kiegészítők fa nyéllel, pamut sütőkesztyű, állítható hát- és nyakpánt, a kötény
feltekerhető és összecsatolható minden tartozékával együtt, a könnyű tárolás
érdekében | Csomagolás: 20 db | Méret: 43,5 x 60,5 cm | Anyag: Poliészter /
Rozsdamentes acél / Fa / Pamut | Emblémázás: u 80 x 80 mm T1+H4 (10)

5732 Ft / db

ÚJONSÁG

421

COOKOUT

W

COOKOUT barbecue: fém test 2 db szellőző ablakkal, kivehető tálca levegőztető lyukakkal,
1 kivehető grill tálca kb. 29 cm átmérővel, fedél szellőző ablakkal és fa fogóval, 3 csattal zárható
fedél, 3 db fém láb műanyag végekkel, ajándékdobozba csomagolva | Csomagolás: 4 db |
Méret: Ø31,5 x 43 cm | Anyag: Fa / Karbon acél | Emblémázás: l 5 cm2 L1+H8 (1)

új szín

13110 Ft / db

56-0604054
világoszöld

56-0604055
vörös

56-0604056
kék

56-0604045
fekete

BUCKET
BUCKET barbecue: nagy sütési felület, kihajtható fülekkel, 1 kis kiegészítő rostéllyal,
kivehető szén tálca, 4 db levegőztető lyuk, az alján 3 db kihajtható lábbal – kiváló
piknikezéshez és kempingezéshez | Csomagolás: 6 db | Méret: Ø26 x 18 cm |
Anyag: Karbon acél | Emblémázás: l 5 cm2 L1+H8 (1)

7779 Ft / db

56-0604065
narancssárga

56-0604066
világoskék

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

SZABADIDŐ & SZÓRAKOZÁS

UNIVERSE

56-0602002

UNIVERSE felfújható strandlabda, 16 hüvelyk
leeresztve | Csomagolás: 100/200 db | Méret: kb..
Ø28 cm | Anyag: 0,17 mm PVC, Lágyítószertől mentes |
Emblémázás: s 35 x 35 mm S4+H1 (1)

422 Ft / db

A SZÓRAKOZÁS VILÁGA.
Itt mindent megtalál, ami szórakoztató és boldoggá
tesz. Labdajátékok a strandra, zsírkréták az esős
napokra, plüssjátékok a kicsiknek. A felnőttek pedig
társasjátékokkal múlatják az időt. Kiváló szórakozás az
egész családnak!

Minden a strandra ..................................................................................422
Játékok és antistressz termékek .................................................435
Művészet és kézügyesség ...............................................................450
Plüssök .............................................................................................................458

Ezek a termékek phthalate-mentesek. A phthalate-ot a
műanyagiparban lágyításra használják, a szervezetre
gyakorolt negatív hatása közismert.

423

OCEAN

PACIFIC

OCEAN strandlabda: 6 felosztással, leeresztve 15 hüvelykes méret |
Csomagolás: 100/200 db | Méret: Ø26 cm | Anyag: 0,16 mm PVC,
Lágyítószertől mentes | Emblémázás: s 140 x 50 mm S4+H1 (1)

PACIFIC felfújható strandlabda, 6 felosztásos, 16 hüvelyk leeresztve |
Csomagolás: 100/200 db | Méret: kb. Ø28 cm | Anyag: 0,17 mm PVC,
Lágyítószertől mentes | Emblémázás: s 140 x 50 mm S4+H1 (1)

354 Ft / db

354 Ft / db

56-0602149
szívárvány
56-0602308
türkiz

56-0602144
fehér / átlátszó kék

56-0602145
fehér / átlátszó vörös

56-0602147
fehér / átlátszó narancssárga

56-0602306
fehér

ATLANTIC

ATLANTIC

ATLANTIC felfújható strandlabda fehér és fényes, színes szegmensekkel, 16 hüvelyk
leeresztve | Csomagolás: 100/200 db | Méret: kb. Ø28 cm | Anyag: 0,17 mm PVC,
Lágyítószertől mentes | Emblémázás: s 140 x 50 mm S4+H1 (1)

ATLANTIC felfújható strandlabda fehér és fényes, színes szegmensekkel,
16 hüvelyk leeresztve | Csomagolás: 100/200 db | Méret: kb. Ø28 cm |
Anyag: 0,17 mm PVC, Lágyítószertől mentes | Emblémázás: s 140 x 50 mm
S4+H1 (1)

422 Ft / db

422 Ft / db

56-0601991
türkiz / fehér

56-0602078
sárga / fehér

56-0602077
vörös / fehér

56-0602079
zöld / fehér

56-0602080
narancssárga / fehér

56-0602076
kék / fehér

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

SEASIDE
SEASIDE felfújható szék, terhelhetősége: 100 kg | Csomagolás: 25 db |
Méret: kb. 77 x 65 x 45 cm | Anyag: 0,25 mm PVC, Lágyítószertől mentes |
Emblémázás: u 80 x 80 mm T1+H6 (10)

3842 Ft / db

56-0602213
narancssárga / átlátszó

56-0602206
kék / átlátszó
56-0602311
fehér / átlátszó

SPLASH
SPLASH felfújható mini strandmatrac: szájjal fújható, átlátszó betekintő
panellel, 2 db füllel és kötéllel (kb.24 cm hosszú) a felakasztáshoz – egy
jókedvű csobbanáshoz a tengerben, strandon, vagy a medencében |
Csomagolás: 50/100 db | Méret: kb. 36 x 71 cm | Anyag: 0,17 mm PVC, Lágyítószertől
mentes | Emblémázás: u 80 x 80 mm T1+H2 (10)

1020 Ft / db

56-0602140
vörös
56-0602138
fehér

56-0602139
kék

56-0602141
narancssárga

56-0602142
rózsaszín

OVERBOARD

425

56-0602324

OVERBOARD felfújható úszógumi szivacsgolyókkal a belsejében, leeresztetve
kb. 68 cm | Csomagolás: 50/100 db | Méret: Ø64 cm | Anyag: 0,17 mm PVC,
Lágyítószertől mentes | Emblémázás: u 80 x 60 mm T1+H4 (10)

1224 Ft / db

SUMMER TRIP
SUMMER TRIP strandtörölköző: kiváló nedvszívással, puha szövet, elegáns
szélek a törölköző mindkét oldalán, OEKO-TEX® tanúsítvánnyal, emblémázható
címkével, papír borítóval, 360 g/m2 | Csomagolás: 25 db | Méret: kb. 70 x 140 cm |
Anyag: 100 % Pamut 360 g/m2 | Emblémázás: u 25 x 20 mm T1+H5 (10)

56-0605110 :
3488 Ft / db
56-0605111, 56-0605114:
3665 Ft / db
56-0605112, 56-0605113, 56-0605115:
3978 Ft / db

56-0605110
fehér

56-0605111
szürke

56-0605114
almazöld

Minősített
OEKO-TEX®
56-0605112
kék

56-0605113
vörös

56-0605115
narancssárga

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

TAKEOUT
TAKEOUT összecsukható kempingszék: összecsukható szék háttámlával, robusztus
és könnyű, terhelhetősége kb. 90 kg | Csomagolás: 10 db | Méret: 34 x 28 x 58 cm |
Anyag: Fém / Poliészter | Emblémázás: u 80 x 80 mm T1+H2 (10)

