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This catalog has been climate neutral 
printed on FSC® certifi ed paper sourced 

from economical, ecological and socially 
sustainable forestry.

We wish you a 
merry Christmas and hope 

that we have included 
the right selection of 

promotional items 
in our assortment
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PRODUSE 
SPECIALE 
PENTRU 
CRĂCIUN

10620 Creion cu radiere p. 57

80570 Punga de hârtie mare p. 166

70328 Pernă p. 132

80188 Lumânare p. 199

70840 Încălzitor mâini p. 133

60164 Sac de iută p. 165

80170 Decorațiune de Crăciun p. 198

30035 Sticker p. 202

60593 Pătură p. 131

20874 Caiet p. 50

80187 Spărgător de nuci p. 90

80616 Ceașcă de băut p. 108

68988 Pungă de pâslă p. 1664



90326 Decoratiuni de Craciun p. 198

80596 Ștampila cookie p. 124

80538 Recipient pt apă caldă p. 133

73269 Papuci de casă p. 133

91187 Figurine de Crăciun p. 197

90331 Pandantiv din pâslă p. 198

83394 Căciulă Mos Crăciun p. 199

83078 Lumânare p. 199

60869 Pătură de Crăciun p. 131

80621 Advent calender p. 179

60873 Sac de gimnastică p. 168

67706 Jucărie pluș cu pătură p. 131

80569 Punga de hârtie mică p. 166

71189 Prosoape în cutie p. 196 5
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43450    
 ø 35 x 5 cm  T2,S2 7 x 2 cm  K  

 

Ceas de perete cu design clasic cu hygrometru 

şi termometru. Cu ajutorul închizătorului practic 

cadranul poate fi montat şi demontat uşor şi 

personalizat. Personalizarea vă recomandăm 

prin tampografie. 

Classic wall clock with hygro and thermometer. 

Thanks to a bayonet the display can be easily 

taken out,  and the clock can be easily printed. 

  

41240    
 ø 35 x 4,5 cm  T3 8 x 4 cm  K  

 

Ceas perete cu calendar şi termometru. 

Personalizarea vă recomandăm prin 

tampografie. 

Exclusive, pioneering CrisMa design analogue 

wall clock, displays date, day and temperature. 

We will print your advertising on the area below 

the number 12. 

  

41239    
 ø 30 x 4 cm  T3,S2 8 x 4 cm  K  

 

Un ceas modern, arată bine pe orice perete. 

Personalizarea vă recomandăm prin 

tampografie. 

Exclusive, pioneering CrisMa design wall clock 

with removable plate for the easiest printing of 

your logo! 

  

6



4c

fotorealistic digital print p

os
si

bl
e  

-  

1xUM3

1xUM3

43449    
 ø 35 x 4,8 cm  VM,UV 32 x 15 cm  K  

 

Ceas elegant de perete cu hygrometru şi 

termometru- Jumătatea cadranului poate fi scos 

uşor şi personalizat pe toată suprafaţa. 

Personalizarea vă recomandăm prin eticheta 

vinyl. 

Stylish wall clock with hygro and thermometer - 

the key is that half of the display can be easily 

taken out and printed allover. Endless 

possibilities for printing your advertising! 

  

43451    
 ø 34,5 x 4,2 cm  G3 7 x 4,5 cm  K  

 

Ceas de perete din metal cu hygrometru şi 

termometru- design nou, închidere nouă. Cu 

ajutorul închizătorului practic displayul ceasului 

poate fi demontat uşor şi personalizat. 

Personalizarea vă recomandăm prin gravura 

laser. 

Metal wall clock with hygro and thermometer - 

new design, new closure. Thanks to a bayonet 

catch the display can be easily taken out, and 

the clock can be easily engraved. 

  7
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1xUM3

1xUM3

43275    
 ø 35,3 x 3,6 cm  T3,S2 8 x 4 cm  K  

 

Ceas Metalic Mare de Perete. Reglaj Radio al 

timpului: introduceţi bateriile si reporniţi, aşa 

aparatul va regla singur ora exactă. 

Personalizarea vă recomandăm prin 

tampografie. 

Large radio wall clock. Radio controlled time - 

just activate it once by putting in the battery, 

press reset, and the time will be set 

automatically. We will print your logo on the 

removable plate. 

  

41238    
 ø 34,8 x 4,5 cm  T3,S2 8 x 4 cm  K  

 

Ceas de perete cu hygrometru şi termometru. 

Personalizarea vă recomandăm prin 

tampografie. 

Exclusive, pioneering CrisMa design wall clock, 

featuring hygrometer and thermometer. We will 

print your logo on the removable plate. 
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47872    
 ø 33 x 4,5 cm  T3,S2 8 x 4 cm  K  

 

Ceas modern cu funcţia click-sistem pentru 

personalizare rapidă şi fără probleme. 

Personalizarea vă recomandăm prin 

tampografie. 

Modern wall clock with a clever click system for 

fast and trouble-free printing. We will print your 

logo on the removable plate. 

  

47871    
 29,1 x 4 x 22,6 cm  T3,S2 8 x 4 cm  K  

 

Ceas interesant de perete cu hygrometru şi 

termometru, cu funcţia click-sistem pentru 

personalizare rapidă şi fără probleme. 

Personalizarea vă recomandăm prin 

tampografie. 

Fancy wall clock with hygrometer and 

thermometer, features a clever click system for 

fast and trouble-free printing. We will print your 

logo on the removable plate. 

  

41223    
 ø 25,3 x 4,3 cm  T2 3 x 1 cm  K  

 

Ceas perete modern cu hygrometru / 

termometru. Personalizarea vă recomandăm 

prin tampografie. 

Modern wall clock with thermo and hygrometer. 

We will print your advertising on the area below 

the number 12. 
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41213    
 27,3 x 3,5 x 32 cm  S2,T2 5 x 4 cm  K  

 

Ceas de perete Trio cu hygrometru şi 

termometru din plastic. Personalizarea vă 

recomandăm prin serigrafie. 

Wall clock with hygro and thermometer, made 

of plastic. We will print your logo between the 

hygro and thermometer. 

  

40744    
 ø 30 x 2,7 cm  G2 3 x 2 cm  K  

 

Ceas de perete din aluminiu, cu harta lumii în 

fundal. Acest ceas vă va atrage atenţia în 

fiecare încăpere. Personalizarea vă 

recomandăm prin gravura laser. 

Wall clock in aluminium with the world map in 

the background, an eye-catcher in every room. 

Your logo will be engraved. 

  

41507    
 6,5 x 6,9 x 2,5 cm  G2 4 x 2 cm  K  

 

Ceas deşteptător pliabil SHINY în cutie din 

metal lucios. Personalizarea vă recomandăm 

prin gravura laser. 

Fashionable quartz travel clock made of glossy 

metal. Your advertising will be engraved. 

  

40084    
 10 x 6 x 10,6 cm  UV,T2 9 x 10,6 cm  K  

 

Suport cu display digital (ceas, calendar, 

deşteptător, termometru). Personalizarea vă 

recomandăm prin print UV-LED. 

Pen holder with alarm-, date-, and temperature 

function. The pen holder can be printed all-over 

with digital print. 
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1xUM3

21030    
 10,5 x 5,5 x 12,5 cm  T2 4 x 2 cm  K  

 

Suport acrilic pentru pixuri, cu ceas, calendar şi 

termometru. Personalizarea vă recomandăm 

prin tampografie. 

Acrylic transparent pen holder featuring time, 

day, date and thermometer. We will print your 

logo below the buttons. 

  

22918    
 17,2 x 7,8 x 8,7 cm  T2,G3 5 x 3 cm  K  

 

Ceas de birou din aluminiu cu bază de lemn cu 

suport pentru pix. Personalizarea vă 

recomandăm prin tampografie. 

Elegant rotating aluminium desk clock. 

Integrated in a lacquered wooden base with 

pen holder. An eye-catcher on every desk. We 

will engrave your logo on the holder.  

  

18446    
 ø 6 x 12,6 cm  G2,T4 3 x 0,8 cm  K  

 

Pix cu bază magnetică PLANITIA într-un suport 

special pentru clienţi. Personalizarea vă 

recomandăm prin gravura laser. 

Chromed metal ball pen (blue-writing metal 

system refill) with magnetic base made of 

plastic. High-quality design. We will engrave 

your logo on the base or on the pen. 

  

Suport pixuri

Afi șare an, lună, zi și săptămână - până la 31.12.2099

Afi șare timp

Afi șare temperatură

Ceas deșteptător cu funcție de amânare

Cronometru (23 ore și 59 minute)

Memento dată naștere

Redarea a 8 melodii cunoscute

Meniu simplu

Consum scăzut de 3V

CEAS DE BIROU 
MULTIFUNCȚIONAL

11
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33551    
 16,4 x 16,4 x 1,5 cm  UV,T2 9,5 x 14 cm  

K  
 

Calculator CrisMa, cu 12 cifre, alimentare 

dublă, fabricat din plastic. Faţa albă detaşabilă 

fără găuri pentru accesorii poate fi 

personalizată complet. Creaţi-vă calculatorul 

Dvs propriu, exact aşa cum doriţi Dvs!. 

Personalizarea vă recomandăm prin print UV-

LED. 

CrisMa design desk calculator with 12 digits 

and dual power made of silver plastic. Unique, 

thanks to the digital printing possibilities -create 

your calculator just as you like. 

  

33540    
 11,9 x 16,5 x 2 cm  UV,T2 11 x 12,3 cm  

K  
 

Calculator CrisMa, cu 12 cifre şi alimentare 

dublă, din plastic. Faţa albă detaşabilă, fără 

găuri pentru alte accesorii poate fi personalizată 

complet. Creaţi-vă calculatorul Dvs propriu, 

exact aşa cum vreţi Dvs!. Personalizarea vă 

recomandăm prin print UV LED. 

CrisMa design desk calculator with 12 digits 

and dual power made of silver plastic. Unique, 

thanks to the digital printing possibilities -create 

your calculator just as you like. 

  

12
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33610    
 10,6 x 18,2 x 1,5 cm  T2,UV 5,5 x 2 cm  

K  
 

Calculator cu suprafaţa din plastic transparent 

cu alimentare dublă şi cu display digital cu 12 

cifre. Personalizarea vă recomandăm prin 

tampografie. 

12-digit dual-power calculator with a 

transparent plastic keypad and height 

adjustment. We will print your logo below the 

keyboard. 

  

33416    
 10,5 x 17,3 x 1 cm  UV,T2 5 x 1,2 cm  K  

 

Calculator din plastic cu design CrisMa, cu 12 

cifre, alimentare dublă. Creaţi-vă propriul 

slogan sau coloraţi-vă tastele cu culoarea 

logoului Dvs. Tastele calculatorului pot fi 

personalizate pe toată suprafaţa. 

Personalizarea vă recomandăm prin print UV-

LED. 

CrisMa design calculator with 12 digits made of 

white plastic, of course, with dual power! Create 

your own slogan or design the key numbers 

with your coloured logos or motives. The white 

keys can be printed allover and individually 

(keys are not printed when ordered plain stock). 

Print price includes printing next to the solar 

field and on the keys. 

  13



incl. 27503    
 8 x 4,8 x 9,5 cm  G3 4 x 3 cm  K  

 

Decoraţiune elegantă de birou cu un ceas mic 

şi spaţiu pentru emblema Dumneavoastră. 

Împachetat în cutie albastră de cadou, căptuşit 

cu saten. Personalizarea vă recomandăm prin 

gravura laser. 

Elegant glass desk decoration with a small 

clock and space for your branding, which will be 

engraved directly onto the glass. Safely packed 

in a blue box* with satin inlay.  Laser engraving 

on the front. 

  

27505    
 10 x 2 x 5,7 cm  G3 5 x 3 cm  K  

 

Set de birou din sticlă, care conţine un glob 

pământesc detaşabil şi suport pentru pix. 

Personalizarea vă recomandăm prin gravura 

laser. 

Make your advertising an eye-catcher on every 

desk. Features removable globe and pen holder 

on attractive glass block. Supplied in a blue 

box*.  Laser engraving on the front.  
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27504    
 6,4 x 2 x 9 cm  G3 5 x 7 cm  K  

 

Pe această sticlă cu formă discretă logoul 

Dumneavoastră iese în evidenţă. Este 

împachetată în cutie albastră de cadou. 

Personalizarea vă recomandăm prin gravura 

laser. 

With its distinct shape this glass cube highlights 

your advertising. Safely packed in a blue box* 

with satin inlay. Laser engraving. 

  

27502    
 17,5 x 6,5 x 19 cm  G3 10 x 12 cm  K  

 

Oferiţi acest trofeu cu emblema Dumneavoastră 

gravată direct pe sticlă! Împachetat în cutie 

albastră de cadou, căptuşită cu saten. 

Personalizarea vă recomandăm prin gravura 

laser. 

Elegant glass award, safely packed in a blue 

box* with satin inlay and decorated with laser 

engraving. 

  15



incl.

incl.

Micro-USB USB

Micro-USB USB

40590    
 25 x 2 x 1,2 cm  G3 1,5 x 2 cm  K  

 

Braţară din silicon Smart Fitness. Compatibil cu 

iOS şi Android. Funcţii: contor paşi, contor 

calorii, înregistrator de somn, memento de apel, 

ceas deşteptător, declanşator de cameră, 

alarmă de pierdere, rezistenţă la stropire. 

Datele vor fi evaluate din App "DayDay Band" 

pe smartphone. Personalizarea vă 

recomandăm prin gravura laser. 

Smart Fitness silicone bracelet. Compatible 

with iOS and Android. Functions: step counter, 

calories counter, sleep recorder, call reminder, 

alarm clock, smartphone camera remote 

trigger, anti-loss alarm, splash-proof. The data 

will be evaluated with the App "DayDay Band" 

on the smartphone. We will engrave your logo 

on the bracelet. 

  

40763    
 3,9 x 4 x 7,5 cm  G3,T3 2 x 1 cm  K  

 

Brăţară fitness smart din silicon. Compatibil cu 

iOS 7.1 şi Android 4.4. Funcţii: pedometru, 

înregistrare de somn, memento de apel, ceas 

deşteptător, control de la distanţă al camerei 

smartphone, alarmă de pierdere şi băutură. 

Evaluarea datelor are loc prin intermediul 

aplicaţiei "Getfit 2.0" pe smartphoneul Dvs. 

Personalizarea vă recomandăm prin gravura 

laser. 

Smart fitness band in silicone, compatible with 

iOS 7.1 and Android 4.4; works with the app 

"Getfit 2.0". Functions: pedometer, sleep 

monitoring, calls reminder, alarm clock, remote 

camera control, anti-lost, splash-proof, and 

drinking reminder. We will engrave your logo 

onto the band. 

  

Pedometru

Contor calorii

Contor distanță

Ceas

Telecomandă pentru cameră foto

Monitorizare somn

Funcție monitorizare sănătate/ mișcare

Notifi cații

Deșteptător

Protecție antifurt

Capacitate baterie: 60 mAh

Bluetooth

Protecție antistrop

Pedometru

Contor calorii

Contor distanță

Ceas

Telecomandă pentru cameră foto

Monitorizare somn

Memento pentru mișcare

Memento de băut

Notifi cații

Schimb de date prin aplicație

Deșteptător

Protecție antifurt

Capacitate baterie: 50 mAh

Bluetooth

Protecție antistrop16



WIRELESS

QI

WIRELESS

QI

WIRELESS

WIRELESS

Micro-USB USB

Micro-USB USB

20736    
 ø 7 x 0,9 cm  T2 ø 4,5 cm  K  

 

Încărcaţi uşor dispozitivul Dvs, fără cablu USB, 

numai aşezând smartphonul Dvs compatibil pe 

acest încărcător! Acest produs este compatibil 

cu cele mai noi modele de Samsung si Apple, 

începând cu iPhone 8. Personalizarea vă 

recomandăm prin tampografie. 

Charge your device easily without the need of 

cables, by simply placing your smartphone over 

the induction charger. This item is particularly 

suitable for the current Samsung and Apple 

smartphones starting from iPhone 8. We will 

print your logo directly on the charger. 

 

  

31244    
 ø 8 x 10 cm  T2,UV 3,5 x 3,5 cm  K  

 

Încărcător wireless cu posibilitate de reglare în 

înălțime pentru toate telefoanele QI. Input 5V 

2A, output: 5V 1A. Include și cablu de 

încărcare. Personalizarea vă recomandăm prin 

tampografie. 

Wireless charger with height-adjustable phone 

holder for all QI-enabled smartphones. Input: 

5V 2A, Output: 5V 1A, including charging cable. 

Your advertising will be printed on the round 

surface. 
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20356    
 14,3 x 9 x 6 cm  T2,VM 5 x 3 cm  P  

 

Ochelari realitate virtuală, din carton. Instalaţi 

aplicaţia Cardboard pe smartphoneul Dvs., 

aşezaţi smartphoneul în locul corespunzător 

pentru acesta şi descoperiţi lumea virtuală prin 

mişcarea capului. Personalizarea vă 

recomandăm prin tampografie. 

Virtual Reality glasses made of cardboard. Just 

install the app Cardboard on the operating 

system of your smartphone, insert the 

smartphone in the slot and now you can 

discover all avenues of the virtual world through 

head movements. We will print your logo on the 

front. 

  

20392    
 17,5 x 15,5 x 9 cm  T2 4 x 2 cm  K  

 

Ochelari realitate virtuală fabricat din plastic, cu 

bandă confortabilă, port USB. Lăsaţi clientul 

Dvs să descopere o lume total nouă!. 

Personalizarea vă recomandăm prin 

tampografie. 

Virtual Reality Glasses. Let your customer 

discover the new virtual world. Your logo will be 

printed on the lower area of the cover. 

  

20357    
 19,2 x 19,5 x 9,7 cm  T3 5 x 2 cm  K  

 

Ochelari realitate virtuală, din PVC. Instalaţi 

aplicaţia Cardboard pe smartphoneul Dvs, 

aşezaţi smartphoneul în locul corespunzător 

pentru acesta şi descoperiţi lumea virtuală prin 

mişcarea capului. Personalizarea vă 

recomandăm prin tampografie. 

Virtual Reality glasses made of PVC. Just 

install the app Cardboard on the operating 

system of your smartphone, insert the 

smartphone in the slot and now you can 

discover all avenues of the virtual world through 

head movements. We will print your logo on the 

front. 

  

20992    
 5,1 x 1,6 x 0,5 cm  G2 0,7 x 1,5 cm  P  

 

USB stick metalic cu capacitate 8GB şi 

carabină. Personalizarea vă recomandăm prin 

gravura laser. 

Metal USB stick with 8GB capacity and snap 

hook. We will engrave your logo on the metal 

surface. 

  

20991    
 3,9 x 1,2 x 0,5 cm  G2 0,8 x 2 cm  P  

 

USB stick din metal cu capacitate de 8 GB. 

Personalizarea vă recomandăm prin gravura 

laser. 

Metal USB stick with 8GB capacity. We will 

engrave your logo on the metal surface. 
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30795    
 5,7 x 10 x 2 cm  VM 4 x 1 cm  K  

 

10 buc şerveţele antibacteriene cu alcool, şi un 

ştergător din micrifibră pentru un rezultat 

perfect. Este adecvat pentru curăţarea 

telefonului, smartwatchului, tabletei şi 

monitorului. Personalizarea vă recomandăm 

prin eticheta vinyl. 

10 antibacterial alcohol wipes including a 

microfibre cloth for polishing. Perfect for 

cleaning smartphones, tablets, smartwatches, 

and screens. We will print your logo on a label 

on the box. 

  

30834    
 9 x 14,8 x 0,2 cm  VM 4 x 1 cm  K  

 

Folie de protecţie cu lichid pentru ecranul 

smartphone, smartwatch şi tabletă. Placa din 

sticlă lichidă face ecranul dvs. mult mai 

rezistent decât o folie simplă de protecţie şi 

este complet invizibil. Personalizarea vă 

recomandăm prin eticheta vinyl. 

Liquid screen protector for smartphones, 

smartwatches, and tablets. The liquid glass seal 

makes your display a lot more resistant than a 

protective film and is completely invisible. We 

will print your logo on a label on the box. 

  

98765    
 one size  S2,VM 5 x 5 cm  P  

 

Lucraţi pe telefonul Dvs mobil şi ţineţi-vă mâna 

la căldură în acelaşi timp. Acestei mănuşi 

fabricate din acril moale vârful primelor două 

degete este creat special pentru funcţia 

touchscreen. Personalizarea vă recomandăm 

prin serigrafie. 

Using your smartphone while keeping your 

hands warm during winter - this is no problem 

with these touch screen gloves made of soft 

acryl with conductive tips on the thumb and 

index fingers. We will print your logo on a glove. 

  PROTECȚIE ÎMPO-
TRIVA ZGÂRIETURI-
LOR ȘI LOVITURILOR

SERVEȚELE UNIVER-
SALE DE CURĂȚARE
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USB2 in 1
(Android + iOS)

2 in 1
(Android + iOS)

C-Type USB

Micro-USB USB

20398    
 8,3 x 4,9 x 1,2 cm  G2 3 x 0,5 cm  P  

 

Brăţară cu port USB pentru transfer de date sau 

încărcare telefoane Smart sau tablete. 

Personalizarea vă recomandăm prin gravura 

laser. 

Silicone wristband for Data- or Power transfer - 

perfect for Smartphones or Tablets. Your 

promotion will be laser engraved on the metal 

area. 

  

20718    
 7,4 x 5,5 x 1,2 cm  G2 3 x 0,6 cm  P  

 

Brățară de silicon pentru transfer de date pe 

smartphone, tabletă sau computer cu conector 

2in1 pentru Android şi iOS. Personalizarea vă 

recomandăm prin gravura laser. 

Silicone wristband for mobile data transfer to 

smartphones, tables, or computers, with 2 in 1 

connector for Android and iOS. We will engrave 

your logo on the metal piece. 

  

30968    
 11,4 x 2,6 x 1,6 cm  T2 3 x 2 cm  P  

 

Cablu de încărcare 3 în 1 cu port USB, C-type 

şi iOS. Personalizarea vă recomandăm prin 

tampografie. 

3 in 1 charging cable made of plastic, with USB, 

C-type, and iOS ports.  The hanging tag is the 

ideal space for your advertising. 
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03 04 05 06

2 in 1
(Android + iOS)

C-Type USB 2 in 1
(Android + iOS)

C-Type USB

90879    
 54,5 x 1,5 x 1,1 cm  S2 20 x 0,8 cm  N  

 

Cablu de încărcare din silicon cu USB, slot 

microSD, 2in1 pentru Android şi iOS şi adaptor 

de tip C. Personalizarea vă recomandăm prin 

serigrafie. 

Charging cable in silicone with USB, 2in1 micro 

USB for Android and iOS, and a Thunderbolt 3 

adapter. Your advertisement is printed on the 

strap. 

  

20785    
 17,5 x 2,5 x 2,5 cm  G2 4,5 x 0,7 cm  P  

 

3 in 1 breloc cheie din plastic cu port USB, 

cablu de încărcare Android şi iOS. Ideal pentru 

călătorii. Personalizarea vă recomandăm prin 

gravura laser. 

3 in 1 plastic keychain with USB port, Android, 

and iOS charging cables; perfect for when you 

are on-the-go! We will engrave your logo on the 

black metal piece, the engraving lights up 

during the charging process. 

  

LOGOUL 
LUMINEAZĂ 
ÎN TIMPUL 
ÎNCĂRCĂRII
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38746    
 ø 8,2 x 3,7 cm  T2,S2 ø 3,5 cm  P  

 

Set auto pt. călătorii cu încărcător USB din 

brichetă şi conexiune la priză conform normelor 

U.E. Personalizarea vă recomandăm prin 

tampografie. 

Travel set, consisting of a practical USB 

charger, (suitable for the cigarette lighter in a 

car) and a EU plug, packed in a case. We will 

print your advertising on the case. 

  

28863    
 5,5 x ø  2,4 cm  T1 2 x 1 cm  P  

 

Încărcător practic USB pentru maşina Dvs. 

Introduceţi în bricheta maşinii şi încărcaţi 

dispozitivul dorit prin cablul USB. Potrivit pentru 

cele mai multe smartphoneuri şi alte aparate cu 

cablu USB. Personalizarea vă recomandăm 

prin tampografie. 

Useful USB charger for your car. Just plug it 

into the cigarette lighter and charge with the 

USB cable. Suitable for smartphones and other 

devices with USB entry. We will print your logo 

on the central area. 

  

23327    
 6 x ø 3,1 cm  T1 1,5 x 0,8 cm  P  

 

Introduceţi acest dublu încărcător USB în 

bricheta maşinii. Potrivit pentru încărcarea 

dispozitivelor smartphone şi a altor aparate cu 

cablu USB. Personalizarea vă recomandăm 

prin tampografie. 

USB charger for the car, with 2 connections. 

Smartphones and other devices can be 

practically and easily charged. Just plug it into 

the cigarette lighter and connect the device via 

USB cable. The advertising will be printed on 

the free white surface. 
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C-Type iOS Micro-USB USB

USB

C-Type iOS Micro-USB USB

20659    
 ø 5 x 1,6 cm  T2,UV ø 3,5 cm  K  

 

USB HUB rotund din plastic cu 4 porturi. 

Personalizarea vă recomandăm prin 

tampografie. 

Plastic, rounded USB hub with four ports. Your 

advertisement will be printed on the rounded 

surface. 

  

20784    
 6,5 x 5,9 x 2,9 cm  UV 4,5 x 2 cm  P  

 

3in1 cablu încărcător cu USB, adaptor micro 

USB, şi cablu de încărcare pentru Android şi 

iOS, în cutie din plastic. Personalizarea vă 

recomandăm prin print UV-LED. 

3 in 1 charging cable with USB adapter, micro 

USB adapter, Android and iOS charging cable, 

in a plastic box. We will print your logo on the 

box. 

  

30970    
 7,7 x 7,8 x 2,7 cm  T2 4,5 x 4,5 cm  K  

 

Set de călătorie cu cabluri de încărcare cu 

conexiune Micro-USB, C-Type şi iOS, căşti şi 

suport pentru telefoane mobile într-o singură 

carcasă. Personalizarea vă recomandăm prin 

tampografie. 

Travel set with charging cables - Micro-USB, C-

Type and iOS connection, headphones, and 

mobile phone holder in a case. We will print 

your logo on the case. 
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Micro-USB USB

Micro-USB USB

30422    
 6,8 x 6,8 x 1,8 cm  T1,UV 4 x 4 cm  P  

 

Căşti audio pentru smartphoneuri într-o cutie 

mică. Părţile care intră în urechi se pot 

schimba. Personalizarea vă recomandăm prin 

tampografie. 

Earphone set - good sound in a nice plastic gift 

box. Your logo will be printed on the box. 

  

30471    
 ø 8,8  x 3,9 cm  T2 ø 3,5 cm  P  

 

Căşti audio cu Bluetooth, cu control pentru 

volum. Cu acest produs nu veţi mai avea 

probleme cu cabluri. Livrat într-o cutie cu 

fermoar, cu cablu USB inclus. Personalizarea 

vă recomandăm prin tampografie. 

Bluetooth earphones with volume regulation. 

They come in a zipper pouch with an USB 

charging cable. Your logo will be printed on the 

pouch. 

  

30822    
 ø 3 x 9,5 cm  T2 2,5 x 1,5 cm  K  

 

Căşti audio cu Bluetooth, cu control pentru 

volum şi cablu USB. Setul vine într-un suport 

transparent cu cârlig. Personalizarea vă 

recomandăm prin tampografie. 

Bluetooth headset with volume control and USB 

charging cable in a plastic case with hanging 

loop. We will print your logo on the case. 
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03 04 05

integrated

Micro-USB USB

Micro-USB USB
30921    

 16 x 8,5 x 18 cm  G2 ø 4 cm cm  K  
 

Set de căşti Bluetooth de înaltă calitate, cu plăci 

metalice pe cască. Personalizarea vă 

recomandăm prin gravura laser. 

High-quality bluetooth headset with metal plates 

on the earcups, ideal for laser engraving. 

  

30592    
 19,3 x 7,5 x 18 cm  T3 4 x 2 cm  K  

 

Căşti Bluetooth versiunea 4.0, cu căşti pliabile 

şi bandă ajustabilă. Căşti cu funcţii de operare 

integrate. Distanţa maximă de operare: aprox. 

10 m, cu baterie reîncărcabilă integrată. Inclusiv 

cablu de încărcare USB şi conector 3,5 mm. 

Personalizarea vă recomandăm prin 

tampografie. 

Headphones with Bluetooth version 4.0, with 

collapsible ear cups and adjustable headband. 

Left earphone with integrated operating 

functions. Range: approx. 10 m, with integrated 

rechargeable battery. Including USB charging 

cable and connector for 3.5mm plug. Your 

advertising will be printed on the bracket. 

  

Căști Bluetooth

Radio integrat

Baterie lithium-ion reîncărcabilă de 250 mAh

Funcție reglare pe casca stângă

Timp de încărcare de 2 ore

Distanță efectivă de 10m

Capacitate de aproximativ 3 ore de redare a muzicii

Căști Bluetooth 4.2

Funcție difuzor

Baterie lithium-ion reîncărcabilă de 250 mAh

Capacitate de aproximativ 7,5 ore de redare a muzicii

Timp de încărcare: 2 ore

Distanță efectivă de 10m
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03

06

integrated

Micro-USB USB

integrated

Micro-USB USB Aux

30821    
 10,8 x 3,8 x 8 cm  G3,T2 3 x 1,5 cm  K  

 

Difuzor Bluetooth cu radio integrat,cablu de 

încărcare USB, port USB şi mini USB, slot 

pentru controlul volumului şi pentru card de 

memorie. Personalizarea vă recomandăm prin 

gravura laser. 

Wireless Bluetooth speaker with built-in radio, 

USB charging cable, USB and mini USB port, 

volume control and memory card slot. We will 

engrave your logo on the rubberized edge of 

the speaker. 

  

30588    
 ø 8 x 6,3 cm  T2 2,5 x 1,2 cm  K  

 

Difuzor Bluetooth şi suport telefon sau 

tabletă,cu suprafaţă non-alunecare. Bluetooth 

3.0, slot pentru card micro SD, radio FM, 3W 

difuzor fără fir cu comutator şi volum de control 

on / off., micro cablu USB de încărcare inclusă. 

Personalizarea vă recomandăm prin 

tampografie. 

Bluetooth speakers with hands-free function. 

The anti-slip surface at the top and bottom 

allows you to hold the speaker on to almost any 

flat surface. This function also serves as a 

phone or tablet holder. Large advertising space, 

Bluetooth 3.0, Micro SD card slot, FM radio, 3 

W wireless speaker with on / off switch and 

volume control. Incl. Micro USB charging cable. 

Your advertising will be printed on the speaker. 

  

Difuzor Bluetooth

Radio integrat

Distanță efectivă de 15 m

Port Aux

Slot pentru carduri SD

Baterie lithium-ion reîncărcabilă de 500mAh

Suport telefon mobil

Funcție difuzor

Putere de 3W

Capacitate de redare a muzicii până la 2,5 ore

Timp de încărcare: 2,5 ore

Frecvență: 2.4GHz

Funcție difuzor

Radio integrat

Slot pentru carduri SD

Port Aux

MP3 player

Capacitate de redare a muzicii până la 1,5 ore

Timp de încărcare: 2 ore

Frecvență: 2.4GHz

Distanța efectivă de 10 m

Baterie lithium-ion 

reîncărcabilă de 500mAh
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40 cm

40
 c

m

integratedMicro-USB USB Aux

80735    
 40 x 40 x 38 cm  DO 4 x 3 cm  K  

 

Difuzor Bluetooth de dimensiune mare, cu 

lumina LED alternativă, baterie cu o capacitate 

de 2200 mAh şi cablu de alimentare. Difuzorul 

are rază de 8 metri şi timp de funcţionare de 12 

ore (lumină şi muzică 6 ore). Personalizarea vă 

recomandăm prin etichetă cu rășină. 