4821 Ft / db

ÚJONSÁG

Összehajtható

56-0603521
kék
56-0603520
fekete

CLOUDY

56-0603522
vörös

56-0603523
sötétzöld

56-0603509

CLOUDY strandsátor: üvegszálas rudak, UV 50 védelem, 2 becsúsztatható zseb a belső oldalon, hordtáska és
4 db sátorcövek a rögzítéshez | Csomagolás: 16 db | Méret: 170 x 100 x 100 cm | Anyag: Poliészter / Üvegszál |
Emblémázás: u 80 x 80 mm T1+H6 (10)

7086 Ft / db

ÚJONSÁG

UV 50

MARINA
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56-0602100

MARINA strandszőnyeg, tengerész mintával, felfújható párnával, táskává összehajtható | Csomagolás: 20 db |
Méret: 180 x 86,5 cm | Anyag: Polipropilén | Emblémázás: u 80 x 80 mm T1+H6 (10)

2890 Ft / db

SUNNY BEACH
SUNNY BEACH összecsukható strand és napozó szőnyeg: strandszőnyeg állítható háttámlával
és cipzáras zsebbel | Csomagolás: 10 db | Méret: 150 x 48 x 50 / 50 x 50 cm | Anyag: Poliészter /
Fém | Emblémázás: u 50 x 60 mm T1+H6 (10)

7330 Ft / db

56-0602150
kék

56-0602152
sárga

Összehajtható

56-0602151
vörös

ÚJONSÁG

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

BIG STORAGE
BIG STORAGE vízhatlan strand táska: vízálló anyagból,
kb. 5 literes kapacitás, záródás csattal | Csomagolás: 40/80 db |
Méret: Ø16 x 35 cm | Anyag: Poliészter / Műanyag / Polipropilén |
Emblémázás: u 80 x 80 mm T1+H2 (10)

1353 Ft / db

5 literes

56-0604105
kék

56-0604106
vörös

56-0604107
sárga

SMALL STORAGE
SMALL STORAGE vízhatlan strand táska: vízálló anyagból, kb. 2,5 literes
kapacitás, betekintő ablakkal, külön okostelefon tartóval, záródás csattal |
Csomagolás: 100 db | Méret: 19 x 28 cm | Anyag: Poliészter / Műanyag /
Polipropilén | Emblémázás: u 80 x 80 mm T1+H2 (10)

2,5 literes

1088 Ft / db
56-0604102
sárga

56-0604100
kék

56-0604101
vörös
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DIVER
DIVER cseppálló mobiltelefon tartó, biztonsági zárral, sötétben világító szélekkel,
fekete zsinórral (kb. 43 cm) - ideális mobiltelefon, pénztárca és más értékek
tárolására víz közelében | Csomagolás: 200 db | Méret: 21,5 x 12 x 1,6 cm |
Anyag: Műanyag / PVC, Lágyítószertől mentes | Emblémázás: t 30 x 12 mm
K1+H2 (4)

394 Ft / db

Cseppálló

56-0404924
átlátszó / fehér

56-0404925
átlátszó / fekete

56-0404926
átlátszó / kék

56-0404928
átlátszó / almazöld

56-0404927
átlátszó / vörös

SMART SPLASH
SMART SPLASH cseppálló mobiltelefon tartó, cseppálló: átlátszó elülső rész,
áttetsző hátrész, biztonsági zárral és tépőzárral, állítható pánt (hossza kb. 45 cm),
műanyag csattal – ideális vízpartra a telefon, pénztárca és egyéb értékek számára |
Csomagolás: 500 db | Méret: 22,5 x 9 cm | Anyag: PVC, Lágyítószertől mentes |
Emblémázás: t 60 x 20 mm K1 (4)

211 Ft / db

Cseppálló

56-0404902
kék

56-0404900
fekete

56-0404901
fehér

56-0404903
vörös

56-0404904
almazöld

56-0404905
magenta

56-0404906
narancssárga

56-0404907
sárga

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

STYLISH
STYLISH napszemüveg sötét lencsével, minősített UV 400 bevonat, erős
napsugárzáshoz is, minőségi műanyag keret, széles szárak a kiváló emblémázhatóság
érdekében | Csomagolás: 10/250 db | Méret: egy méret | Anyag: Műanyag / Akril |
Emblémázás: t 40 x 8 mm K1+H2+V1 (1)

408 Ft / db

minősített UV 400 bevonat
56-0603056
vörös

56-0603052
fekete

56-0603053
fehér

56-0603054
kék

56-0603055
zöld

56-0603057
világosrózsaszín

56-0603058
sárga

56-0603059
narancssárga

56-0603060
sötétzöld

56-0603061
rózsaszín

56-0603062
arany

431

REFLECTION

FANCY STYLE

REFLECTION napszemüveg tükröződő lencsékkel: UV 400 védelemmel – erős
napsugárzásra, kiváló minőségű műanyag kerettel. A széles szemüveg szárak
kiváló emblémázási felülettel. | Csomagolás: 25/250 db | Méret: 14,5 x 5 cm |
Anyag: Műanyag / Akril | Emblémázás: t 40 x 8 mm K1+H2+V1 (1)

FANCY STYLE napszemüveg: színezett lencsével, UV 400 tanúsítvánnyal, kiváló
minőségű műanyag keretben. A széles szárak tökéletes felületet biztosítanak
hirdetésének | Csomagolás: 12/300 db | Méret: egy méret | Anyag: Műanyag |
Emblémázás: t 40 x 5 mm K1+H2+V1 (1)

401 Ft / db

435 Ft / db

Fényvisszaverő
bevonat
56-0603088
narancssárga
56-0603066
sárga

minősített UV 400 bevonat

56-0603063
kék

56-0603085
fekete

POPULAR

TRENDY STYLE

POPULAR napszemüveg: hitelesített UV400-as védelemmel – erős napfény
ellen is, matt műanyag keret, a szárain kiváló emblémázási lehetőséggel |
Csomagolás: 25/250 db | Méret: 14,5 x 5 cm | Anyag: Műanyag / Akril |
Emblémázás: t 40 x 8 mm K1+H2+V1 (1)

TRENDY STYLE napszemüveg: színezett lencsével, UV 400 tanúsítvánnyal, kiváló
minőségű műanyag keretben. A széles szárak tökéletes helyet biztosítanak
hirdetésének | Csomagolás: 12/300 db | Méret: egy méret | Anyag: Műanyag |
Emblémázás: t 40 x 5 mm K1+H2+V1 (1)

360 Ft / db

435 Ft / db

56-0603070
vörös

56-0603086
kék

56-0603091
kék

minősített UV 400 bevonat
56-0603067
fekete

56-0603068
fehér

minősített UV 400 bevonat
56-0603090
fekete

56-0603069
kék

56-0603093
narancssárga

56-0603094
rózsaszín

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

NEW STYLE
NEW STYLE napszemüveg, tasakkal: sötét színezett üveggel, UV 400 tanúsítvánnyal. A
szemüveg tartó tasak tökéletes hely hirdetésének. | Csomagolás: 10/250 db | Méret: egy
méret | Anyag: Poliészter / Réz / Akril | Emblémázás: u 80 x 60 mm T1+H4 (10)

932 Ft / db

minősített UV 400
bevonat

56-0603082
zöld
56-0603080
ezüst

BAMBOO LINE

56-0603081
kék

56-0603083
narancssárga

56-0603075

BAMBOO LINE napszemüveg színezett üveggel, UV 400 tanúsítvánnyal, erős napfényre is alkalmas, kiváló
minőségű műanyag keretben, bambusz szárakkal. A logó kiválóan érvényesül az eltérő színű szárakon. |
Csomagolás: 10/250 db | Méret: egy méret | Anyag: Bambusz / Műanyag / Akril | Emblémázás: t 40 x 8 mm
K1+H2+V1 (1)