XXL Bluetooth speaker with changing LED light, 

2200 mAh capacity, and power plug. The 

speaker has an 8 meters range, and up to 12 

hours runtime (6 hours with light and music.) 

We will print your logo directly on the speaker. 

  

30183    
 26 x ø 13,2 cm  T3 5 x 3 cm  K  

 

Difuzor bluetooth cu radio integrat, reglare 

volum, port USB, DC5V, port AUX şi TF. 

Distanţa de funcţionare Bluetooth până la 10m. 

Personalizarea vă recomandăm prin 

tampografie. 

Bluetooth loudspeaker with integrated radio, 

volume regulation, USB, DC5V, AUX and TF 

port. Bluetooth distance of up to 10 meters. We 

will print your logo on the speaker. 

  

Difuzor Bluetooth

4 moduri de schimbare a culorii

LED de 12 diferite culori

Luminozitate și viteză reglabilă

Timp de încărcare: 6-8 ore

Capacitate de redare a muzicii până la 12 ore

Telecomandă inclusă

Cablu de alimetare inclus

Baterie lithium-ion reîncărcabilă de 2.200 mAh

Distanța efectivă de 10 m

Frecvență: 2.4GHz

Difuzor Bluetooth

Radio integrat

Distanța efectivă de 10 m

Port Aux pentru PC, TV și dispozitive audio

Slot pentru carduri SD

Baterie lithium-ion reîncărcabilă de 1.500 mAh

Buclă de agățare

Putere de 12W

Capacitate de aproximativ 2 

Timp de încărcare: 3-5 ore

MP3 player

Frecvență: 100Hz-20KHz
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03 04 05 07 09

integrated

integrated

Micro-USB

Micro-USB

USB

USB

Aux

Aux

30899    
 ø 7 x 5 cm  G2 3 x 2 cm  K  

 

Difuzor Bluetooth din aluminiu rotund cu baterie 

încorporată, radio integrat, slot pentru o cartelă 

TF şi lumină LED intermitentă pe partea 

inferioară. Cablul de încărcare micro USB este 

inclus. Personalizarea vă recomandăm prin 

gravura laser. 

Round bluetooth speaker in aluminium with 

built-in rechargeable battery, integrated radio, 

TF card slot, and flashing LED light on the 

bottom; micro USB charging cable included. We 

will engrave your logo on the speaker. 

  

30969    
 ø 7,2 x 4,3 cm  T2,G3 4 x 3 cm  K  

 

Difuzor Bluetooth cu înveliş din bambus. 

Personalizarea vă recomandăm prin 

tampografie. 

Bluetooth speaker with bamboo sheathing, mini 

USB port, card slot, lighting, and charging 

cable. We will engrave your logo on the 

sheathing.   

 

  

Difuzor Bluetooth

Radio integrat

Port AUX

Slot pentru carduri SD

Putere de 3 Watt

Funcție difuzor

Baterie lithium - ion reîncărcabilă de 200mAh

Capacitate de aproximativ 1 oră de redare a muzicii

Timp de încărcare: 2 ore

Frecvență difuzor: 150HZ-20KHZ

Difuzor Bluetooth

Radio integrat

Distanță efectivă de 10m

Port AUX

Slot pentru carduri SD

Baterie lithium - ion reîncărcabilă de 400mAh

Funcție difuzor

Lumină LED

Timp de încărcare: 2 ore

Capacitate de aproximativ 1 oră de redare a muzicii

Putere de 3 Watt

Frecvență: 280HZ-16KHZ
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03 07

integrated

Micro-USB USB Aux

Mini-USB USB Aux

43369    
 ø 6 x 5,1 cm  G2,T4 3 x 2 cm  K  

 

Difuzor mini cu bluetooth, cu port USB pentru 

înărcare. Conectează telefonul tău smart sau 

tablet pc-ul la acest difuzor şi bucură-te de 

muzica dorită. Distanţa maximă este de 10m, 

timpul de operare este de 5 ore. Personalizarea 

vă recomandăm prin gravura laser. 

Mini bluetooth speaker with USB connection for 

charging and radio. Connect your smartphone 

or tablet wirelessly to the speaker, and enjoy a 

perfect sound. You can listen to your favourite 

music in good sound quality with an operating 

distance of up to 10 meters and a runtime of up 

to 5 hours. We will engrave your advertising on 

the speaker. 

  

30489    
 ø 9,6 x 12,3 cm  T2 4 x 4 cm  K  

 

Difuzor bluetooth, ce îşi schimbă culoarea, are 

port USB pentru încărcare şi un radio integrat. 

Rază de acţiune de 10m, şi funcţionabilitate de 

2 ore. Personalizarea vă recomandăm prin 

tampografie. 

Bluetooth loudspeaker with colour-changing or 

3 white light levels. USB-Plug for energy supply 

and integrated radio. Bluetooth up to 10 meters 

- Battery duration of approx. 2 hours. Your 

advertising will be printed on the body. 

  

Difuzor Bluetooth

Funcție de schimbarea culorii

3 niveluri de lumină diminuată

Buclă de agățare

Radio integrat

Funcție difuzor

Slot pentru carduri SD

Port Aux

Capacitate de aproximativ 5 ore de redare a muzicii

Timp de încărcare: 3 ore

Putere de 3,5 W

Distanță efectivă de 10m

Frecvență: 2.4GHz

Difuzor Bluetooth

Lumină LED

Slot pentru carduri SD

Port Aux

Baterie lithium - ion reîncărcabilă de 520mAh

Putere de 3 Watt

Funcție difuzor

MP3 player

Timp de încărcare: 2 ore

Capacitate de aproximativ 1 oră de redare a muzicii

Frecvență: 2.4GHz

Distanță efectivă de 10m
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2.200 mAh

2.200 mAh

03 05 06 10 24 44

03

04

05

07

Micro-USB USB

Micro-USB USB

20343    
 9,2 x 2,5 x 2,5 cm  T2,UV 5 x 1,5 cm  K  

 

Powerbank din plastic cu capacitatea de 

2200mAh, cu cablu USB în pachet, astfel 

smartphoneul / tableta Dvs poate fi încărcată 

chiar şi pe drum. Personalizarea vă 

recomandăm prin tampografie. 

Plastic Powerbank with a capacity of 2200 mAh 

and USB connection in a package, so your 

smartphone / tablet can be charged on the way. 

We will print your logo directly on the 

powerbank. 

  

43029    
 9,5 x 2,2 x 2,1  G2,T4 5 x 1,2 cm  K  

 

Powerbank din metal pentru încărcarea pe 

drum a telefonului mobil / smartphone sau 

tablet PC. Acest acumulator are capacitatea de 

2200 mAh, vine cu cablu cu USB. 

Personalizarea vă recomandăm prin gravura 

laser. 

Metal power bank (2200MAh capacity) for 

charging your mobile/smartphone or tablet on 

the way; includes USB charging cable. Your 

logo will be engraved on the power bank. 
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2.200 mAh

2.200 mAh

03

04

05

06

09

10

Micro-USB USB

USB2 in 1
(Android + iOS)

20680    
 11 x 5,6 x 4 cm  UV,T2 5 x 2 cm  K  

 

PowerBank cu o capacitate de 2200 mAh şi 

cablu USB 2 în 1 pentru Android şi iOS. 

Produsul vine într-o husă de aceaşi culoare cu 

powerbank. Personalizarea vă recomandăm 

prin print UV-LED. 

Plastic powerbank with 2200 mAh capacity, 

USB port, and charging cable in a case with 

cable holder. We will print your logo on the 

case. 

  

20081    
 11,7 x 8,1 x 3,8 cm  T2 4 x 2 cm  K  

 

Set de călătorie, ce conţine încărcător USB 

pentru masină, conector, POWERBANK (2200 

mAh) şi cablu USB împachetat în husă 

portabilă. Personalizarea vă recomandăm prin 

tampografie. 

Travel set including USB charger for the car, 

powerbank (2.200 mAh), EU plug, and a USB 

cable, packed in a case. We will print your logo 

on the case. 
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4.000 mAh

2.200 mAh

2.200 mAh

03

06

4c

fotorealistic digital print p

os
si

bl
e  

-  

4c

fotorealistic digital print p

os
si

bl
e  

-  

Micro-USB USB

Micro-USB USB

Micro-USB USB Aux

20345    
 10,2 x 4,5 x 2,7 cm  T2 3 x 3 cm  P  

 

Powerbank din plastic cu capacitatea de 

4000mAh. În ambalaj veţi găsi un cablu USB cu 

ajutorul căreia veţi avea posibilitatea de a 

încărca smartphoneul/ tableta Dvs. chiar şi pe 

drum. Personalizarea vă recomandăm prin 

tampografie. 

Plastic Powerbank with a capacity of 4000 mAh 

and USB connection in a package, so your 

smartphone / tablet can be charged on the way. 

We will print your logo directly on the 

powerbank, digital print possible. 

  

20346    
 11,9 x 6,7 x 0,9 cm  UV,T2 10,5 x 6 cm  

K  
 

Powerbank din plastic cu capacitatea de 

2200mAh. În ambalaj veţi găsi şi un cablu USB, 

cu ajutorul căreia veţi avea posibilitatea de a vă 

încărca smartphoneul/ tableta Dvs. chiar şi pe 

drum. Personalizarea vă recomandăm prin print 

UV-LED. 

Plastic Powerbank with a capacity of 2200 mAh 

and USB connection in a package, so your 

smartphone / tablet can be charged on the way. 

We will print your advertising directly on the 

powerbank, full colour digital print possible. 

  

20591    
 13,7 x 3 x 3 cm  G2 4 x 2 cm  K  

 

Powerbank cu capacitate de 2.200 mAh şi 

difuzor integrat pentru smartphone-uri. 

Bucuraţi-vă de plăcerea muzicală fără a se 

termina. Personalizarea vă recomandăm prin 

gravura laser. 

Power bank with 2.200 mAh capacity and 

integrated speaker for smartphones, enjoy your 

music without limits. The advertising will be 

engraved on the power bank. 
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4.000 mAh

4.000 mAh

Micro-USB USB2 in 1
(Android + iOS)

Micro-USB USB

20762    
 12,5 x 6,4 x 1,1 cm  G3,T2 5 x 3 cm  K  

 

Powerbank de 4000 mAh, din metal cu carcasă 

din lemn, cu cablu de încărcare. Nu rămâneți 

niciodată fără energie! Personalizarea vă 

recomandăm prin gravura laser. 

Metal powerbank in wooden case, with 4000 

mAh capacity and charging cable; you'd never 

be out of battery. We will engrave your logo on 

the front. 

  

40638    
 12,3 x 5,6 x 1,3 cm  T4 4 x 3 cm  K  

 

Powerbank de 4000mAh cu ventuză. Poate fi 

ataşat direct la smartphoneul Dvs. Include şi 

cablul 2in1, care functioneaza in acelasi tip cu 

cele mai multe mufe Android si iOS. 

Personalizarea vă recomandăm prin 

tampografie. 

Powerbank with suction cups, 2in1 charging 

cable (Android + iOS) and 4000 mAh power 

capacity; fix it directly to your smartphone. We 

will print your logo on the front. 

  

33



WIRELESS

QI

8.000 mAh

5.000 mAh

0306

WIRELESS

4c

fotorealistic digital print p

os
si

bl
e  

-  

Micro-USB USB

Micro-USB C-Type iOS USB

30823    
 15,2 x 7,2 x 1,6 cm  UV,T3 4 x 3 cm  K  

 

Powerbank metalic wireless cu o capacitate de 

8000 mAh şi un cablu de încărcare USB pentru 

Android şi iOS. Puneţi smartphone-ul pe 

Powerbank şi se va încărca automat. Dacă 

doriţi să încărcaţi prin wireless, telefonul Dvs. 

trebuie să fie compatibil cu această funcţie 

(iPhone 8, Galaxy S6 or newer versions). 

Personalizarea vă recomandăm prin print UV-

LED. 

Wireless metal power bank with 8000 mAh 

capacity and USB charging cable for Android 

and iOS QI-enabled smartphones. Just place 

your smartphone on the powerbank and it will 

charge automatically. Your advertisement will 

be printed on the top. 

  

20338    
 12 x 6,7 x 1 cm  UV,T2 5 x 7 cm  K + P  

 

Powerbank din metal şi plastic cu capacitate de 

5000mAh, cu cablu USB, cu ajutorul căreia veţi 

putea încărca Smartphoneul/ tableta chiar şi pe 

drum. Personalizarea vă recomandăm prin print 

UV-LED. 

Powerbank with a capacity of 5000 mAh and 

USB connection in a package, so your 

smartphone / tablet can be charged on the way. 

We will print your logo directly on the 

powerbank, digital print possible. 

  

ÎNCĂRCĂTOR WIRELESS
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8.000 mAh

SOLAR

SOLAR

4.000 mAh

Micro-USB USB

Micro-USB C-Type iOS USB

23559    
 12,5 x 7,8 x 1,4 cm  G2,T3 6 x 1 cm  K  

 

Powerbank solar din metal, cu capacitatea de 

4000 mAh, cu cablu de încărcare. Acum puteţi 

încărca smartphoneul sau tableta oriunde, 

oricând, fără să aveţi nevoie de priză. 

Personalizarea vă recomandăm prin gravura 

laser. 

Solar metal powerbank with a capacitiy of 4.000 

mAh including a charging cable. You can now 

charge your phone or tablet anytime/anywhere 

without a plug socket. We will print your logo 

below the solar field. 

  

30824    
 15,2 x 7,5 x 1 cm  G3,T3 4,5 x 2 cm  K  

 

Powerbank solar cu capacitate de 8000 mAh şi 

cablu de încărcare USB. Vă permite să 

încărcaţi telefonul sau tableta de mai multe ori. 

Personalizarea vă recomandăm prin gravura 

laser. 

Solar powerbank made of metal; with 8000 

mAh capacity and USB charging cable. It allows 

you to charge your smartphone or tablet several 

times. We will engrave your logo on the back. 
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10.000 mAh

10.000 mAh

4c

fotorealistic digital print p

os
si

bl
e  

-  

4c

fotorealistic digital print p

os
si

bl
e  

-  

Micro-USB

Micro-USB

USB

USB

20518    
 14 x 6,2 x 2,2 cm  UV,T3 3 x 3 cm  K  

 

Powerbank cu capacitatea de 10 000 mAh, cu 

cablu USB şi display digital pentru afişarea 

procesului de încărcare. Cu acest powerbank 

din plastic puteţi încărca smartphoneul Dvs de 

mai multe ori, în funcţie de capacitatea 

acumulatorului acesteia. Personalizarea vă 

recomandăm prin print UV-LED. 

Power bank with a capacity of 10.000 mAH, 

USB charging cable and digital operation 

display to show the remaining power. You can 

recharge your smartphone several times with 

this plastic power bank. We will print your logo 

on the top. 

  

POWERBANK 
PUTERNIC

31184    
 8,8 x 6 x 2,2 cm  T2 3 x 3 cm  K  

 

Powerbank din plastic cu capacitatea de 10 000 

de mAh și LED-uri pentru nivel de încărcare. 

Prin cele două intrări USB două smartphoneuri 

sau tablete pot fi încărcate simultan. 

Personalizarea vă recomandăm prin 

tampografie. 

Power bank in plastic with 10.000 mAh 

capacity, charging cable, and display. Through 

its two USB ports 2 smartphones/tablets can be 

charged simultaneously. We print your 

advertising on the smooth surface. 

  

POWERBANK 
PUTERNIC
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8.000 mAh

8.000 mAh

04

05 06

09

integrated

Micro-USB USB

Micro-USB USB Aux

30949    
 7 x 12,4 x 1,5 cm  G3 6 x 4 cm  K  

 

Powerbank de 8000 mAh cu LED integrat, care 

după gravare luminează logo-ul dvs. 

Personalizarea vă recomandăm prin gravura 

laser. 

Power bank with 8.000 mAh output and 

integrated LED light, which shines through 

when your logo is engraved. 

  

30960    
 15,5 x 7 x 2,7 cm  T2 6 x 2 cm  K  

 

Powerbank de 8000 mAh cu difuzor integrat, 

utilizabil şi ca suport pentru telefoane mobile. 

Personalizarea vă recomandăm prin 

tampografie. 