1442 Ft / db

minősített UV 400
bevonat

433

NATURE STYLE
NATURE STYLE napszemüveg: a termék nagy része megújuló nyersanyagokon
alapul, sötét színezett üveggel, UV 400 tanúsítvánnyal. A széles szár tökéletes hely
hirdetésének. | Csomagolás: 12/300 db | Méret: egy méret | Anyag: Bambusz /
Műanyag / Akril | Emblémázás: t 40 x 8 mm K1+H2+V1 (1)

354 Ft / db

56-0603078
kék

minősített UV 400 bevonat

56-0603076
bézs

VIEW OVER

56-0603079
vörös

56-0603516

VIEW OVER 7 x 50 látcső, távcső, autofókusz funkcióval: gumi bevonattal és
nyakpánttal a nagyobb kényelem érdekében, 7x nagyítás, állítható pupillák
közötti távolság, tokkal és tisztítókendővel | Csomagolás: 12 db | Méret: 19,3 x 18 /
20 x 20 x 6 cm | Anyag: Műanyag / Alumínium / Gumi | Emblémázás: u 80 x 70 mm
T1+H4 (10)

15511 Ft / db

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

COOL DOWN

W

56-0406304

COOL DOWN vízpermetező spray elem nélkül működik: átlátszó középső
résszel, beépített pumpával, gombnyomásos mechanizmussal, akasztóval |
Csomagolás: 50/100 db | Méret: Ø4,2 x 21 cm | Anyag: Műanyag |
Emblémázás: t 60 x 15 mm K1+H4 (4)

1156 Ft / db

MISTRAL

W

MISTRAL zsebventilátor: csuklós kupakkal, be / ki kapcsolóval, két sebességszinttel,
USB-kábel Micro-USB-csatlakozóval (hossz: kb. 30 cm), bemeneti teljesítmény: 5V
/ 1A, teljesítmény: 0,5 W, kapacitás: 300 mAh | Csomagolás: 50/100 db |
Méret: 9,2 x 2,9 x 3,6 cm | Anyag: Műanyag | Emblémázás: t 40 x 15 mm K1+H4 (4)

1625 Ft / db

NOTOS

632 Ft / db

56-0406325
fehér / kék
56-0406318
vörös

Két sebességszinttel

56-0406324
fehér / szürke

EW

NOTOS kézi ventilátor áttetsző lapátokkal, kupak és
ki/bekapcsoló gomb | Csomagolás: 50/200 db |
Méret: Ø3 x 9,9 cm | Anyag: Műanyag / PVC |
Elem: AAA/LR03/AM4 | Emblémázás: t 15 x 50 mm
K1+H2 (4)

56-0406326
fehér / zöld

56-0406327
fehér / rózsaszín

56-0406317
kék

435

SUMMER FEELING
SUMMER FEELING strand ütögetős szett 2 db színes nyelű faütővel, 1 labdával, hálós
tartóba csomagolva | Csomagolás: 50 db | Méret: 33,2 x 18,9 x 5 cm | Anyag: Fa /
Műanyag | Emblémázás: t 70 x 20 mm K1+H4 (1)

864 Ft / db

56-0606137
fehér / rózsaszín
56-0606133
fehér / fekete

56-0606134
fehér / kék

DAVID

56-0606100

56-0606135
fehér / zöld

GOLIATH

56-0606136
fehér /
narancssárga

56-0606104

DAVID mini petanque szett, tartalmaz 6 db fém labdát,
fa labdát és egy piros mérőfonalat, cipzáras fekete
nylon táskába csomagolva | Csomagolás: 20 db |
Méret: 11 x 7 x 3 cm | Anyag: Fém / Nejlon |
Emblémázás: u 70 x 30 mm T1+H6 (10)

GOLIATH petanque szett tartalmaz 6 db fém
golyót, fagolyót és egy piros mérő zsinórt, cipzáras
nylon táskába csomagolva | Csomagolás: 4 db |
Méret: 22,5 x 15 x 7,5 cm | Anyag: Fém / Nejlon |
Emblémázás: u 80 x 80 mm T1+H6 (10)

2645 Ft / db

8670 Ft / db

Mini

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

LOOPING
LOOPING játéksárkány, promóciós célokra, könnyű üveggyapot rudazattal, zsinóreregetővel
és színes farkrésszel | Csomagolás: 250 db | Méret: 70 x 58 cm | Anyag: 190T Poliészter |
Emblémázás: u 80 x 80 mm T1+H6 (10)

1442 Ft / db

56-0606016
fehér

56-0606010
kék

ARTISTIC

56-0606011
vörös

56-0606009

ARTISTIC kiszínezhető sárkány: előrajzolt mintával, 4 féle filctollal |
Csomagolás: 100/200 db | Méret: 50 x 39 cm | Anyag: 190T Poliészter |
Emblémázás: u 50 x 20 mm T1+H6 (10)

864 Ft / db

SNOOZY

437

56-0606038

SNOOZY canvas függőágy: a kötélzet fa rudakon fut keresztül, (teherbírás: kb. 120 kg),
zsinórfüles pamut táskában | Csomagolás: 10 db | Méret: 208 x 80 cm | Anyag: Pamut / Fa /
Poliészter | Emblémázás: u 80 x 80 mm T1+H6 (10)

120 kg-ig

7534 Ft / db

SNOOZE

56-0606037

SNOOZE függőágy: fonott kötelek az rögzítéshez, teherbírás kb. 100 kg-ig, zsinórfüles pamut
táskában | Csomagolás: 20 db | Méret: 200 x 80 cm | Anyag: 85 % Pamut / 15 % Poliészter |
Emblémázás: u 80 x 80 mm T1+H6 (10)

100 kg-ig

6202 Ft / db

HANG OUT

56-0606035

HANG OUT függő szék, erős fa rudazaton tekert kötelekkel
(terhelhetőség: 100 kg) | Csomagolás: 4 db | Méret: 110 x 116 cm | Anyag: Pamut
/ Fa | Emblémázás: u 80 x 80 mm T1+H6 (10)

17109 Ft / db

100 kg-ig

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

BEACHLIFE

56-0606152

BEACHLIFE homokozó szett, 7 darabos: 1 db kis homokozó vödör füllel, 2 db
különböző forma, 2 db lapát, gereblye, szita; a vödröket és a kiegészítőket különböző
színekben és tartalommal szállítjuk, hálós tasakba csomagolva, emblémázható
papír halacskával | Csomagolás: 90/180 db | Méret: kb. 16 x 9 cm | Anyag: Műanyag |
Emblémázás: t 50 x 20 mm K1 (1)

796 Ft / db

ANIMAL PLEASURE

56-0606130

ANIMAL PLEASURE spriccelő játék az állatfejek
kihúzhatók a feltöltéshez, majd megnyomva
spriccelik a vizet, 4 féle, vegyesen rendelhető |
Csomagolás: 48/192 db | Méret: Ø3 x 29,8 cm |
Anyag: Műanyag | Emblémázás: t 50 x 10 mm
K2+H2 (1)

660 Ft / db

BEACHFUN

56-0606156

BEACHFUN strand homokozó szett: kis homokozó malommal, 1 db koronggal, 2 db
lapáttal, 1 db szitával (a színek változhatnak), hálós tasakban, emblémázható papír
szívecskével | Csomagolás: 70/140 db | Méret: Ø10 x 16 cm | Anyag: Műanyag |
Emblémázás: t 50 x 30 mm K1 (1)

666 Ft / db

AIR BUBBLE

439

56-0503022

AIR BUBBLE Szappanbuborék-fújó, 4 féle szín, türelemjátékkal a tetején,
vegyes színekben érhető el | Csomagolás: 24/288 db | Méret: 9 x Ø3,5 cm |
Anyag: Műanyag | Emblémázás: t 15 x 12 mm K1+H2+V1 (1)