Power bank with 8.000 mAh output and 

integrated speaker, which functions also as a 

phone holder. We will place your logo on the 

powerbank. 

  

RECLAMĂ 
LUMINOASĂ

Difuzor Bluetooth

Radio integrat

Distanță efectivă de 10m

Timp de încărcare: 4 ore

Capacitate de aproximativ 10 oră de redare a muzicii

Frecvență: 2.4GHz

TOP-SOUND
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4.000 mAh

8.000 mAh

integrated

Micro-USB C-Type iOS USB

integrated

2 in 1
(Android + iOS)

C-Type USB

20486    
 17,8 x 22,5 x 3,2 cm  S2 3,5 x 2 cm  K  

 

Mapă elegantă în format A5, cu un powerbank 

de 4000mAh, caiet pentru notiţe (128 pagini) şi 

diferite compartimente. Personalizarea vă 

recomandăm prin serigrafie. 

Elegant notebook (128 pages) with power bank 

(4000mAh) and different compartments. We will 

engrave your logo on the lock. 

  

Powerbank  integrat

20745    
 17 x 24 x 1,5 cm  G3 5 x 2 cm  K  

 

Powerbank metalic cu elastic de 8000 mAh. 

Acumulatorul dvs. nu va fi niciodată descărcat. 

Conţine un cablu de încărcare. Personalizarea 

vă recomandăm prin gravura laser. 

Rubberized metal powerbank with 8000 mAh 

capacity and 2in1 charging cable (Android + 

iOS). We will engrave your logo on the back. 
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4.000 mAh

integrated

2 in 1
(Android + iOS)

C-Type USB

20122    
 15 x 24,5 x 2,7 cm  S2 6 x 5 cm  K  

 

Mapă pentru documente, fabricat din piele 

artificială. Include un powerbank de 4.000mAh, 

cablu USB, diferite buzunare, suport pentru pix 

şi suport pentru telefon. Personalizarea vă 

recomandăm prin serigrafie. 

Document folder made of bonded leather 

including a power bank (4.000 mAH capacity), 

USB-cable, 8 pockets, cell-phone pocket, ball 

pen loop and cell phone strap. We will print 

your logo on the folder. 

  
Powerbank  integrat
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4.000 mAh

04

05

06

09

integrated

2 in 1
(Android + iOS)

Micro-USB C-Type USB

20752    
 16,3 x 3 x 22,5 cm  G3,S2 3 x 2 cm  K  

 

Bloc-notes DIN A5 cu Powerbank integrat de 

4000 mAh, cu loc pentru pixuri, suport pentru 

telefon mobil şi cablu de încărcare USB. 

Închizătorul magnetic cauciucat include LED-

uri, astfel încât personalizarea va fi luminată. 

Personalizarea vă recomandăm prin gravura 

laser. 

DIN A5 notebook with integrated 4000 mAh 

powerbank, various pockets, pen loop, mobile 

phone holder and USB charging cable. The 

highlight: rubberized magnetic lock with 

coloured LED light, so your logo will shine 

anywhere. We will engrave your logo on the 

lock. 

  RECLAMĂ LUMINOASĂ

Powerbank  integrat
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WIRELESS

QI

5.000 mAh

5.000 mAh
integrated

WIRELESS

integrated

2 in 1
(Android + iOS)

C-Type USB

2 in 1
(Android + iOS)

C-Type USB

20990    
 25,7 x 32,7 x 3,3 cm  S2 10 x 5 cm  P  

 

Mapă din piele sintetică cu Powerbank de 5.000 

mAh încorporat, cablu de încărcare USB, 

încărcător fără fir, buclă pentru pix, diverse 

sloturi pentru carduri, suport pentru tabletă şi 

smartphone şi suport pentru notiţe. 

Personalizarea vă recomandăm prin serigrafie. 

Synthetic leather folder with integrated power 

bank (5.000 mAh), USB charging cable, 

wireless charger, pen loop, various card slots, 

tablet and smartphone holder, and writing pad. 

We will print your logo on the cover. 

  

20123    
 26,2 x 33,6 x 3,1 cm  S2 10 x 10 cm  K  

 

Mapă A4 pentru documente, fabricat din piele 

sintetică. Include un powerbank de 5.000mAh, 

cablu USB, diferite buzunare, suport pentru pix, 

suport pentru telefon, pentru tablet PC şi bloc 

notes. Personalizarea vă recomandăm prin 

serigrafie. 

A4 folder made of bonded leather with 

integrated powerbank (5.000 mAH capacity), 

USB-cable, 8 pockets, cell-phone pocket, ball 

pen loop, tablet pocket and a note pad. We will 

print your logo on the front. 

  

ÎNCĂRCĂTOR 

WIRELESS

Powerbank  integrat

Powerbank  integrat
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20629    
 24,5 x 33 x 1,8 cm  G3 3 x 1 cm  NWP  

 

Mapa A4 este fabricată din piele măcinată de 

înaltă calitate, cu buzunar, suporturi pentru cărţi 

de vizită, stilouri, smartphone şi bloc/notes cu 

calendar. Personalizarea vă recomandăm prin 

gravura laser. 

A4 folder made of high quality bonded leather 

with slip pocket, business card slots, pen loops, 

smartphone holder and stand, and lined block 

with a small calendar impression. We will 

engrave your logo on the outer metal plate. 

  

20630    
 25,8 x 33,7 x 3 cm  G3 3 x 1 cm  NWP  

 

Mapă A4 din piele măcinată de înaltă calitate cu 

închidere cu fermoar, cu buzunar, suport pentru 

cărţi de vizită, stilouri, smartphone, 

compartiment pentru tabletă sau notebook şi 

bloc/notes cu calendar. Personalizarea vă 

recomandăm prin gravura laser. 

A4 folder made of high-quality bonded leather, 

with zipper, slip pocket, business card slots, 

pen loop, smartphone holder and stand, 

compartment for tablet or notebook, and lined 

block with a small calendar impression. We will 

engrave your logo on the outer metal plate. 

  

A4

A4
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20631    
 27 x 34,9 x 4 cm  G3 3 x 1 cm  NWP  

 

Mapă de mărime A4 fabricat din piele măcinată 

de înaltă calitate cu buzunar, suport pentru cărţi 

de vizită, stilouri, smartphone şi compartiment 

de depozitare pentru tabletă sau notebook, are 

bloc/notes cu calendar. Personalizarea vă 

recomandăm prin gravura laser. 

A4 folder made of high-quality bonded leather, 

with zipper, slip pocket, business card slots, 

pen loops, smartphone holder and stand, 

compartment for tablet or notebook, and lined 

block with a small calendar impression. We will 

engrave your logo on the outer metal plate. 

  

20632    
 27,5 x 36,8 x 6 cm  G3 3 x 1 cm  NWP  

 

Mapă din piele fină cu inele şi închidere cu 

fermoar, cu buzunare, suport pentru cărţi de 

vizită, stilouri, smartphone şi compartiment de 

depozitare pentru tabletă sau notebook şi 

bloc/notes. Personalizarea vă recomandăm prin 

gravura laser. 

A4 briefcase folder made of high-quality bonded 

leather, with zipper, pockets, business card 

slots, pen loop, smartphone holder and stand, 

compartment for tablet or notebook, ring binder 

mechanism, and lined block with a small 

calendar impression. We will engrave your logo 

on the outer metal plate. 

  

A4

A4
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20635    
 24,3 x 33,1 x 1,7 cm  G3 3 x 1 cm  NWP  

 

Mapă A4, fabricată din piele măcinată de înaltă 

calitate cu buzunar, suport pentru cărţi de vizită, 

stilouri si smartphone şi suport bloc/notes cu 

calendar. Personalizarea vă recomandăm prin 

gravura laser. 

A4 folder made of high-quality bonded leather, 

slip pocket, business card slots, pen loops, 

smartphone holder and stand, and lined block 

with a small calendar impression. We will 

engrave your logo on the outer metal plate. 

  

20634    
 19,8 x 25,5 x 3,5 cm  G3 3 x 1 cm  NWP  

 

Mapă A5 cu inele şi închidere cu fermoar, din 

cea mai fină piele măcinată, cu suport pentru 

smartphone, pixuri, cu bloc/notes DIN A5. 

Personalizarea vă recomandăm prin gravura 

laser. 

A5 folder made of high-quality bonded leather, 

with zipper, various pockets, pen loop, 

smartphone holder and stand, ring binder 

mechanism, and lined block with a small 

calendar impression. We will engrave your logo 

on the outer metal plate. 

  

20633    
 19 x 23,5 x 3 cm  G3 3 x 1 cm  NWP  

 

Mapă A5 cu închidere cu fermoar, realizat din 

cea mai fină piele măcinată, cu diferite 

buzunare pentru smartphone şi pixuri, inclusiv 

bloc/notes DIN A5. Personalizarea vă 

recomandăm prin gravura laser. 

A5 folder made of high-quality bonded leather, 

with diverse compartments, smartphone holder, 

pen loop, and lined DIN A5 block. We will 

engrave your logo on the outer metal plate. 

  

A4

A5

A5
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20637    
 28 x 36,8 x 6 cm  G3 3 x 1 cm  NWP  

 

Servietă A4 cu inele şi închidere cu fermoar, 

fabricat din cea mai fină piele măcinată, cu 

compartimente pentru cărţi de vizită, suport 

pentru pixuri, smartphone şi compartiment de 

depozitare pentru tabletă sau notebook. 

Personalizarea vă recomandăm prin gravura 

laser. 

A4 briefcase folder made of high-quality bonded 

leather, with zipper, pockets, business card 

slots, pen loop, smartphone holder and tablet 

stand, ring binder mechanism, and lined block 

with a small calendar impression. We will 

engrave your logo on the outer metal plate. 

  

20636    
 26,5 x 35 x 4,3 cm  G3 3 x 1 cm  NWP  

 

Mapă A4 fabricată din piele măcinată de înaltă 

calitate cu buzunar, suport pentru cărţi de vizită, 

stilouri, smartphone şi compartiment de 

depozitare pentru tabletă sau notebook, 

fermoar şi bloc/notes cu calendar. 

Personalizarea vă recomandăm prin gravura 

laser. 

A4 folder made of high-quality bonded leather, 

with business card slots, pen loop, smartphone 

holder and stand, and lined block with a small 

calendar impression. We will engrave your logo 

on the outer metal plate. 

  

A4

A4 45
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22206    
 9,4 x 5,8 x 0,7 cm  G1,T4 5 x 2 cm  K  

 

Port cărţi de vizită din metal mat. 

Personalizarea vă recomandăm prin gravura 

laser. 

Matt metal business card holder. This sturdy 

case protects your cards from damage. Your 

logo will be engraved on the lid. 

  

27445    
 9,7 x 6,3 x 1,5 cm  G2,T4 5 x 0,8 cm  K  

 

Port carţi de vizită de calitate superioară cu o 

suprafaţă extrem de lucioasă învelită cu piele, 

cu închidere magnetică. Personalizarea vă 

recomandăm prin gravura laser. 

High-quality metal business card holder, 

finished in a shiny chrome. The cover features 

a magnetic closure and is coated with artificial 

leather. Your logo will be engraved on the metal 

plate. 

  

91186    
 10,1 x 0,6 x 7,2 cm  T2,G3 6 x 2 cm  K  

 

Suport carduri din piele, cu protecție RFID: 

Pentru 3 carduri pe ambele fețe, și un buzunar 

pentru monede. Acest suport va proteja cele 

mai importante carduri! Personalizarea vă 

recomandăm prin tampografie. 

Genuine leather RFID credit card holder with 

space for 3 credit cards on each side and a coin 

pocket.  The case protects your most important 

cards.  Your advertisement will be laser 

engraved on the case. 

  

Spațiu pentru 3 
cărți de credit pe 
fi ecare parte
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90725    
 9,5 x 6,2 x 0,9 cm  G2 4 x 3 cm  K  

 

Port carduri credit din aluminiu şi cu protecţie 

RFID. Cu un singur clic, aveţi cardurile la 

îndemână rapid. Personalizarea vă 

recomandăm prin gravura laser. 

Aluminium credit card dispenser with RFID 

protection, holds up to 6 cards, which you will 

have at hand with one click. Your logo will be 

engraved. 

  

90669    
 9,7 x 6,5 x 2 cm  G2,T2 4 x 2 cm  K  

 

Portofel din piele cu loc pentru bancnote şi 

carduri de credit, din aluminiu şi protecţie RFID. 

Cu un singur clic rapid puteţi avea 6 carduri la 

îndemână. Personalizarea vă recomandăm prin 

gravura laser. 

Wallet with bank notes compartment and 

integrated credit card dispenser in aluminium 

with RFID protection that holds up to 6 cards; 

you will have your cards at hand with one click. 

We will engrave your logo on the wallet. 

  

Acest suport pentru carduri bancare este conceput pentru a proteja cardurile Dvs de credit.  Oferă spațiu pentru 6 carduri, care pot fi  scoase cu un 
singur clic din carcasa de aluminiu cu protecție RFID. RFID (Radio Frequency Identifi cation) protejează împotriva citirii neautorizate a datelor de pe 

cele mai importante carduri ale Dvs: carduri de credit, carduri bancare, carte de identitate, permis de conducere sau cad de asigurare. Acesta previne 
folosirea frauduluoasă a datelor Dvs, indispensabile în zilele noastre!

Spațiu pentru 6 

carduri de credit

Spațiu pentru 6 
carduri de credit

Compartiment pentru bancnote
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20088    
 14,5 x 21 x 2,5 cm  T2,S2 5 x 3 cm  K  

 

Bloc notes mărimea A5 cu 256 de pagini, 

copertă căptuşită şi spaţiu pentru 6 cărţi de 

vizită. Personalizarea vă recomandăm prin 

tampografie. 

PU A5 notebook with 256 lined pages, ball pen 

sleeve and space for 6 credit cards. We will 

print your logo on the front. 

  

21011    
 25,5 x 34 x 3,5 cm  S2 4 x 2 cm  P  

 

Mapă conferinţă neagră de mărimea A4, cu 

multe buzunare, cu port card şi bloc notes de 

50 foi. Personalizarea vă recomandăm prin 

serigrafie. 

A4 conference folder made of 600D polyester, 

with note pad, several organizing 

compartments, and zipper. We will print your 

logo on the cover. 

  

A4

A5
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20478    
 20 x 24 x 0,3 cm  SU 20 x 24 cm  P  

 

Mousepad din cauciuc ce poate fi personalizat 

pe toată suprafaţa. Posibilităţi aproape 

nelimitate: fotografii cu echipa favorită, cu 

clădirea companiei Dvs, etc. Preţul nu conţine 

costul personalizării!. Personalizarea vă 

recomandăm prin sublimare. 

This sublimation mousepad with polyester is 

perfect for full coloured promotion - almost 

endless advertising space. Print price is for full 

colour. 

  

20720    
 12 x 6,2 x 2,8 cm  T2 3 x 1,5 cm  K  

 

Mouse wireless alb, cu două butoane şi scroll. 

Personalizarea vă recomandăm prin 

tampografie. 

Wireless computer mouse in white, with two 

buttons and scroller. We will print your logo 

directly on the mouse. 
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20867    
 14,2 x 21 x 1,8 cm  S2 10 x 10 cm  P  

 

Caiet notiţe A5 cu 80 pagini cu pătrăţele, elastic 

cu funcţie de suport pentru pixuri, şi semn de 

carte. Caietul se închide cu elastic. 

Personalizarea vă recomandăm prin serigrafie. 

Notebook in A5 format with 160 squared pages, 

pen loop, bookmark, and rubber band for 

closing. We will print your logo on the front. 

  

28759    
 14 x 21 x 1,3 cm  UV,T2,S2 5 x 3 cm  P  

 

Bloc notes de mărimea A5 cu 160 pagini liniate, 

cu copertă din PU pentru a lua notiţe, cu semn 

de carte şi şnur elastic. Personalizarea vă 

recomandăm prin print UV LED. 

A5 notebook with 160 lined pages and hard 

cover made of PU for notes. With black 

bookmark and rubber strap. We will print your 

logo on the cover. 