265 Ft / db

AVENUE

56-0504000

AVENUE 15 darabos aszfaltkréta, négyszögletes vödörben | Csomagolás: 24 szett |
Méret: 14 x 12 x 8,7 cm | Anyag: Kréta | Emblémázás: t 50 x 20 mm K1+H2 (4)

1108 Ft / szett

7 különböző szín

STREET

56-0504006

W

STREET 6 darabos színes aszfaltkréta, ajándékdobozban |
Csomagolás: 12/72 szett | Méret: Ø2,5 x 11 cm |
Anyag: Kréta | Emblémázás: t 40 x 40 mm K1+V1 (4)

354 Ft / szett

6 különböző szín

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

ANIMAL ANIMATION

56-0501049

ANIMAL ANIMATION Színes ugrókötél különféle állatfigurás fogóval (elefánt, majom,
zebra és zsiráf), vegyesen rendelhető | Csomagolás: 12/144 db | Méret: 200 cm |
Anyag: Fa / Pamut | Emblémázás: t 20 x 7 mm K1+H2 (4)

1020 Ft / db

CRAZY LOOP

56-0501058

CRAZY LOOP gyűrűs dobójáték fából, béka figurás kialakítás, 4 db dobógyűrű,
különböző színű fa díszítéssel | Csomagolás: 24/48 db | Méret: Ø12 x 14,4 cm |
Anyag: Fa | Emblémázás: t 70 x 20 mm K1+H2 (4)

1639 Ft / db

STACKING

56-0501066

STACKING kirakós ügyességi játék: 16 db különböző színű kis fa pálca és 16 db fa
henger, 11 db fa dobókocka, játékleírással (idegen nyelvű), környezetbarát vászon
tasakban | Csomagolás: 100/300 db | Méret: 18,5 x 13 cm | Anyag: Fa / Pamut |
Emblémázás: u 70 x 80 mm T1+H3 (10)

734 Ft / db

CRAZY CUBE

TANGRAM

56-0501032

56-0501033

CRAZY CUBE kocka puzzle natúr borókából, környezetbarát vászontasakba
csomagolva | Csomagolás: 30/120 db | Méret: 4 x 4 x 4 cm | Anyag: Fa / Pamut |
Emblémázás: u 70 x 80 mm T1+H3 (10)

TANGRAM puzzle fejtörő játék natúr borókából, környezetbarát vászontasakba
csomagolva | Csomagolás: 30/120 db | Méret: 14 x 7 x 0,9 cm | Anyag: Fa / Pamut |
Emblémázás: u 70 x 80 mm T1+H3 (10)

558 Ft / db

571 Ft / db

CRAZY TOWER

TRICKY TIGER

56-0501063

CRAZY TOWER ügyességi játék, tartalmaz egy kis félkör alakú labdát, 6 db formát és
egy kockát, környezetbarát vászontasakba csomagolva | Csomagolás: 100/200 db |
Méret: 13,4 x 5,9 cm | Anyag: Fa / Pamut | Emblémázás: u 70 x 80 mm T1+H3 (10)

734 Ft / db

56-0501064

TRICKY TIGER Türelemjáték tartalmaz egy fa, fekete csíkos tigrist és 24 db
fapálcát 4 különböző színben, környezetbarát vászontasakba csomagolva |
Csomagolás: 100/300 db | Méret: 8 x 5,2 x 1,6 cm | Anyag: Fa / Pamut |
Emblémázás: u 70 x 80 mm T1+H3 (10)

734 Ft / db

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.
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RAYMOND

W

56-0506050

RAYMOND mágneses darts tábla: a feltekerésre alkalmas erős rostlapon, kétoldalas: az egyik oldalon
hagyományos darts tábla, a másikon target bulls eye játék, 6 mágneses nyíllal, ajándékdobozban |
Csomagolás: 12 db | Méret: 35 x 45 cm | Anyag: Műanyag / Poliészter / Fém | Emblémázás: u 80 x 50 mm
T1+H4 (10)

4379 Ft / db

ÚJONSÁG

Mágneses

FOCUS

56-0501024

FOCUS mikádó türelemjáték 41 pálcikával, csúsztatható fedelű fadobozba
csomagolva | Csomagolás: 100 db | Méret: 19,5 x 4 x 2,4 cm | Anyag: Fa |
Emblémázás: l 5 cm2 L4+H2 (1)

394 Ft / db

LOST

ROUND DEXTERITY

56-0501035

56-0501028

LOST fa labirintusjáték, fém golyókkal és 14 lyukkal |
Csomagolás: 60/120 db | Méret: 9 x 9 x 2,5 cm | Anyag: Fa
/ Fém / Műanyag | Emblémázás: t 60 x 15 mm
K1+H2 (4)

ROUND DEXTERITY puzzle játék labda: 6 db fa puzzle
darabbal, fa állvánnyal és használati utasítással |
Csomagolás: 20/80 db | Méret: 5 x 5 x 9,5 cm | Anyag: Fa |
Emblémázás: t 45 x 20 mm K1+H4 (4)

687 Ft / db

1285 Ft / db

BRAIN POWER

56-0501029

BRAIN POWER puzzle játék szett: 3 féle különböző ügyességi játékból áll, használati utasítással, fa dobozban |
Csomagolás: 12/48 db | Méret: 17,4 x 6,8 x 5,5 cm | Anyag: Fa / Műanyag | Emblémázás: t 70 x 25 mm K1 (4)

2883 Ft / db

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

443

FAMILY-FUN

56-0501030

FAMILY-FUN játék szett Os táblajáték, dominó, kártya, kockajáték, elegáns
fadobozban | Csomagolás: 20 db | Méret: 20,8 x 20,8 x 5 cm | Anyag: Fa / Műanyag |
Emblémázás: t 40 x 10 mm K2+H3 (1)

7045 Ft / db

DOMINO

56-0501011

HIGH-RISE

56-0501036

W

DOMINO játék fa dobozba csomagolva csúsztatható fedéllel, 28 db dominót
tartalmaz | Csomagolás: 100 db | Méret: 14,5 x 4,9 x 2,9 cm | Anyag: Fa |
Emblémázás: t 70 x 18 mm K1+H2 (4)

HIGH-RISE torony ügyességi játék fából, 45 darabos, ajándékdobozba csomagolva |
Csomagolás: 50 db | Méret: 16 x 5 x 5 cm | Anyag: Fa | Emblémázás: t 30 x 15 mm
K1+H1 (4)

422 Ft / db

748 Ft / db

PASTIME

56-0407106

PASTIME kirakós játék, tili-toli praktikus négyzet alakú | Csomagolás: 100/500 db |
Méret: 9 x 7,5 cm | Anyag: Műanyag | Emblémázás: § 6 cm2 DP1+H2 (10)

197 Ft / db

4 IN A LINE

56-0505039

W

4 IN A LINE 4 az egy vonalban szórakoztató utazó játék sárga és piros
zsetonokkal, ajándékdobozba csomagolva | Csomagolás: 25/100 db |
Méret: 10,3 x 14,3 x 3,3 cm | Anyag: Műanyag | Emblémázás: t 60 x 25 mm
K1+V1 (4)

775 Ft / db

UPSIDE DOWN

56-0501044

UPSIDE DOWN yoyo natúr fából | Csomagolás: 100/300 db | Méret: Ø5,3 x 2,8 cm |
Anyag: Fa | Emblémázás: t Ø30 mm K1+H2 (4)

218 Ft / db

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.
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MAGIC TRAIN