  

20874    
 9 x 14 x 1,6 cm  T2,S2 4 x 1 cm  P  

 

Caiet de notiţe cu design de Crăciun, format 

A6, cu 190 pagini. Personalizarea vă 

recomandăm prin tampografie. 

DIN A6 Christmas-themed notebook with PU 

cover, bookmark, and 190 blank pages. We will 

print your logo on the front. 

  

A6

A5

A5
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20087    
 14,5 x 21,3 x 2,8 cm  S2,T2 5 x 3 cm  K  

 

Bloc notes cauciucat, A5, cu o dungă de metal. 

Notesul are 96 de pagini, copertă căptuşită cu 

închidere magnetică. Personalizarea vă 

recomandăm prin serigrafie. 

Rubberised A5 notebook with a metal stripe. 

The notebook has 192 lined pages and a 

magnetic closure. We will print your logo on the 

notebook. 

  

20938    
 14 x 21 x 1,4 cm  T2,S2 5 x 3 cm  P  

 

Caiet notiţe A5 cu 160 pagini liniate, copertă de 

aspect metalic, închidere cu bandă elastică, 

suport pentru pix şi semn de carte. 

Personalizarea vă recomandăm prin 

tampografie. 

A5 notebook with metallic cover, rubber band 

for closing, ball pen loop, bookmark ribbon, and 

160 lined pages. Your advertisement will be 

printed on the cover. 

  

A5

A5
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28909    

 14,5 x 18 x 1,7 cm  G3,T2 4 x 2 cm  P  
 

Trendy şi ecologic: bloc notes cu copertă din 

bambus, cu pix cu mină albastră şi 70 de pagini 

liniate, fabricate din hârtie reciclată. 

Personalizarea vă recomandăm prin gravura 

laser. 

Trendy and ecological: note pad in panel format 

with cover made of real bamboo and 140 lined 

pages made of unbleached recycling paper, 

includes a blue-writing pushbutton ball pen 

made of bamboo. We will engrave your logo on 

the cover. 

  

20315    
 8,8 x 14,3 x 1,8 cm  T2,S2 5 x 3 cm  P  

 

Agendă cu 80 de file (160 foi liniate) cu copertă 

din imitaţie de piele, cu închidere prin bandă 

elastică. Personalizarea vă recomandăm prin 

tampografie. 

Trendy A6 notebook with 160 lined pages for all 

your spontaneous ideas; with rubber band, pen 

loop, and pocket loop. We will print your logo on 

the cover. 

  

potrivite pentru notebook-uri vezi 
pagina 75

A6
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28636    
 20,2 x 29,2 x 1,9 cm  T2,S2 5 x 3 cm  P  

 

Bloc notes cu linii, de marime A4. Închidere 

elastică, suport pentru pix. Personalizarea vă 

recomandăm prin tampografie. 

This large A4 notebook has a lot of space for 

important notes on its numerous lined pages. 

The tuck on the back and the elastic strap keep 

even small notes in place. We will print your 

logo on the cover. 

  

27636    
 13,9 x 21 x 2,2 cm  T2,S2 5 x 3 cm  P  

 

Bloc notes cu linii, de mărime A5 şi buclă 

pentru pix. Se închide cu bandă elastică. 

Personalizarea vă recomandăm prin 

tampografie. 

Trendy A5 notebook with rubber band, pen 

loop, and pocket loop. Features folding 

compartment at the back for all those important 

papers. We will print your logo on the cover. 

  

A4

A5
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20581    
 9,7 x 1,1 x 14 cm  S2,T2 5 x 3 cm  P  

 

Notes mic cu copertă ecologică cu 80 pagini cu 

pătrăţele şi bandă de elastică. Este livrat cu un 

pix. Personalizarea vă recomandăm prin 

serigrafie. 

Small notebook with eco-friendly cover, 160 

squared pages and rubber band. The notebook 

comes with a pen. We will print your advertising 

on the cover. 

  

20582    
 14,8 x 1,1 x 21 cm  S2,T2 5 x 3 cm  P  

 

Notes mare cu copertă ecologică cu 80 pagini 

cu pătrăţele şi bandă de cauciuc. Este livrat cu 

un pix. Personalizarea vă recomandăm prin 

serigrafie. 

Notebook with eco-friendly cover, 160 squared 

pages and rubber band. The notebook comes 

with a pen. The advertising will be printed on 

the cover. 

  

20497    
 9 x 14,4 x 0,9 cm  T2 5 x 3 cm  P  

 

Caiet cu inele, cu copertă ecologica, 70 de 

pagini pentru "to do list" cu pix. Personalizarea 

vă recomandăm prin tampografie. 

Eco-friendly ring binder with 70 pages "to do" 

list and ball pen. We will print your logo on the 

cover. 

  

DIN A5

DIN A6
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20826    
 14 x 21 x 1,5 cm  S2 10 x 10 cm  P  

 

Caiet notiţe cu copertă din plută, format A5, cu 

80 de pagini liniate, semn de carte şi şnur 

elastic pentru închidere. Personalizarea vă 

recomandăm prin serigrafie. 

DIN A5 notebook with cork cover, 160 lined 

pages, bookmark, and rubber band for closing. 

We will print your logo on the front. 

  

20827    
 9 x 14 x 1,4 cm  S2 6 x 10 cm  P  

 

Caiet notiţe cu copertă din plută, format A6, cu 

80 de pagini liniate, semn de carte şi şnur 

elastic pentru închidere. Personalizarea vă 

recomandăm prin serigrafie. 

DIN A6 notebook with cork cover, 160 lined 

pages, bookmark, and rubber band for closing. 

We will print your logo on the front. 

  

23445    
 13,8 x 18,8 x 1,7 cm  T2,S2 5 x 3 cm  P  

 

Caiet cu închizător din elastic, 120 pagini 

liniate, cu un compartiment suplimentar pe 

partea interioară a copertei. Personalizarea vă 

recomandăm prin tampografie. 

Notebook with rubber band for closing, 120 

lined pages and extra compartment. We will 

print your advertising on the natural coloured 

cover. 

  

DIN A5

DIN A6
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50493    
 20,5 x 20,7 x 1,5 cm  T2,VM 5 x 5 cm  P  

 

Caiet de colorat cu 6 creioane colorate, 

ascuţitor şi radieră. Caietul are 30 coli pentru 

micii artişti. Personalizarea vă recomandăm 

prin tampografie. 

Colouring book, comes with 6 colouring pencils, 

sharpener and eraser. The colouring block 

comes with 30 sheets, perfect for the young 

artists. Your logo will be printed on the cover. 

  

58619    
 14,2 x 2,5 x 14 cm  T2,VM 5 x 2 cm  K  

 

Jocul ideal pentru fiecare copil. Cretă pentru 

asfalt în şase culori, ambalate în cutie de 

carton. Personalizarea vă recomandăm prin 

tampografie. 

Chalks in 6 different colours, packed in a box*. 

We will print your advertising on the box. 

  

Caiet de colorat cu 30 coli, cu mâner

Bloc cu 10 diferite motive (3 coli per motiv)

6 creioane de colorat (roșu, galben, negru, maro, albastru și verde)

Radieră

Ascuțitoare
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10758    
 13,6 x ø 1 cm  T1,G1 4,5 x 0,6 cm  P  

 

Pix din bambus cu accesorii din aluminiu şi 

mină albastră. Personalizarea vă recomandăm 

prin tampografie. 

Bamboo ball pen with blue-writing refill. We will 

engrave your logo to the right of the clip. 

  

53944    
 21 x 4 x 3 cm  T2,UV,G3 5 x 2 cm  P  

 

Set creioane colorate (8 buc) şi liniar în cutie 

din lemn. Personalizarea vă recomandăm prin 

tampografie. 

Wooden box* with 8 coloured pencils. The 

draw-out cover works at the same time as a 

ruler with cm and inch indication. Your logo can 

be printed on a side of the box. 

  

11824    
 19,4 x ø 3,5 cm  T2,UV 5 x 1,5 cm  N  

 

Set creioane colorate de 12 bucăţi cu ascuţitor. 

Personalizarea vă recomandăm prin 

tampografie. 

12 coloured pencils in a round paperboard case 

with sharpener. We will print your logo on the 

case. 

  

10620    
 19,3 x ø 0,7 cm  T1 4 x 0,5 cm  P  

 

Creion din lemn cu diverse figurine din radieră. 

Personalizarea vă recomandăm prin 

tampografie. 

Wooden pencil with various rubber heads and 

colours. We will print your advertising on the 

shaft. 
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28711    
 9 x 1 x 9,2 cm  T1 5 x 2 cm  P  

 

Set pentru marcat (25 buc foi de 

marcat/culoare) cu notiţe galbene (25 buc). 

Personalizarea vă recomandăm prin 

tampografie. 

Practical sticky marker set in a natural look with 

coloured sticky markers (25 pieces per colour) 

and yellow sticky notes (25 pieces). We will 

print your logo on the cover. 

  

28865    
 8,3 x 7,5 x 2,5 cm  T2 4 x 3 cm  P  

 

Acest set micuţ conţine benzi pentru marcat (25 

buc din fiecare culoare), precum şi notiţe 

galbene, pink şi verzi (25 buc din fiecare 

culoare). Aşa veţi avea marcajul ideal pentru 

fiecare notiţă. Personalizarea vă recomandăm 

prin tampografie. 

This small ring-binder provides coloured memo 

strips (25 pcs each colour), as well as yellow, 

pink, and green sticky notes (25 pcs each 

colour), thus you have the adequate marking for 

each note. We will print your logo on the cover. 

  

21283    
 8,5 x 10 x 2 cm  T2 5 x 4 cm  P  

 

Bloc notes autoadeziv. Conţine un bloc notes 

de 100 de foi şi 25 foi pentru marcat. 

Personalizarea vă recomandăm prin 

tampografie. 

Sticky notes and markers in a white hard cover 

book. The perfect compact note set. Contains 

100 note sheets and 25 of each coloured 

markers. We will print your logo on the cover. 
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20186    

 10,4 x 14,5 x 1,2 cm  S2,T2 7 x 5 cm  P  
 

Bloc notes cu notiţe autoadezive în diferite 

culori. Personalizarea vă recomandăm prin 

serigrafie. 

PU Notebook with a writing pad and sticky 

markers and notes in different colours. We will 

print your logo on the cover. 

  

51188    
 16 x 16 x 18 cm  VM 4 x 3 cm  K  

 

Căsuță de colorat, din carton, cu ușă ce se 

poate deschide, împachetat ecologic, ușor și 

rapid de construit. Foarfeca, vopselele și lipiciul 

nu este inclus. Personalizarea vă recomandăm 

prin eticheta vinyl. 

Cardboard house for coloring, with opening 

door in environmentally friendly packaging, 

quick and easy construction. Scissors, stains 

and glue are not included. Your advertisement 

will be printed on the packaging. 

  

Creioane potrivite
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22843    
 10,2 x 12,9 x 2,8 cm  T2 5 x 2 cm  P  

 

Setul de notiţe autoadezive conţine bloc notes 

galben şi albastru de 200 de file autoadezive şi 

200 de foi de marcat în 6 culori diferite. Partea 

interioară a copertei poate fi folosită şi ca port 

cărţi de vizită. Personalizarea vă recomandăm 

prin tampografie. 

Practical sticky notes set - the ideal product for 

any desktop, with 200 yellow and blue sticky 

notes and 200 adhesive labels in 6 different 

colours, and additional compartment for e.g. 

business cards. We will print your logo on top of 

the lid. 

  

21193    
 14 x 19,8 x 1,7 cm  T2,S2 5 x 3 cm  N  

 

Caiet cu copertă PU, 140 pagini liniate, 20 de 

semne de carte în 5 culori diferite, notițe, pix, și 

listă ”to do”. Personalizarea vă recomandăm 

prin tampografie. 

Writing case with PU cover, 140-pages note 

pad, 20 colored markers in 5 different colors, 

pen, notepads, and a "to do" list. Your 

advertisement will be printed on the cover. 
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20727    
 8,5 x 2 x 14,1 cm  T2,S2 5 x 3 cm  P  

 

Caiet notiţe DIN A6 cu 160 pagini cu post-it. 

Personalizarea vă recomandăm prin 

tampografie. 

A6 notebook with 160 pages notepad, sticky 

notes, and rubber lock. We will print your logo 

on the outside of the notebook. 

  

21194    
 15,2 x 21 x 2,4 cm  T2,S2 5 x 3 cm  N  

 

Mapă pliabilă cu caiet de notițe și bandă din 

cauciuc pentru închidere. Mapa are un caiet 

pentru notițe cu 80 de pagini, 20 de semnne de 

carte in 5 culori diferite, notițe, două rigle, 

ascuțitoare, radieră și două creioane. 

Personalizarea vă recomandăm prin 

tampografie. 

Double foldable writing case made of cardboard 

with closing rubber band. The case includes an 

80-pages note pad, 20 colored sticky markers 

in 5 different colors, notes, two rulers, pen, 

sharpener, eraser, and two pencils. Your 

advertisement will be printed on the cover. 
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F193    
 19,3 x 7,4 x 3,2 cm  G2,T3 3 x 0,7 cm  K  

 

Set de scris Ferraghini clasic, care conţine un 

pix ce se deschide prin rotire şi un roller-pen 

(ambele cu mină albastră). Setul vine într-o 

cutie frumoasă neagră. Personalizarea vă 

recomandăm prin gravura laser. 

Classically elegant Ferraghini writing set 

consisting of a ball pen with twist mechanism 

and a rollerball pen (both blue-writing) in a 

black folding box*. 

  

F124    
 16 x 6 x 2,3 cm  G2,T3 2 x 0,3 cm  K  

 

Scrisul este o artă - set pix din metal cu un pix 

cu mină albastră şi un roller pen cu gel negru 

într-o cutie neagră exclusivă. Personalizarea vă 

recomandăm prin gravura laser. 

The art of writing - elegant metal writing set, 

includes a black-writing ball pen, and a blue-

writing rollerball in a wonderful case. We will 

engrave your logo on the clips of the pens. 
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F223    
 15,1 x 3,5 x 3 cm  G2 3,5 x 0,6 cm  K  

 

Set de scris Ferraghini din metal, ce conţine un 

pix cu mecanism de răsucire cu mină albastră 

şi un roller pen. Personalizarea vă recomandăm 

prin gravura laser. 

Ferraghini metal writing set consisting of a 

black-writing ball pen with twist mechanism, 

and a rollerball pen. We will engrave your 

advertising to the right of the clip (engraving 

price is for both writing utensils). 

  

F210    
 14,5 x ø 1,2 cm  G2 3 x 0,6 cm  K  

 

Pix luxos Ferraghini. Combinaţia suprafeţei 

negre lăcuite şi a materialului împletit este 

accentuat cu detalii cromate. Pixul vine într-un 

penar care se închide magnetic. Personalizarea 

vă recomandăm prin gravura laser. 

Luxurious Ferraghini ball pen with twist 

mechanism. The combination of black-

lacquered surface and cloth cover in braided 

design is highlighted by occasional chrome 

accents. The blue-writing metal ball pen is 

stored in a velour padded artificial leather case 

with magnetic closure. We will engrave your 

logo next to the clip. 
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13463    
 18,2 x 8,3 x 4,8 cm  G2,T2 4 x 0,6 cm  K  

 

Mark Twain - set de scris compus din stilou cu 

cartuş reîncărcabil, pix cu mină mare neagră şi 

un rollerball cu mină albastră. Livrăm produsul 

în cutie elegantă neagră cu cusături albe. 

Personalizarea vă recomandăm prin gravura 

laser. 

Mark Twain - 3-piece metal writing set 

consisting of a fountain pen including refillable 

cartridge, a ball pen with black-writing large 

metal refill, and a blue-writing rollerball, it 

comes in a nice box with white seams. We will 

laser engrave your logo onto the pens. 

  

13383    
 13,8 x ø 1,2 cm  G2,T3 3,5 x 0,6 cm  K  

 

Pix Mark Twain de înaltă calitate, cu mecanism 

de răsucire. Acesta captivează prin eleganţa 

simplă şi a cutiei atrăgătoare din acril. 

Personalizarea vă recomandăm prin gravura 

laser. 

High-quality Mark Twain metal ball pen with 

twist mechanism. It captivates with its plain 

elegance and its appealing acrylic box*. We will 

engrave your advertising to the right of the clip. 
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10759    
 17,8 x 5,4 x 3 cm  G2 4 x 0,6 cm  K  

 

Set de scris compus dintr-un pix şi un pix roller 

de înaltă calitate, cu mine albastre. Produsul 

vine în ambalaj acrilic. Personalizarea vă 

recomandăm prin gravura laser. 

High-quality metal writing set, with 1 blue-

writing ball pen and 1 rollerball in acrylic 

packaging *. We will engrave your logo to the 

right of the clip. Laser costs are for both pens. 

  

13392    
 19,5 x 7,8 x 3,7 cm  G3,T3 3,5 x 0,6 cm  

K  
 

Set de scris Mark Twain cu penar elegant, cu 

pix cu mină albastră, mecanism de răsucire, şi 

stilou cu corp cauciucat. Personalizarea vă 

recomandăm prin gravura laser. 

Mark Twain writing set in a black case, with a 

blue-writing ballpen with twist mechanism, and 

a fountain pen with rubberized shaft. We will 

engrave your advertising on the clip - engraving 

price is per writing utensil. 
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17704    
 17 x 11,8 x 2 cm  G2 2,5 x 0,6 cm  K  

 

Set de scris Mark Twain "San Antonio", care 

include un stilou şi un pix metalic ce se 

deschide prin rotire, cu mină mare cu cerneală 

albastră. Vine într-un penar negru, într-o cutie 

neagră de cadou. Personalizarea vă 

recomandăm prin gravura laser. 

Mark Twain writing set, consisting of a fountain 

pen and a metal ball pen with twist mechanism 

and a large blue-writing refill in a fresh white 

design. The set comes in a black box* and 

includes a black push case*.  We will engrave 

your logo onto the pens. 

  

10898    
 17 x 11,6 x 1,9 cm  G2 3,5 x 0,6 cm  K  

 

Set de scris Mark Twain; inlcude un pix cu mină 

albastră și un stilou, ambele fabricate din metal 

cu inserții din lemn. Setul vine într-o cutie 

neagră. Personalizarea vă recomandăm prin 

gravura laser. 

Mark Twain writing set; includes one ballpen 

with large blue writing refill and one fountain 

pen made of metal with wooden barrel. The set 

is delivered in a black box and also includes a 

case. We will engrave your logo to the right of 

the clip (on both pens.) 
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10333    
 19,2 x 7,5 x 3,4 cm  G3,G2,T4 4 x 0,6 cm 
 K  

 

Set de scris din metal, roşu cu accesorii negre. 

Conţine un pix cu mină mare şi un rollerball, 

împachetat în cutie elegantă de cadou. 

Personalizarea vă recomandăm prin gravura 

laser. 

Metal pen set, consisting of a ballpen and a 

rollerball in an elegant gift box. We will engrave 

your logo on the pens. 

  

13544    
 16,5 x 4,7 x 2,5 cm  G2,T4 4 x 0,7 cm  P  

 

Set de scris ce conţine un pix cu mină albastră 

şi un creion mecanic, totul împachetat într-un 

penar din carbon optic. Personalizarea vă 

recomandăm prin gravura laser. 

Metal pen set with a blue writing ball pen and a 

pencil, nicely packed in a carbon optic box. We 

will laser engrave your logo onto the pens. 
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14016    
 17 x 5,4 x 2,4 cm  T2,G3,UV 5 x 3 cm  K  

 

Set ELITE ce conţine un pix şi stilou cu mină 

albastră, are accesorii argintii, totul într-o cutie 

din lemn. Personalizarea vă recomandăm prin 

tampografie. 

Wooden writing set consisting of a blue-writing 

ball pen with metal system refill and a fountain 

pen including a blue cartridge in a wooden box 

*with ball pen stand. We will print your logo on 

the box. 

  

14015    
 17 x 5,5 x 2,4 cm  T2,G3,UV 5 x 3 cm  K  

 

Set ELITE ce conţine un pix şi un stilou de lemn 

cu accesorii de culoarea cuprului. 

Personalizarea vă recomandăm prin 

tampografie. 

Wooden writing set consisting of a blue-writing 

ball pen with metal system refill and a fountain 

pen including a blue cartridge in a wooden box* 

with brass finish and ball pen stand. 
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17841    
 14,7 x ø 1,3 cm  G2,T4 4 x 0,6 cm  K  

 

Pix Mark Twain "Columbia", care se deschide 

prin rotire, cu design carbon argintiu cu mină 

mare albastră şi un penar potrivit. 

Personalizarea vă recomandăm prin gravura 

laser. 

Mark Twain ball pen with twist mechanism, in a 

silver carbon design with a large blue metal 

refill and a perfectly matching pen case*. We 

will engrave your logo to the right of the clip. 

  

10576    
 14,5 x ø 1,2 cm  G2 3,5 x 0,7 cm  K  

 

Pix Mark Twain din metal de culoare închisă cu 

detalii cromate într-o cutie elegantă. 

Personalizarea vă recomandăm prin gravura 

laser. 

Mark Twain metal ballpen with dark chrome-

plated applications, rubberfinish and a large 

blue-writing refill. Delivered in a noble case. We 

will engrave your advertising next to the clip. 
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10760    
 17,8 x 5,4 x 3 cm  G2 4 x 0,6 cm  K  

 

Pix roller Mark Twain de înaltă calitate în 

ambalaj acrilic. Personalizarea vă recomandăm 

prin gravura laser. 

High-quality rollerball pen in acrylic packaging. 

We will engrave your logo to the right of the 

clip. 

  

10612    
 14,4 x ø 1,1 cm  G2,T2 3,5 x 0,6 cm  K  

 

Pix metalic elegant, cu accesorii cromate de 

culoare închisă si mină mare albastră. Vine într-

o cutie de cadou din carton. Personalizarea vă 

recomandăm prin gravura laser. 

Mark Twain metal ballpen with dark chromed 

applications and large blue-writing refill. 

Delivered in a noble case. We will engrave your 

logo next to the clip. 
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20030    
 14,8 x ø 1,2 cm  G3,T3 3,5 x 0,6 cm  K  

 

Pix metalic Mark Twain cu mină albastră. 

Livrăm în cutie cu finisaj negru lucios. 

Personalizarea vă recomandăm prin gravura 

laser. 

Mark Twain metal ball pen with blue writing 

refill. The box is in a black piano finish. We will 

laser engrave your logo next to the clip. 

  

13034    
 14,6 x ø 1,1 cm  G3,T3 3,5 x 0,3 cm  K  

 

Pix Mark Twain de înaltă calitate, fabricat din 

cupru, cu mecanism de răsucire şi mină mare 

albastră. Penarul se potriveşte perfect cu pixul, 

şi oferă un plus mulţumită designului negru 

lăcuit. Personalizarea vă recomandăm prin 

gravura laser. 

High-quality Mark Twain copper ball pen with 

twist mechanism and large blue-writing refill 

that makes a difference. The case matches the 

ball pen in colour and captivates with its black-

lacquered design. We will laser engrave your 

logo on the clip. 
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10611    
 14,4 x ø 1,1 cm  G2 3,5 x 0,7 cm  K  

 

Pix elegant negru cu parte superioară argintie şi 

mină albastră în ambalaj elegant. 

Personalizarea vă recomandăm prin gravura 

laser. 

Elegant metal ballpen with silver upper part and 

large blue-writing refill. The ballpen comes in a 

cardboard gift box *. Your advertising will be 

engraved next to the clip. 

  

17481    
 14 x ø 1,2 cm  G2,T2 3,5 x 0,7 cm  K  

 

Pix mecanic metalic EDLER în penar metalic 

elegant. Se deschide prin rotire. Personalizarea 

vă recomandăm prin gravura laser. 

Exclusive metal ball pen with twist mechanism, 

blue-writing large metal refill and a black metal 

box*. We will engrave your logo next to the clip. 

  

18510    
 14,9 x ø 1,4 cm  G2 3,5 x 0,6 cm  P  

 

Pix elegant cu design clasic din metal, cu mină 

mare albastră şi funcţie touchpad, cu care 

puteţi lucra uşor pe toate smart-phonurile şi 

tablet PC-uri. Personalizarea vă recomandăm 

prin gravura laser. 

Rotary ball pen made of metal in classical 

design with blue-writing large refill and touch 

feature for smartphones or tablet PCs. We will 

engrave your logo below the clip. 
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11808    
 14,6 x ø 1 cm  G2,T2 1,7 x 0,3 cm  K  

 

Pix metalic luxos cu mină groasă ambalată în 

cutie cadou. Personalizarea vă recomandăm 

prin gravura laser. 

Metal drop-action ball pen manufactured in the 

highest quality. You'll love it! We will engrave 

your logo onto the clip. 

  

10577    
 14,1 x ø 1,1 cm  G3,T2,G2 3,5 x 0,7 cm  

K  
 

Pix metalic alb lăcuit, cu mină albastră. 

Personalizarea vă recomandăm prin gravura 

laser. 

White lacquered metal ballpen with a large blue 

writing refill. We will engrave your advertising 

next to the clip; the laser engraving appears 

black. 
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15318    
 13,6 x ø 0,9 cm  G2,T2 4 x 0,6 cm  K  

 

Pix cu lumină laser şi LED în penar frumos din 

lemn. Personalizarea vă recomandăm prin 

gravura laser. 

Metal laser pointer with LED, and blue-writing 

ball pen in a beautiful wooden box*. We will 

engrave your logo to the right of the clip. 

  

12798    
 15,4 x ø 1 cm  G2,T4 3,5 x 0,6 cm  K  

 

Pix cu lumină laser, LED, şi mină albastră. 

Include si stift pentru pda. Personalizarea vă 

recomandăm prin gravura laser. 

4-in-1 metal laser pointer + LED, with ball pen 

(blue and red-writing) in attractive metal box*. 

We will engrave your advertising on the upper 

area. 

  

18954    
 12,5 x ø 0,8 cm  G2,T2 3,5 x 0,5 cm  K  

 

Laser pointer din metal, cu LED şi touch pen 

modern, cu mină albastră. Împachetat în cutie 

cadou furniruit. Personalizarea vă recomandăm 

prin gravura laser. 

Metal laser pointer with LED, modern touch pad 

and blue-writing refill. Packed in a veneered 

box*. We will engrave your logo next to the clip. 

  

Lumină LED

Rază laser

3 baterii incluse

Lumină LED

Rază laser

3 baterii incluse

Lumină LED

Rază laser

3 baterii 
incluse
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17605    
 13,3 x ø 0,7 cm  G1,T4 3,5 x 0,4 cm  P  

 

Pix metalic subţire cu design elegant cu clip 

cromat şi mină albastră. Personalizarea vă 

recomandăm prin gravura laser. 

Elegant metal ball pen in a slim shape with 

chromed clip and blue-writing rotary refill. We 

will engrave your logo next to the clip. 

  

10871    
 13,8 x ø 0,9 cm  G2 4 x 0,6 cm  P  

 

Pix metalic subţire, cu mecanism de răsucire şi 

mină albastră. Personalizarea vă recomandăm 

prin gravura laser. 

Slim retractable pen in metal with blue-writing 

refill. Your logo will be engraved to the right of 

the clip. 

  

18955    
 14 x ø 0,7 cm  G1,T4 4 x 0,3 cm  P  

 

Pix fabricat din oţel inoxidabil, este dotat şi cu 

touch pad pentru a putea fi folosit şi la telefoane 

moderne cu funcţie de atingere. Vine cu mină 

mare albastră. Personalizarea vă recomandăm 

prin gravura laser. 

Push-button ball pen made of high-quality 

stainless steel with practical touch function. 

Supplied with a large blue-writing refill. Your 

logo will be engraved onto the shaft. 

  

SLIM AND CHIC
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10440    
 14 x ø 0,7 cm  G1,T4 4 x 0,4 cm  P  

 

Pix metalic subţire cu mină albastră şi funcţie 

touch-perfect pentru smartphoneuri şi tablete. 

Personalizarea vă recomandăm prin gravura 

laser. 

Metal ball pen with touch function - perfect for 

mobiles, tablets, and writing; with blue writing 

refill. Your logo will be laser engraved below the 

clip. 

  

18786    
 13,7 x ø 0,7 cm  T1 4 x 0,4 cm  P  

 

Pix din plastic cu mecanism de răsucire, în 

formă elegantă subţire, cu mină albastră şi 

touchpad, cu care puteţi lucra uşor pe toate 

smart-phonurile şi tablet PC-uri. Personalizarea 

vă recomandăm prin tampografie. 

Rotary ball pen made of plastic in elegant slim 

shape, with blue-writing refill and practical touch 

pad for effortless handling of smartphones and 

tablet PCs. 

  

10715    
 14 x ø 0,8 cm  G1 3 x 0,6 cm  P  

 

Pix metalic subţire, cauciucat, cu accesorii 

argintii şi mină albastră. Personalizarea vă 

recomandăm prin gravura laser. 

Slim, rubberized metal ball pen in different 

colors, with silver applications and blue-writing 

refill. We will engrave your logo to the right of 

the clip. 
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13405    
 13,4 x ø 0,8 cm  T1 4,5 x 0,5 cm  P  

 

Pix plastic cu mecanism de răsucire şi mină 

albastră. Mulţumită formei subţire este uşor de 

ataşat de suportul oricărei agende. 

Personalizarea vă recomandăm prin 

tampografie. 

Twist mechanism ball pen made of plastic with 

blue-writing refill. Thanks to its slim shape, this 

ball pen is perfectly suitable for notebook loops. 

We will print your advertising to the right of the 

clip. 

  

10488    
 14,4 x ø 0,8 cm  G2,T4 3,5 x 0,4 cm  P  

 

Fă-ţi clientul un rege cu acest pix regal: cu 

coroană şi un cristal Swarowski adevărat pe 

capăt. Personalizarea vă recomandăm prin 

gravura laser. 

Make your customer a KING with this royal ball 

pen including a Swarovski crystal. We will laser 

engrave your logo below the clip. 
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10783    
 14 x ø 1 cm  G1 4 x 0,7 cm  VP  

 

Pix din aluminiu cu mecanism de răsucire, 

accesorii argintii şi mină albastră. Pixul vine 

într-un penar velur. Personalizarea vă 

recomandăm prin gravura laser. 

Aluminium ball pen with twist mechanism, silver 

applications and blue writing refill, in a velor 

case. We will engrave your logo to the right of 

the clip. 

  

10963    
 15 x ø 1,1 cm  G1 4 x 0,7 cm  P  

 

Pix metalic mată cu mină mare albastră şi clip 

special "zig-zag". Personalizarea vă 

recomandăm prin gravura laser. 

Metal ballpen with large blue writing refill and 

particular "zig-zag" clip. We will engrave your 

logo to the right of the clip. 

  

10418    
 12,8 x ø 0,9 cm  G0,T4 4 x 0,6 cm  P  

 

Pix din metal cu funcţie touch, mecanism de 

rotire şi mină albastră. Cele 8 inele gravate 

oferă comoditate in timpul scrisului. 

Personalizarea vă recomandăm prin gravura 

laser. 

Twist metal ball pen with touch function and 

blue writing refill; with 8 engraved rings that 

make writing more convenient. Your logo will be 

laser engraved below the clip. 
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13339    
 13,6 x ø 1 cm  G0,T4 4 x 0,6 cm  P  

 

Acest pix cu mină mare albastră şi trei inele 

decorative este cel mai potrivit pix pentru 

compania Dvs. Personalizarea vă recomandăm 

prin gravura laser. 

This is the ultimate metal ball pen for your 

company. Large blue writing refill. Your logo will 

be laser engraved below the clip. 

  

13330    
 17,5 x 5,7 x 2,2 cm  G0,T4 4 x 0,6 cm  K  

 

Set pix cu mină mare albastră & creion mecanic 

din metal, cu trei inele decorative. 

Personalizarea vă recomandăm prin gravura 

laser. 

Metal pen & pencil set in a black paper box. 

The pen comes with a large blue writing refill. 