56-0503112

Q

MAGIC TRAIN elektromos vonat játék, dobozban: tartalmaz 1 db elektromos mozdonyt,
3 db különböző kocsit, 6 db egyenes sínt, 6 db ívelt sínt, 1 db tárolódobozt, használati
utasítást, 1 db AA elemmel működik (nem tartozék), be / ki kapcsoló, mindegyik kocsi
használható külön is | Csomagolás: 24/48 db | Méret: 15,5 x 3,5 x 12,5 cm | Anyag: Műanyag |
Elem: AA/LR6/AM3 | Emblémázás: t 50 x 20 mm K1+H2+V1 (1)

1999 Ft / db

FUNNY ANIMALS

56-0501070

FUNNY ANIMALS fa könyvjelző, 4 különböző tréfás állatfigura fejjel, és vonalzóval a
hátoldalán, vegyesen rendelhető | Csomagolás: 120/480 db | Méret: 12,8 x 2,8 cm |
Anyag: Fa | Emblémázás: t 10 x 10 mm K1+H4 (4)

156 Ft / db

KICK OFF

447

STARLET

56-0402127

KICK OFF focilabda alakú stressz oldó labda | Csomagolás: 125/250 db |
Méret: Ø7 cm | Anyag: PU | Emblémázás: t 12 x 12 mm K2+H2+V1 (1)

STARLET stressz oldó csillag | Csomagolás: 100/300 db |
Méret: Ø7,5 cm | Anyag: PU | Emblémázás: t Ø25 mm
K2+H2+V1 (1)

265 Ft / db

326 Ft / db

56-0402131
vörös

56-0402129
fehér

AMOR

TAKE OFF

56-0402118

56-0402130
kék

56-0402132
sárga

56-0402111

AMOR stressz oldó szív | Csomagolás: 50/150 db | Méret: 8 x 7,5 x 6 cm | Anyag: PU |
Emblémázás: t 20 x 20 mm K2+H2+V1 (1)

TAKE OFF stressz oldó repülőgép | Csomagolás: 50/250 db | Méret: 8,5 x 9 x 4 cm |
Anyag: PU | Emblémázás: t 15 x 10 mm K2+H2+V1 (1)

265 Ft / db

496 Ft / db

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

THINK ABOUT

56-0505063

THINK ABOUT ördöglakat, türelemjáték fém dobozban, papír címkével, 5 variációban,
vegyesen rendelhető | Csomagolás: 50/300 db | Méret: 9,6 x 6 x 2,1 cm | Anyag: Fa /
Fém | Emblémázás: l 5 cm2 L1+H3 (1)

796 Ft / db

CLEVER CONCEPTION

56-0505046

CLEVER CONCEPTION ördöglakat fém ügyességi játék, 4 féle, vegyesen
rendelhető | Csomagolás: 100/500 db | Méret: kb. 6 x 4,5 x 1,5 cm | Anyag: Fém |
Emblémázás: t 10 x 25 mm K1 (1)

286 Ft / db

TRICKY THING

56-0505040

TRICKY THING türelemjáték, 24 féle változatban,
színes belső résszel, vegyesen rendelhető |
Csomagolás: 24/240 db, vegyes | Méret: 4 x 4 x 4 cm |
Anyag: Műanyag | Emblémázás: t 25 x 25 mm
K1+H2 (4)

170 Ft / db

ROLL UP

SKY HOPPER

56-0504069

56-0501055

ROLL UP sorminta készítő szalag adagoló
gyerekeknek: 4 különböző színben, 8 fajta motívummal,
műanyag tokban biztonsági kupakkal, 24 db/csomag
kiszerelésben, a feltüntetett ár 1 db-ra vonatkozik |
Csomagolás: 24/432 db | Méret: 7 x 2,5 x 1,5 cm |
Anyag: Műanyag | Emblémázás: t 30 x 10 mm K1+H2 (4)

SKY HOPPER 4 darabos repülőgép könnyen
összeszerelhető, tartalmaz egy műanyag kilövőt
rugalmas szalaggal, 3db alkatrészt habszivacsból, PVC
tasakban | Csomagolás: 360 db | Méret: 13 x 4,5 cm |
Anyag: EVA / Műanyag | Emblémázás: n 40 x 20 mm
E1+H4 (10)

333 Ft / db

333 Ft / db

8 különböző
minta

FUNNY ACTIVITY

56-0504100

FUNNY ACTIVITY modellező gyurma szett tartalmaz 16 különböző színű gyurma rudat, 2 forma
vágót és 4 szerszámot ( szín és forma variációk készítéséhez) praktikus, füles dobozban |
Csomagolás: 20 szett | Méret: 16 x 10 x 8 cm | Anyag: Műanyag | Emblémázás: t 40 x 15 mm
K2+H3+V1 (4)

1931 Ft / szett

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.
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TUBY

56-0504115

CROCODILE

56-0504099

TUBY színező szett:, hengerben: 4 db különböző színű
ceruza kihegyezve, 5 db különböző grafikájú kiszínezhető
lap | Csomagolás: 200/400 db | Méret: Ø2,8 x 15 cm |
Anyag: Műanyag / Fa / Papír / Alumínium |
Emblémázás: t 60 x 10 mm K1+H2 (1)

CROCODILE színező szett 4 db különböző színű
filctoll, és egy puha krokodil figura, füllel ellátott
PVC tasakba csomagolva | Csomagolás: 50 db |
Méret: 15 x 8 x 11 cm | Anyag: Poliészter / Műanyag |
Emblémázás: t 60 x 20 mm K1+H5+V1 (1)

354 Ft / db

1129 Ft / db

Mosható puha
játék

PAINT YOUR PICTURE

56-0504091

PAINT YOUR PICTURE gyermek puzzle 4 db különböző
kiszínezhető puzzle-lel, 4 db filctollal, tasakban |
Csomagolás: 100 db | Méret: 17,8 x 17,8 cm | Anyag: Műanyag /
Papír | Emblémázás: t 50 x 15 mm K1+H1 (1)

530 Ft / db

COLOURFUL HOBBY
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56-0504113

COLOURFUL HOBBY kiszínezhető tornazsák: tornazsák
zsinórfülekkel, nyomtatott kiszínezhető grafikával és 4 db filctollal |
Csomagolás: 100/200 db | Méret: kb. 29 x 25,5 x 0,7 cm | Anyag: Poliészter |
Emblémázás: u 80 x 50 mm T1+H2 (10)

381 Ft / db

COLOURFUL SCHOOL

AGILE

56-0504114

AGILE rugalmas ceruza radírral, nincs kihegyezve |
Csomagolás: 50/1000 db | Méret: 35 cm | Anyag: PVC,
Lágyítószertől mentes | Emblémázás: t 50 x 4 mm K1 (1)

COLOURFUL SCHOOL tolltartó: cipzárral,
kiszínezhető képpel nyomva, 3 db viasz ceruzával |
Csomagolás: 200/400 db | Méret: 22 x 13 cm |
Anyag: Polipropilén / Wax | nem szőtt |
Emblémázás: u 80 x 80 mm T1+H2 (10)

88 Ft / db

306 Ft / db

Rugalmas

56-1102310
narancssárga

56-1102311
kék

56-1102312
rózsaszín

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

SMALL CIRCLE
SMALL CIRCLE ceruza készlet, 7 darabos: 6 különböző színű ceruza natúr
fából, kihegyezve, kerek tartóban, az átlátszó tetejébe beépített hegyezővel |
Csomagolás: 40/400 db | Méret: Ø2,5 x 10 cm | Anyag: Papír / Fa / Műanyag |
Emblémázás: t 50 x 12 mm K1+H2 (4)

163 Ft / db

56-0504140
barna / átlátszó

56-0504142
barna / vörös

56-0504141
barna / kék

BIG CIRCLE
BIG CIRCLE ceruza készlet, 13 darabos: 12 különböző színű ceruza natúr
fából, kihegyezve, kerek tartóban, az átlátszó tetejébe beépített hegyezővel |
Csomagolás: 25/200 db | Méret: Ø3,5 x 10 cm | Anyag: Papír / Fa / Műanyag |
Emblémázás: t 45 x 15 mm K1+H2 (4)

252 Ft / db

56-0504145
barna / kék

56-0504146
barna / vörös

56-0504144
barna / átlátszó

TINY TREE

56-0504040

TINY TREE 6 db-os rövid színes ceruza készlet, kihegyezve, natúr fából, papír
dobozban | Csomagolás: 36/360 db | Méret: 9 x 4,5 x 0,8 cm | Anyag: Fa |
Emblémázás: t 30 x 20 mm K1 (4)

122 Ft / db

PAINTING BAG

56-0504116

PAINTING BAG színező szett: 6 db különböző
színű kifaragott natúr fa ceruza, radír, hegyező,
kartonpapír tokban, fogóval, 30 db színezhető lap,
különböző grafikákkal | Csomagolás: 100/200 db |
Méret: 14,5 x 14,5 x 1,8 cm | Anyag: Papír / Műanyag |
Emblémázás: t 40 x 40 mm K1+H2 (1)

660 Ft / db

RAINBOW

56-0504090

RAINBOW színes ceruza készlet 6 db színes ceruzával (kihegyezett), színes papír
dobozban, 4 különböző színben, vegyesen rendelhető | Csomagolás: 100/400 db |
Méret: 9 x 4,5 x 0,9 cm | Anyag: Fa | Emblémázás: t 25 x 35 mm K1+V1 (4)

129 Ft / db

CRAZY ANIMALS

56-0504096

CRAZY ANIMAL színes ceruza készlet 12 db kiszínezhető rajzzal, amelyeken
különböző figurák várnak a színezésre, 8 db kihegyezett színes ceruza, átlátszó
dobozban | Csomagolás: 50/200 db | Méret: 14,7 x 10,2 x 1,2 cm | Anyag: Fa /
Műanyag | Emblémázás: t 40 x 30 mm K1+H2+V1 (1)

510 Ft / db

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

453

COOL RUN
COOL RUN toll tartó tornacipő alakú kialakítás: cipzárral és cipőfűzővel
a nyitáshoz/záráshoz | Csomagolás: 60 db | Méret: 24,5 x 8,5 x 12 cm |
Anyag: Poliészter / PVC | Emblémázás: t 25 x 50 mm K1+H2 (4)

1666 Ft / db

56-0503995
rózsaszín

56-0503994
kék

SCHOOL
SCHOOL cipzáras tolltartó, kerek, fogóval | Csomagolás: 50/100 db | Méret: 20 x Ø7,8 cm | Anyag: 600D
Poliészter | Emblémázás: u 70 x 60 mm T1+H2 (10)

462 Ft / db

56-1101776
vörös

56-1101778
sárga

56-1101779
magenta

56-1101781
kék

56-1101777
almazöld

SMALL IDEA
SMALL IDEA ceruza szett tokban: 12 db hegyezett színes ceruza – cipzáras tokban,
karabinerrel | Csomagolás: 100/400 db | Méret: 10 x 3,5 x 3,5 cm | Anyag: Poliészter /
Fa | Emblémázás: u 70 x 15 mm T1+H3 (10)

558 Ft / db

56-0503996
narancssárga

56-0503997
zöld

56-0503993
kék

COLOURFUL BOOK
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56-0504112

COLOURFUL BOOK színező szett: 10 féle kiszínezhető lappal, 40 db üres lappal, 12 db
kihegyezett színes ceruzával, ablakos ajándékdobozban | Csomagolás: 20/40 db |
Méret: 21 x 15 x 2 cm | Anyag: Fa / Papír | Emblémázás: t 70 x 25 mm K1+H2 (1)

1374 Ft / db

MULTI COLOUR

56-0503992

BEING BUSY

56-0504083

MULTI COLOUR színes ceruza szett színezővel: 12 féle különböző színű,
kihegyezett natúr fa ceruzával, papírdobozban, 5 féle kiszínezhető
képpel | Csomagolás: 120/240 db | Méret: 9 x 10,5 cm | Anyag: Fa |
Emblémázás: t 70 x 25 mm K1 +H2 (1)

BEING BUSY Színes ceruza készlet, tartalmaz egy színezőt kifesthető képekkel,
10 kicsi színes ceruzát kihegyezve, 15 cm-es vonalzót és egy hegyezőt |
Csomagolás: 50/200 db | Méret: 18 x 7,5 x 1,2 cm | Anyag: Fa / Műanyag |
Emblémázás: t 35 x 15 mm K1 (4)

422 Ft / db

381 Ft / db

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

SILVERSTAR

56-0504085

SILVERSTAR 12 db hosszú színes ceruza,
ezüstszínű bevonattal, kihegyezve, téglaformájú
fémdobozba csomagolva | Csomagolás: 10/100 db |
Méret: 18,5 x 10,2 x 1 cm | Anyag: Fa / Fém |
Emblémázás: § 6 cm2 DP1+H2 (10)

748 Ft / db

STRAIGHT

56-0504076

COLOUR BALANCE

56-0504074

STRAIGHT 8 db színes ceruza natúr fából, kihegyezve, fa dobozba csomagolva, a
teteje egy vonalzó | Csomagolás: 10/100 darab | Méret: 20,5 x 4,2 x 2,3 cm | Anyag: Fa |
Emblémázás: t 70 x 15 mm K1+H2 (4)

COLOUR BALANCE 20 db színes ceruza, fekete bevonattal fémdobozba csomagolva,
kihegyezve, tetején hegyezővel | Csomagolás: 25/50 db | Méret: 20 x Ø4 cm |
Anyag: Fa / Fém | Emblémázás: l 5 cm2 L1+H2 (1)

530 Ft / darab

1088 Ft / db

MONET
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56-0504067

MONET 88 darabos művész színező készlet
fadobozba csomagolva fémpántokkal, és fogóval |
Csomagolás: 10 db | Méret: 43 x 26 x 5 cm | Anyag: Fa /
Wax / Műanyag | Emblémázás: l 5 cm2 L4+H2 (1)

10003 Ft / db

GAUDY

56-0504107

GAUDY színező szett: 12 db színes ceruza, 12 db filctoll, 12 db kréta, 12 db
vízbázisú toll, 1 db ecset, 1 db ceruza, 1 db hegyező, 1 db radír, 1 db vonalzó
(15 cm) és 1 db ragasztó, csatos és füles fa dobozban | Csomagolás: 12 db |
Méret: 21 x 28,3 x 4,5 cm | Anyag: Fa / Műanyag | Emblémázás: § 6 cm2
DP1+H2 (10)

4379 Ft / db

COLOURFUL LEVEL

56-0504105

COLOURFUL LEVEL színező és festő készlet többféle színező technika, megannyi színben: 12 db
vízfestékkel, ecsettel, 12 db zsírkrétával, 12 db színes ceruzával (kihegyezve) és radírral, faragóval,
3 szintes kihajtható kartonpapír dobozban | Csomagolás: 20 db | Méret: Ø18 x 9 x 7 cm |
Anyag: Papír / Wax / Fa | Emblémázás: t 70 x 20 mm K1+H2 (1)