We will engrave your logo on both pens. 
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10764    
 15,5 x ø 1,2 cm  G1 3 x 0,6 cm  P  

 

Pix din plastic cu lumină LED de culoarea 

gripului, cu mină albastră, clip metalic, funcţie 

touch-pen, cauciucat. Personalizarea vă 

recomandăm prin gravura laser. 

Plastic ball pen with coloured LED light, blue 

writing refill, metal clip, touch pen function, and 

rubber grip. We will engrave your logo to the 

right of the clip, so the LED light shines through, 

matching the colours of the trimms. 

  

10765    
 15,4 x ø 1,2 cm  G1 3 x 0,6 cm  P  

 

Pix din plastic cu lumină LED albă, cu mină 

albastră, clip metalic, funcţie touch-pen, 

cauciucat. Personalizarea vă recomandăm prin 

gravura laser. 

Plastic ball pen with white LED light, blue 

writing refill, metal clip, touch pen function, and 

rubber grip. We will engrave your logo to the 

right of the clip, so the LED light shines through. 

  

RECLAMĂ LUMINOASĂ
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13415    
 17,8 x ø 1 cm  T1 4,5 x 0,5 cm  P  

 

Pix flexibil Fun Hands cu mină albastră şi 

funcţie touchpad pentru smartphone şi tablet. 

Personalizarea vă recomandăm prin 

tampografie. 

Flexible smile hands ball pen with blue-writing 

refill and touch function (smartphone and 

tablet). We will print your advertising on the 

shaft. 
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11683    
 14,5 x ø 1,3 cm  T1,UV 4 x 0,6 cm  P  

 

Pix plastic cu corp alb, mină albastră, clip 

metalic şi grip cauciucat în diferite culori. 

Personalizarea vă recomandăm prin 

tampografie. 

Plastic ball pen with white barrel, metal clip, 

blue-writing refill, and coloured rubber grip.  We 

will print your logo to the right of the clip. 

  

11679    
 14,5 x ø 1,3 cm  T1,UV 4 x 0,6 cm  P  

 

Pix clasic în versiune multicolor: pix din plastic 

cu clip din metal şi mină mare albastră. 

Personalizarea vă recomandăm prin 

tampografie. 

The classic in multicolour version: plastic ball 

pen with metal clip and blue-writing large refill. 

We will print your logo to the right of the clip. 
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11681    
 14,5 x ø 1,3 cm  T1,UV 4 x 0,6 cm  P  

 

Pix RIO-SILVER cu clip metalic, grip cauciucat, 

cu mină jumbo. Personalizarea vă recomandăm 

prin tampografie. 

Ball pen with a satin finish and a rubber grip 

zone, comes with a blue-writing large refill. We 

will print your logo to the right of the clip. 

  

11682    
 14,5 x ø 1,3 cm  T1,UV 4 x 0,6 cm  P  

 

Pix RIO cu clip metalic, grip cauciucat, cu mină 

jumbo. Personalizarea vă recomandăm prin 

tampografie. 

Transparent ball pen with silver metal clip, 

rubber grip zone and blue-writing large refill. 

We will print your logo to the right of the clip. 
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10965    
 14,5 x ø 1,1 cm  T1 3,5 x 0,6 cm  P  

 

Pix plastic cauciucat, cu mină albastră, funcţie 

touch şi marker. Personalizarea vă 

recomandăm prin tampografie. 

Plastic ballpoint pen with highlighter, rubberized 

sheath, blue writing refill, and touch function. 

We will print your logo to the right of the clip. 

  

13535    
 14 x ø 1 cm  T1 4,5 x 0,6 cm  P  

 

Textmarker 2 in1 - acum puteti alege din 2 

culori diferite neon (roz sau galben ). 

Personalizarea vă recomandăm prin 

tampografie. 

Highlighter with 2 different neon colours. 

Whichever colour you need is now quickly 

available. We will print your logo on the barrel. 

  

17760    
 15,5 x ø 1,6 cm  T1 2,5 x 0,8 cm  P  

 

Pix plastic cu patru culori, cu mină neagră, 

albastră şi roşie şi verde, cu textmarker în 

capăt. Personalizarea vă recomandăm prin 

tampografie. 

4-colour plastic ball ben with black, red, green, 

blue refill, and highlighter on the top. We will 

print your logo on the barrel, above the rubber 

grip. 

  

Marker colorat

Pix cu 
funcție touch

Marker galben

Marker pink
Marker galben

4 diferite mine: negru, 
albastru, roșu și verde
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28866    
 9,4 x 10,2 x 1,7 cm  T2,UV 3 x 3 cm  P  

 

Textmarker în formă de omuleţ cu marker în 4 

culori diferite, cu polar pentru lustruire pe partea 

din spate şi o perie extensibilă de curăţat pentru 

tastatură. Personalizarea vă recomandăm prin 

tampografie. 

Highlighter manikin with 4 coloured highlighters, 

a polishing fleece on the back, and an 

extendable keypad brush. We will print your 

logo on the body. 

  

23486    
 11,3 x 1,6 x 6 cm  T2,UV 3,5 x 2 cm  P  

 

Marker în formă de floare, cu 5 culori. 

Accesoriu colorat pentru biroul Dvs. 

Personalizarea vă recomandăm prin 

tampografie. 

Highlighter flower with 5 coloured highlighters. 

Ideal for your desk. We will print your 

advertising on the white surface of the flower. 

  

Perie pentru tastatură

Marker galben

Marker albastru

Marker pink

Marker verde
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80558    
 40 x 25 x 1,5 cm  G3 4 x 2 cm  K  

 

Tavă din bambus cu o placă de ardezie cu 

suport-plăcuţă pentru băuturi, precum şi un 

canal de drenaj circulant. Personalizarea vă 

recomandăm prin gravura laser. 

Bamboo serving board with a slate plate. There 

is a holder for drinks on the plate as well as a 

circulating drainage channel. We will engrave 

your advertising on the plate. 

  

83284    
 ø 24,9 x 3,5 cm  G3,T3 8 x 3 cm  K  

 

Tocător din bambus cu trei diferite cuţite pentru 

caşcaval/ brânzeturi. Cu o singură mişcare se 

desface tocătorul, în interiorul căruia sunt 

ascunse cuţitele. Personalizarea vă 

recomandăm prin gravura laser. 

Chopping board made of bamboo with three 

different cheese cutlery. By simply sliding it 

open, you can easily take out the cheese 

knives, and every piece is optimally stored. We 

will engrave your logo on the board. 
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80190    
 33,5 x 28,5 x 2,8 cm  T2,S2 8 x 4 cm  K  

 

Set pentru caşcaval împachetat în cutie din 

carton robust, ce conţine tocător din ardezie şi 

diferite cuţite din oţel inoxidabil pentru caşcaval. 

Personalizarea vă recomandăm prin 

tampografie. 

Cheese set in a sturdy cardboard gift box, with 

one slate cutting/presentation plate, one small 

and one flat cheese knife, and one cheese fork 

made of stainless steel. We will engrave your 

logo on the plate. 

  

80191    
 20,8 x 21,7 x 3 cm  T2,G3 8 x 3 cm  K  

 

Set pentru caşcaval împachetat în cutie din 

carton robust, ce conţine tocător rotund din 

bambus şi un cuţit din oţel inoxidabil pentru 

caşcaval. Personalizarea vă recomandăm prin 

tampografie. 

Cheese set in a sturdy cardboard gift box, 

includes a round wooden board and a cheese 

knife made of stainless steel. We will engrave 

your logo on the board. 
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88872    
 58 x 18 x 2 cm  G3 4 x 2 cm  K  

 

Set de tocător din bambus şi un cuţit mare 

pentru pâine, fabricat din oţel inoxidabil. Cuţitul 

are loc special pe tocător. Tocătorul are un 

mâner practic şi două suprafeţe diferite. 

Personalizarea vă recomandăm prin gravura 

laser. 

High-quality set consisting of a large chopping 

board made of bamboo and bread knife made 

of stainless steel. The board offers a practical 

handle, two different surfaces, and a slot to 

store the knife. We will engrave your logo on 

the board, or on the knife on request. 

  

80794    
 24,9 x 9,8 x 6 cm  G3,T2 4 x 1 cm  K  

 

Set de castroane din 4 piese, formată din 3 

boluri din bambus şi o placă de bambus. 

Personalizarea vă recomandăm prin gravura 

laser. 

4-piece bowl set consisting of 3 serving bowls 

(bamboo,pp) and 1 bamboo board. We will 

engrave your logo on the board. 

  

88



80560    
 16,8 x 2,5 x 25,5 cm  T2,S2 4 x 3 cm  P  

 

Set Pizza cu 2 piese constând dintr-un tăietor-

rolă de pizza şi un cuţit, ambele cu un mâner 

din plastic şi lama din oţel inoxidabil. O reţetă 

delicioasa de pizza este imprimată în interiorul 

ambalajului ecologic. Personalizarea vă 

recomandăm prin tampografie. 

2-pieces pizza set consisting of a rolling knife 

and a regular knife, both with plastic handle and 

stainless steel cutting edge. There is a  

delicious pizza recipe printed inside the 

environmental friendly packaging. We will print 

your advertising on the box. 

  

80836    
 25,7 x 28 x 2,7 cm  G3,T3 4 x 1,5 cm  K  

 

Set caşcaval într-un ambalaj ecologic, compus 

dintr-o placă din lemn cu un suport din piele şi 

un cuţit pentru caşcaval din oţel inoxidabil. 

Personalizarea vă recomandăm prin gravura 

laser. 

Cheese set in an environmentally friendly 

packaging, consisting of a wooden board with 

leather hanger and a cheese knife made of 

stainless steel. We will engrave your logo on 

the board. 
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80187    
 18 x 4,8 x 15,5 cm  G2 5 x 1 cm  K  

 

Spărgător de nuci din metal, în formă de cerb 

pentru a completa masa de Crăciun. 

Personalizarea vă recomandăm prin gravura 

laser. 

Aluminium elk-shaped nutcracker, with lever 

mechanism. Your logo will be laser engraved. 

  

80975    
 25 x 10 x 5,7 cm  G3,T2 4 x 1 cm  K  

 

Set de castroane din 4 piese, formată din 3 

boluri din bambus pe o placă de ardezie. 

Personalizarea vă recomandăm prin gravura 

CO2. 

4-piece bowl set consisting of 3 serving bowls 

(bamboo,pp) and 1 slate plate. We will engrave 

your logo on the plate. 
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80648    
 37 x 10 x 8 cm  G2 5 x 2,5 cm  K  

 

Valiză grill din metal, cu închizător şi mâner. 

Valiza include un dispozitiv pentru adunarea 

cărnii, o furculiţă şi un cleşte grătar. 

Personalizarea vă recomandăm prin gravura 

laser. 

Grill case made of metal, with lock and carrying 

handle. It includes a meat turner, a grill fork, 

and barbecue tongs. We will engrave your logo 

on the outer metal plate. 

  

80915    
 ø 36 x 50 cm  G3 4 x 4 cm  K  

 

Minigrătar cu mâner pe capac. Include şi o 

scrumieră pentru curăţarea mai uşoară. 

Personalizarea vă recomandăm prin gravura 

laser. 

Mobile charcoal grill with lid handle for easy 

carriage; it includes an ash pan for simple 

cleaning. Your advertisement will be engraved 

on the lid. 

  

83396    
 27 x 3,6 x 3,5 cm  G2 5 x 1,5 cm  P  

Cleşte BBQ sau de bucătărie fabricat din oţel 

inoxidabil de înaltă calitate. Este un instrument 

robust şi ideal de bucătărie, fiind uşor de 

curăţat. Personalizarea vă recomandăm prin 

gravura laser. 

Kitchen or BBQ tongs made of high-quality 

stainless steel and silicone. A sturdy, and easy 

to clean, cooking aid that must not miss in any 

modern kitchen. We will engrave your logo on 

the stainless-steel grips. 
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80549    
 36,5 x 11,8 x 3,3 cm  T3,G3 8 x 3 cm  K  

 

Set de cuţite din 2 piese cu mânere din lemn de 

culoare închisă. Cele două cuţite din oţel 

inoxidabil pot fi folosite în bucătărie. 

Personalizarea vă recomandăm prin 

tampografie. 

2-piece knife set with dark wood handles. The 

two stainless steel knives are a great all-

purpose knife for every occasion. Your 

advertising will be printed on the box. 

  

80573    
 37,7 x 21,9 x 3,8 cm  T3,G3 10 x 10 cm  

K  
 

Set de cuţite din 5 piese. Cuţitele de dimensiuni 

diferite au mânerul din lemn şi lama din metal. 

Personalizarea vă recomandăm prin 

tampografie. 

5-piece knife set. The knives in different sizes 

have a non-slip wood-looking handle and 

stainless steel cutting edge. We will print your 

advertising outside on the packaging. 
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80791    
 21 x 10 x 35 cm  G3 3,8 x 1,8 cm  K  

 

Set de 5 cuţite din oţel inoxidabil cu mâner 

ergonomic pe suport din lemn. Cuţitele se ţin pe 

placa de lemn datorită magnetului din ea. 

Personalizarea vă recomandăm prin gravura 

laser. 

Wooden magnetic knife block including 5 

stainless steel knives with ergonomic handle. 

The knives hold thanks to the magnet in the 

wooden plate. We will engrave your logo on the 

plate or a knife. 
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104ml

45ml

45ml

178ml

65708    
 7 x 2,5 x 11,6 cm  G2,M 4 x 3 cm  K  

 

Recipient whisky din oţel inoxidabil de 104 ml, 

cu capac de siguranţă. Personalizarea vă 

recomandăm prin gravura laser. 

Stainless steel hip flask with a security screw 

cap and 104 ml content. Your logo will be 

engraved. 

  

60168    
 18,8 x 17 x 4,4 cm  G2 4 x 2,5 cm  K  

 

Recipient whisky cu capacitate de 178 ml, cu 2 

pahare, şi pâlnie, din oţel inoxidabil. 

Personalizarea vă recomandăm prin gravura 

laser. 

Stainless steel hipflask set with 2 liquor cups. 

Your logo will be engraved. 

  

65740    
 ø 4,3 x 6,9 cm  G2,T2 1 x 3 cm  K  

 

4 păhărele mici din oţel inoxidabil într-o husă 

din imitaţie de piele. Personalizarea vă 

recomandăm prin gravura laser. 

Set of 4 small liquor cups made of stainless 

steel in a practical case. We will engrave your 

logo on the cups. 
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237ml

178ml

600ml

65703    
 9,3 x 2,8 x 13,8 cm  G2,M 5 x 3 cm  K  

 

Recipient whisky de 237 ml din oţel inoxidabil, 

cu capac de siguranţă. Personalizarea vă 

recomandăm prin gravura laser. 

Stainless steel hip flask with a security screw 

cap and 237 ml content. Your logo will be 

engraved. 

  

CLASICUL

60792    
 ø 9,1 x 15 cm  G2 5 x 2 cm  K  

 

Recipient din oţel inoxidabil în formă de butoi 

de vin cu o capacitate de 600 ml, astfel puteţi 

avea întotdeauna vinul preferat cu 

dumneavoastră. Personalizarea vă 

recomandăm prin gravura laser. 

Stainless steel flask in the shape of a wine 

barrel with a 600 ml capacity, so you always 

have your favorite wine with you. Your logo will 

be engraved on the barrel. 

  

60793    
 12 x 3,5 x 6 cm  G2 5 x 2 cm  K  

 

Recipient de băut de 178ml din oţel inoxidabil în 

formă de buze, care poate fi un accesoriu 

accentuat la orice chef. Personalizarea vă 

recomandăm prin gravura laser. 

Stainless steel lip shape hip flask with a 178 ml 

filling capacity; a nice highlight at every party! 

We will engrave your logo on the flask. 
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237ml

200ml

60722    
 9,2 x 3 x 13,7 cm  T2 5 x 3 cm  K  

 

Sticlă plată din oţel inoxidabil, cu închidere de 

siguranţă, cu înveliş PU şi capacitate de 200 ml 

din oţel inoxidabil. Personalizarea vă 

recomandăm prin tampografie. 

Stainless steel hip flask with safety twist 

closure, PU coating, and 200 ml capacity. Your 

logo will be engraved. 