2618 Ft / db

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

MINNA

56-0502226

MINNA plüss nyuszi puha bundával és zöld
sállal (külön csomagolva) az emblémázáshoz |
Csomagolás: 100 db | Méret: kb. 18 cm |
Anyag: Poliészter | Emblémázás: u 15 x 15 mm
T1+H4 (10)

1489 Ft / db

TUBBS

56-0502227

VAGABOND

56-0502225

TUBBS plüss maci puha bundával és piros
sállal (külön csomagolva) az emblémázáshoz |
Csomagolás: 100 db | Méret: kb. 18 cm |
Anyag: Poliészter | Emblémázás: u 15 x 15 mm
T1+H4 (10)

VAGABOND plüss kutya puha bundával és kék
sállal (külön csomagolva) az emblémázáshoz |
Csomagolás: 100 db | Méret: kb. 18 cm |
Anyag: Poliészter | Emblémázás: u 15 x 15 mm
T1+H4 (10)

1489 Ft / db

1489 Ft / db

PEPPO

56-0502157

RUBEN

56-0502158

FRIGHTY REX

56-0502252

PEPPO plüss kutya: puha bundával és
csokornyakkendővel, ülő pozícióban |
Csomagolás: 100 db | Méret: kb. 16 cm |
Anyag: Poliészter | Emblémázás: t 35 x 15 mm K1 (1)

RUBEN plüss mackó: puha bundával és
csokornyakkendővel, ülő pozícióban |
Csomagolás: 100 db | Méret: kb. 16 cm |
Anyag: Poliészter | Emblémázás: t 35 x 15 mm K1 (1)

FRIGHTY REX plüss dinoszaurusz: puha bundával és
emblémázható papír szívvel | Csomagolás: 100 db |
Méret: kb. 24 cm | Anyag: Poliészter |
Emblémázás: t 35 x 15 mm K1 (1)

1285 Ft / db

1285 Ft / db

1401 Ft / db

MAURICE

56-0502160

MAURICE igazán imádnivaló plüss zsiráf emblémázható
papír szívvel | Csomagolás: 200 db | Méret: kb. 9 x 27 cm |
Anyag: Poliészter | Emblémázás: t 35 x 15 mm K1 (1)

1714 Ft / db

LORENZO

56-0502077

LORENZO plüss zebra bársonyos bundával és
emblémázható papír szívvel | Csomagolás: 100 db |
Méret: kb. 30 x 12 x 10 cm | Anyag: Poliészter |
Emblémázás: t 35 x 15 mm K1 (1)

1727 Ft / db

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.
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FRED

56-0502193

BERND

56-0502234

FRED plüss béka: puha bundával, külön csomagolt, emblémázható munkaruhával |
Csomagolás: 50 db | Méret: kb. 20 x 18,2 x 13 cm | Anyag: Poliészter |
Emblémázás: u 40 x 40 mm T1+H3 (10)

BERND plüss béka: puha bundával és emblémázható sárga sállal (külön
csomagolva) | Csomagolás: 100 db | Méret: kb. 18 cm | Anyag: Poliészter |
Emblémázás: u 30 x 10 mm T1+H4 (10)

1754 Ft / db

1489 Ft / db

FRIEDA

56-0502199

ROSI

56-0502235

FRIEDA plüss béka puha bundával és fehér, külön csomagolt, emblémázható
pólóval | Csomagolás: 100 db | Méret: kb. 18 x 27 cm | Anyag: Poliészter |
Emblémázás: u 40 x 40 mm T1+H3 (10)

ROSI plüss bárány: puha bundával és emblémázható világoskék sállal (külön
csomagolva) | Csomagolás: 100 db | Méret: kb. 18 cm | Anyag: Poliészter |
Emblémázás: u 30 x 10 mm T1+H4 (10)

1754 Ft / db

1714 Ft / db

OCEAN KARL

56-0502147

OCEAN KARL plüss cápa: puha bundával és
emblémázható papír szívvel | Csomagolás: 100 db |
Méret: kb. 22 x 11 x 10 cm | Anyag: Poliészter |
Emblémázás: t 35 x 15 mm K1 (1)

1149 Ft / db

OCEAN IDA

56-0502148

OCEAN IDA plüss delfin: puha bundával és
emblémázható papír szívvel | Csomagolás: 100 db |
Méret: kb. 23 x 13 x 12 cm | Anyag: Poliészter |
Emblémázás: t 35 x 15 mm K1 (1)

1149 Ft / db

LUISA

56-0502253

LUISA plüss flamingó: puha bundával és emblémázható
papír szívvel | Csomagolás: 100 db | Méret: kb. 32 cm |
Anyag: Poliészter | Emblémázás: t 35 x 15 mm K1 (1)

1625 Ft / db

OCEAN BELLA

56-0502149

OCEAN BELLA plüss fóka: puha bundával és
emblémázható papír szívvel | Csomagolás: 100 db |
Méret: kb. 20 x 15 x 11 cm | Anyag: Poliészter |
Emblémázás: t 35 x 15 mm K1 (1)

1149 Ft / db

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.
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FETZY

56-0502078

FETZY plüss oroszlán bársonyos bundával és
emblémázható papír szívvel | Csomagolás: 100 db |
Méret: kb. 27 x 13 x 10 cm | Anyag: Poliészter |
Emblémázás: t 35 x 15 mm K1 (1)

1727 Ft / db

GORDO

56-0502107

KYRA

56-0502108

EDDA

56-0502109

GORDO plüss szamár: puha bundával és nagy
pocakkal, embléma nélkül akár 3 éves kor alatt
adható, emblémázható szívvel | Csomagolás: 100 db |
Méret: kb. 18 cm | Anyag: Poliészter |
Emblémázás: t 35 x 15 mm K1 (1)

KYRA plüss ló: puha bundával és nagy pocakkal,
embléma nélkül akár 3 éves kor alatt adható,
emblémázható szívvel | Csomagolás: 100 db |
Méret: kb. 19 cm | Anyag: Poliészter |
Emblémázás: t 35 x 15 mm K1 (1)

EDDA plüss tehén: puha bundával és nagy pocakkal,
embléma nélkül akár 3 éves kor alatt adható,
emblémázható szívvel | Csomagolás: 100 db |
Méret: kb. 19 cm | Anyag: Poliészter |
Emblémázás: t 35 x 15 mm K1 (1)

1265 Ft / db

1265 Ft / db

1265 Ft / db

KNOX
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56-0502239

KNOX plüss oroszlán kesztyűbáb: kívül puha bunda, belül pamut anyag
– könnyen felvehető és mozgathatók a karjai és a feje, emblémázható
szívvel | Csomagolás: 50/100 db | Méret: kb. 27 x 15 cm | Anyag: Poliészter |
Emblémázás: t 35 x 15 mm K1 (1)

1625 Ft / db

oroszlán kesztyűbáb

LENI

56-0502218

LENI plüss kacsa: puha bundával, plüss
cipzáras tojásban, emblémázható papírszívvel |
Csomagolás: 100 db | Méret: kb. 15 x 19 cm |
Anyag: Poliészter / Cink ötvözet |
Emblémázás: t 35 x 15 mm K1 (1)

1999 Ft / db

LUKAS

56-0502219

LENI plüss nyúl: puha bundával, plüss cipzáras tojásban,
emblémázható papírszívvel | Csomagolás: 100 db |
Méret: kb. 14 x 25 cm | Anyag: Poliészter / Cink ötvözet |
Emblémázás: t 35 x 15 mm K1 (1)

1999 Ft / db

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

BECCI

56-0502256

BECCI plüss nyúl: puha bundával és
emblémázható papír szívvel | Csomagolás: 100 db |
Méret: kb. 12,5 x 19 cm | Anyag: Poliészter |
Emblémázás: t 35 x 15 mm K1+H2 (1)

1224 Ft / db

ANTHONY

56-0502254

ANTHONY plüss panda: puha bundával és
emblémázható papír szívvel | Csomagolás: 100 db |
Méret: kb. 14 x 20 cm | Anyag: Poliészter |
Emblémázás: t 35 x 15 mm K1+H2 (1)

1414 Ft / db

ALBERT

56-0502255

ALBERT plüss teknősbéka: puha bundával és
emblémázható papír szívvel | Csomagolás: 100 db |
Méret: kb. 22 x 20 x 6 cm | Anyag: Poliészter |
Emblémázás: t 35 x 15 mm K1+H2 (1)

1591 Ft / db

JOHANN

56-0502067

JOHANN plüss hóember: extra puha szőrrel – kalap
és sál piros kockás anyagból, emblémázható papír
szívvel | Csomagolás: 100 db | Méret: kb. 19 cm |
Anyag: Poliészter | Emblémázás: t 35 x 15 mm K1 (1)

1686 Ft / db

HELGA

56-0502066

HELGA plüss bagoly: extra puha szőrrel, fülek,
csőr, talpak és csokornyakkendő eltérő anyagból,
emblémázható papír szívvel | Csomagolás: 100 db |
Méret: kb. 17 cm | Anyag: Poliészter |
Emblémázás: t 35 x 15 mm K1 (1)

1686 Ft / db

PIPITO

56-0502068

PIPITO plüss pingvin: extra puha bundával – kalap,
orr, talpak és a sálja eltérő anyagból, emblémázható
papír szívvel | Csomagolás: 100 db | Méret: kb. 19 cm |
Anyag: Poliészter | Emblémázás: t 35 x 15 mm K1 (1)

1686 Ft / db

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.
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LARS

56-0502206

LARS plüss maci puha bundával és emblémázható
sállal, a sál külön csomagolva | Csomagolás: 100 db |
Méret: 10,5 x 22 x 24 cm | Anyag: Poliészter |
Emblémázás: u 40 x 30 mm T1+H6 (10)

2203 Ft / db

BENNI

BERNHARD

56-0502217

56-0502216

BENNI plüss kutya: sállal (külön csomagolva)
az emblémázáshoz | Csomagolás: 100 db |
Méret: kb. 15 cm | Anyag: Poliészter / Műanyag |
Emblémázás: u 60 x 60 mm T1+H4 (10)

BERNHARD plüss medve, mackó, maci: sállal (külön
csomagolva) az emblémázáshoz | Csomagolás: 100 db |
Méret: kb. 15 cm | Anyag: Poliészter / Műanyag |
Emblémázás: u 60 x 60 mm T1+H4 (10)

2108 Ft / db

2108 Ft / db

ÚJONSÁG

ÚJONSÁG

JUMPER

56-0502242

JUMPER plüss kenguru: puha bundával, zsebbel
és emblémázható kendővel (külön csomagolva) |
Csomagolás: 100 db | Méret: kb. 18 cm |
Anyag: Poliészter | Emblémázás: u 30 x 10 mm
T1+H3 (10)

1666 Ft / db

PAUL

56-0502164

PAUL plüss nyúl, sállal(sál külön csomagolva) |
Csomagolás: 200 db | Méret: kb. 15 cm |
Anyag: Poliészter | Emblémázás: u 40 x 12 mm
T1+H3 (10)

1714 Ft / db

Kenguru zsebbel

JERRIE

56-0502250

INGO

56-0502079

JERRIE plüss majom: puha bundával, ülő pozícióban,
emblémázható papírszívvel | Csomagolás: 100 db |
Méret: kb. 12 x 18 cm | Anyag: Poliészter |
Emblémázás: t 35 x 15 mm K1 (1)

INGO plüss majom puha bundával és pólóval
(külön csomagolva) | Csomagolás: 80 db |
Méret: kb. 23 x 17 x 15 cm | Anyag: Poliészter |
Emblémázás: u 40 x 40 mm T1+H3 (10)

1754 Ft / db

2203 Ft / db

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.
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ALEXANDER

56-0502243

ALEXANDER plüss maci: ülő pozícióban, puha bundával és emblémázható fehér
pólóval (a póló külön csomagolva) | Csomagolás: 100 db | Méret: kb. 18 x 27 x
cm | Anyag: Poliészter | Emblémázás: u 50 x 30 mm T1+H3 (10)

2156 Ft / db

BEN & BEATE
BEN & BEATE plüss állatok: mindhárom puha és sokszínű bundával – embléma
nélkül 3 éves kor alatt is adható, emblémázható papír szívvel | Csomagolás: 100 db |
Méret: kb. 19,5 x 11 x 20 cm | Anyag: Poliészter | Emblémázás: t 35 x 15 mm K1 (1)

1714 Ft / db

56-0502247
Beate

56-0502245
Ben

OLE

KIM

56-0502196

56-0502205

OLE kedves nyuszi: felirat nélkül 3 év alatti gyerekeknek is adható |
Csomagolás: 100 db | Méret: kb. 37 x 23 cm | Anyag: Poliészter |
Emblémázás: u 80 x 80 mm T1+H3 (10)

KIM ölelnivaló maci felirat nélkül 3 év alatti gyerekeknek is adható |
Csomagolás: 100 db | Méret: kb. 57 x 50 cm | Anyag: Poliészter / Pamut |
Emblémázás: u 80 x 80 mm T1+H2 (10)

2033 Ft / db

3332 Ft / db

DOMI

MADITA

56-0502214

56-0502215

DOMI elefántos alvóka: puha anyagból, embléma nélkül 3 éves kor alatti gyermekek
számára is, emblémázható címkével | Csomagolás: 100 db | Méret: kb. 35 x 30 cm |
Anyag: Poliészter | Emblémázás: u 40 x 9 mm T1+H3 (10)

MADITA nyuszis alvóka: puha anyagból, embléma nélkül 3 éves kor alatti gyermekek
számára is, emblémázható címkével | Csomagolás: 100 db | Méret: kb. 40 x 30 cm |
Anyag: Poliészter | Emblémázás: u 40 x 9 mm T1+H3 (10)

1999 Ft / db

1999 Ft / db

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.
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Mignon 1,5 V (AA/LR6/AM3) |
Csomagolás: 60/600 db

Micro 1,5 V (AAA/LR03/AM4) |
Csomagolás: 60/1200 db
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Rádió vezérlés
Ébresztő óra
Dátum kijelzés
Páratartalom mérő
Iker esernyő
panel hossza
Szélálló
hőtárolós
marhabőr
valódi bőr
ajándékdoboz
elem nélkül
elemmel
gombelemmel
napelemes

EMBLÉMÁZÁS
tampon nyomás
szita nyomás
transzfer nyomás
direkt nyomás
direkt transzfernyomás
lézer gravír
dombornyomás
műgyanta matrica
hímzés
címke

A feltüntetett árak az ajánlott nyomtatási technika
és méret szerinti, egy színnel egy helyen történő
emblémázást jelölik . A beállítási költségek
külön kerülnek felszámolásra. A feltüntetett árak
hozzávetőlegesek és a megrendelt mennyiségtől
függenek. További nyomtatási lehetőségekért
forduljon hozzánk bizalommal.

A katalógusban szereplő dekorációs elemek nem
tartozékai a termékeknek. A katalógusban feltüntetett
áraink nem tartalmazzák az ÁFA-t, és forintban
értendők! A katalógusban szereplő színek és formák
eltérhetnek az eredetitől. Az árváltoztatás jogát
fenntartjuk. A nyomdai hibákból eredő eltérésekért
felelősséget nem vállalunk.

A feltüntett árak ajánlott nettó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