  

60786    
 24 x 18 x 6 cm  G3,T3 4,8 x 2,8 cm  N  

 

Set şah şi cărţi cu sticlă plată de 237 ml, cu 2 

pahare, o pâlnie şi 5 zaruri, într-o cutie din 

lemn. Personalizarea vă recomandăm prin 

gravura laser. 

Playset with hip flask (237ml filling capacity), 2 

snaps, 5 dice, a chess and a card game in a 

wooden box. Your advertising will be laser 

engraved on the hip flask. 
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84037    
 15 x 17,5 x 4,7 cm  T2,G3 5 x 1 cm  K  

 

Set vin lux din 4 piese în cutie lemn cu joc şah. 

Setul conţine şi accesoriile. Personalizarea vă 

recomandăm prin tampografie. 

Luxurious 4-piece wine set in a nice wooden 

box* including chess game. The box includes a 

metal waiter's knife, bottle cap, drop ring; and 

wine thermometer. We will print your logo on 

the lid of the case. 

  

84007    
 36 x 11,1 x 12,2 cm  T2,G3 6 x 4 cm  K  

 

Cutie lemn pentru o sticlă de vin şi accesorii. 

Personalizarea vă recomandăm prin 

tampografie. 

Wooden wine box* with integrated waiter's 

knife, bottle cap, spout, and drop ring. An 

additional wooden partition wall provides more 

stability to the wine bottle. We will print your 

logo on the lid of the case. 
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84021    
 27,2 x 24,1 x 9,3 cm  G2 4 x 2 cm  K  

 

Set de cocktail în cutie individuală de cadou. 

Conţine şi accesoriile din imagine. 

Personalizarea vă recomandăm prin gravura 

laser. 

3-piece chromed cocktail set in a brown box*. 

Your logo will be laser engraved. 

  

82870    
 ø 13,5 x 17,7 cm  G3 5 x 3 cm  K  

 

Răcitor de vin cu perete dublu din oţel inoxidabil 

de înaltă calitate. Acesta ţine sticla rece, chiar 

fără cuburi de gheaţă, pe timp îndelungat şi se 

potriveşte la toate tipurile de sticlă mai 

populare. Personalizarea vă recomandăm prin 

gravura laser. 

Wine cooler made of high-quality, double-

walled stainless steel. Keeps cool for a long 

time without ice cubes and is appropriate for all 

popular bottle sizes. Your logo will be engraved. 

  

82883    
 ø 4 x 7,5 cm  G2 2 x 1 cm  K  

 

Acest dop mare cu clemă din metal ţine 

proaspăt mai mult timp şampania deja 

desfăcută. Pe partea de sus a dopului puteţi 

seta data in care a fost pus sticla în frigider. 

Personalizarea vă recomandăm prin gravura 

laser. 

High pressure champagne stopper with metal 

clamp - through high pressure the carbon 

dioxide remains in the bottle. On top of the 

stopper you can settle the exact date on which 

the bottle is put in the refrigerator. Your 

advertising will be engraved. 

  

Cupă de măsurare, 4cl

Capac shaker

Cupă de măsurare, 2cl Filtru

Shaker cu 
fi ltru încorporat
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4xUM3

88673    
 32 x 18,5 x 1,5 cm  S2 12 x 2 cm  N  

 

Acest răcitor elegant de sticle cu sistem de 

închidere Velcro şi pernuţe integrate cu gel de 

răcire vă va ajuta în răcirea oricăror sticle. 

Personalizarea vă recomandăm prin serigrafie. 

This elegant bottle cooler in black, with velcro 

fastener and integrated cooling gel pads, 

makes cooling of all kind of bottles very easy. 

We will print your logo on a segment. 

  

80972    
 ø 5 x 26,5 cm  T2 3 x 1,5 cm  K  

 

Cu acest tirbuşon electric puteţi deschide în 

câteva secunde o sticlă de vin cu o singură 

butonare. Personalizarea vă recomandăm prin 

tampografie. 

With this cordless, electric corkscrew you can 

open a wine bottle in just a few seconds with 

the simple push of a button. Your advertisement 

will be printed on the corkscrew. 

  

82865    
 11,9 x 1,4 x 2 cm  G1 4 x 0,7 cm  K  

 

Tirbuşon cu desfăcător sticlă şi cuţit pentru 

folie. Personalizarea vă recomandăm prin 

gravura laser. 

Metal waiter's knife with bottle opener, foil cutter 

and corkscrew with 2 lifting levels. We will 

engrave your advertising on the black surface. 

  

Deschizător sticlă

SOMMELIER - 
TIRBUȘON

Tăietor de folie

Tirbușon

Funcție dublă

Mâner comfortabil
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F227    
 48 x 14,1 x 34 cm  VM 4 x 3 cm  K  

 

Set compus din 6 pahare pentru vin roşu. 

Produs artizanal. Pot fi spălate şi în maşina de 

spălat vase. Personalizarea vă recomandăm 

prin eticheta vinyl. 

Set of 6 crystal red wine glasses, mouth-blown. 

Your advertising will be printed on a label and 

sticked on the single box. 

  

F228    
 44 x 13 x 33 cm  VM 4 x 3 cm  K  

 

Set compus din 6 pahare pentru vin alb. Produs 

artizanal. Pot fi spălate şi în maşina de spălat 

vase. Personalizarea vă recomandăm prin 

eticheta vinyl. 

Set of 6 crystal white wine glasses, mouth-

blown. Your advertising will be printed on a 

label and sticked on the single box. 

  

F229    
 36,5 x 10,1 x 32,5 cm  VM 4 x 3 cm  K  

 

Set compus din 6 pahare pentru şampanie. 

Produs artizanal. Pot fi spălate şi în maşina de 

spălat vase. Personalizarea vă recomandăm 

prin eticheta vinyl. 

Set of 6 crystal champagne glasses, mouth-

blown. Your advertising will be printed on a 

label and sticked on the single box. 

  

F231    
 26,5 x 11 x 35,5 cm  VM 4 x 3 cm  K  

 

Set compus din 6 pahare pentru băuturi lungi. 

Produs artizanal. Pot fi spălate şi în maşina de 

spălat vase. Personalizarea vă recomandăm 

prin eticheta vinyl. 

Set of 6 crystal long drinking glasses, mouth-

blown. Your advertising will be printed on a 

label and sticked on the single box. 

  

F230    
 31 x 12 x 25,4 cm  VM 4 x 3 cm  K  

 

Set compus din 6 pahare pentru whisky. Produs 

artizanal. Pot fi spălate şi în maşina de spălat 

vase. Personalizarea vă recomandăm prin 

eticheta vinyl. 

Set of 6 crystal whisky glasses, mouth-blown. 

Your advertising will be printed on a label and 

sticked on the single box. 
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80561    
 ø 46 x 33,5 cm  G3 5 x 3 cm  K  

 

Răcitor mare pentru şampanie din metal solid. 

Devine elegant prin gravură laser, fiind o 

adevărată atracţie la fiecare cocktail party, 

recepţie, sau cina. Termorezistenţa este 

garanţia pentru succesul unor astfel de 

evenimente. Personalizarea vă recomandăm 

prin gravura laser. 

Large champagne cooler made of metal. It is a 

real eye-catcher on every cocktail party, 

reception or dinner. Your logo will be engraved. 

  

80562    
 32,5 x 25 x 25 cm  G3 5 x 3 cm  K  

 

Răcitor mic pentru şampanie din metal solid. 

Devine elegant prin gravură cu laser, fiind o 

adevărată atracţie la fiecare cocktail party. 

Termorezistenţa este garanţia pentru succesul 

unor astfel de evenimente. Personalizarea vă 

recomandăm prin gravura laser. 

Champagne cooler made of metal. It is a real 

eye-catcher on every cocktail party, reception 

or dinner. Your logo will be engraved. 

  

RĂCITOR STICLE DE VIN SPU-
MANT / VIN, ÎN DESIGN POPU-

LAR VINTAGE
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TRITAN

TRITAN

2500ml

1800ml

60814    
 ø 11,5 x 29,5 cm  T3 4 x 3 cm  K  

 

Dozator mare din tritan plastic cu capac pentru 

băuturi, cu suport şi filtru pentru fructe, cu o 

capacitate de umplere de 2500ml. 

Personalizarea vă recomandăm prin 

tampografie. 

Large drink dispenser made of plastic with 

lockable spout, carrying handle,  sieve insert for 

e.g. fruits, and 2500 ml capacity. We will print 

your logo on the lower area of the bottle. 

  

60813    
 ø 11,5 x 31,5 cm  T3 6 x 2 cm  K  

 

Carafă din tritan plastic cu suport şi filtru pentru 

fructe, cu capac, portabil, cu o capacitate de 

umplere de 1800 ml. Personalizarea vă 

recomandăm prin tampografie. 

Drink dispenser made of plastic with lockable 

spout, carrying handle,  sieve insert for e.g. 

fruits, and 1800 ml capacity. We will print your 

logo on the lower area of the bottle. 
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TRITAN

650ml

550ml

2200ml

60663    
 ø 6 x 22,2 cm  T2 3,5 x 3,5 cm  K  

 

Recipient de băut din plastic cu capacitate de 

550 ml şi dispozitiv de băut. Are ataşat un cârlig 

de fixare. Personalizarea vă recomandăm prin 

tampografie. 

AS plastic bottle with 550 ml capacity and 

retractable drinking mechanism to which a snap 

hook can be attached. We will print your logo 

on the lower area of the bottle. 

  

60812    
 ø 6,6 x 25 cm  T2 3,5 x 4 cm  K  

 

Recipient din tritan plastic cu suport şi filtru 

pentru fructe, cu capac, cu o capacitate de 

umplere de 650 ml. Personalizarea vă 

recomandăm prin tampografie. 

Plastic bottle with strainer insert for e.g. fruits, 

closing cap, and 650 ml capacity. We will print 

your logo on the lower area of the bottle. 

  

60807    
 ø 12,5 x 26 cm  T2 4 x 4 cm  K  

 

Recipient fitness, sticlă mare din plastic, cu 

capacitatea de 2200ml. Poate fi umplută prin 

mânerul integrat şi folosită ca o halteră. 

Personalizarea vă recomandăm prin 

tampografie. 

Large fitness water bottle made of plastic with a 

2200 ml capacity. The bottle can be filled 

through the integrated handle and used as a 

dumbbell. We will print your logo on the front.  
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800ml 500ml

9 HOURS WARM

24 HOURS COLD

9 HOURS WARM

24 HOURS COLD

60196    
 ø 8 x 31,5 cm  G3 5 x 5 cm  K  

 

Sticlă etanşă, din oţel inoxidabil cu capacitate 

de 800 ml. Fiecare sticlă este unică, la lumină 

fiecare străluceşte diferit. Personalizarea vă 

recomandăm prin gravura laser. 

Colourful stainless steel drinking bottle (800ml) 

of course leakproof - every bottle is unique, 

because the colours are slightly different. Your 

logo will be laser engraved. 

  

60983    
 ø 7 x 22 cm  G2,T3 4 x 4 cm  K  

 

Recipient de băut (500ml) din oţel inoxidabil cu 

mâner şi capac din silicon. Personalizarea vă 

recomandăm prin gravura laser. 

500ml drinking bottle made of stainless steel, 

with carrying handle and silicone closure. We 

will engrave your logo on the bottle. 
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04 05 07

500ml

9 HOURS WARM

24 HOURS COLD

600ml

2 HOURS WARM

6 HOURS COLD

61199    
 ø 7,5 x 25,5 cm  G2 2 x 5 cm  K  

 

Sticlă de băut din oțel inoxidabil, cu închidere 

etanșă, zonă de prindere dreaptă și o 

capacitate de 500ml. Personalizarea vă 

recomandăm prin gravura laser. 

Stainless steel drinking bottle with leak-proof 

vacuum seal, a straight grip zone and a filling 

capacity of 500 ml. Your advertisement will be 

engraved onto the grip. 

  

60863    
 ø 6,5 x 21,8 cm  G2,T3 4,5 x 1,5 cm  K  

 

Recipient de băut din aluminiu cu capac din 

silicon, suport pentru curea şi o capacitate de 

600 ml. Personalizarea vă recomandăm prin 

gravura laser. 

Drinking bottle made of aluminium with silicone 

lid, belt holder, and 600 ml capacity. We will 

engrave your logo on the bottle. 
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04 05 07

600ml

400ml

300ml
3 HOURS WARM

6 HOURS COLD

2 HOURS WARM

6 HOURS COLD

3 HOURS WARM

6 HOURS COLD

65710    
 ø 7,2 x 20,5 cm  G2 4 x 4 cm  K  

 

Bidon din oţel inoxidabil de 0,6 l cu închidere 

practică, igienic dotat cu capac. Personalizarea 

vă recomandăm prin gravura laser. 

Aluminium drinking bottle with a sports closure 

and 0,6L capacity. Your logo will be engraved. 

  

62879    
 ø 6,7 x 22,8 cm  T2,M 5 x 2,5 cm  K  

 

Sticlă cu perete dublă are capacitatea de 400 

ml şi are o sită integrată, detaşabilă. 

Personalizarea vă recomandăm prin 

tampografie. 

Double-walled glass bottle with sieve and 400 

ml capacity. Your advertising will be printed via 

ceramic transfer on the glass. 

  

60985    
 ø 5,8 x 17,2 cm  S2,T2 5 x 5 cm  K  

 

Recipient transparent de băut din sticlă  în husă 

din neopren cu capac şi curea, capacitate de 

300 ml. Personalizarea vă recomandăm prin 

serigrafie. 

Transparent drinking bottle made of glass, with 

neoprene sleeve, closing lid, carrying strap, and 

300ml capacity. Your advertisement will be 

printed on the neoprene sleeve. 
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06 1103 04 05

05 440603

800ml

500ml

2 HOURS WARM

6 HOURS COLD

2 HOURS WARM

6 HOURS COLD

60195    
 ø 7,3 x 19 cm  G2 4 x 4 cm  P  

 

Recipient din aluminiu, cu capacitatea de 

500ml, cu carabină. Personalizarea vă 

recomandăm prin gravura laser. 

500ml Aluminium drinking bottle with a snap 

hook. Your logo will be engraved. 

  

60194    
 ø 7,3 x 24,5 cm  G2 4 x 4 cm  P  

 

Recipient din aluminiu, cu capacitatea de 

800ml, cu carabină. Personalizarea vă 

recomandăm prin gravura laser. 

800ml Aluminium drinking bottle with a snap 

hook. Your logo will be engraved. 
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04 05 06 07 09 10

400ml

420ml

400ml

68322    
 ø 8 x 17,6 cm  T2 25 x 14,5 cm  K  

 

Creaţi-vă propria cană termoizolantă cu ajutorul 

foii detaşabile! Cana are o capacitate de 420 

ml. Personalizarea vă recomandăm prin 

tampografie. 

Create your own-designed thermal mug thanks 

to the paper inlay! The mug holds a capacity of 

420ml. Full colour digital print. 

  

65610    
 ø 8,4 x 17,2 cm  T3 3,5 x 3,5 cm  K  

 

Cană termoizolantă din plastic de 0,4l cu capac. 

Personalizarea vă recomandăm prin 

tampografie. 

Plastic thermal travel mug with sliding ledge 

and 0,4L capacity. We will print your logo on the 

mug. 

  

80616    
 ø 9,5 x 14,2 cm  VM 5 x 5 cm  K  

 

Cană din porţelan cu capac din silicon cu 

design de Crăciun şi o capacitate de umplere 

de 400 ml. Vă păstrează cald cafeaua, ceaiul 

sau vinul fiert. Personalizarea vă recomandăm 

prin eticheta vinyl. 

Drinking cup made of porcelain with a silicone 

cover, christmas design and a filling capacity of 

400 ml. It keeps your coffee, tea or mulled wine 

warm. Your advertising will be printed on a 

label. 
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400ml

400ml

450ml

4 HOURS WARM

8 HOURS COLD

4 HOURS WARM

8 HOURS COLD

4 HOURS WARM

8 HOURS COLD

65612    
 ø 8,6 x 16,2 cm  G2 5 x 5 cm  K  

 

Cană termoizolantă pentru călătorii, cu 

alimentare de 12V. Personalizarea vă 

recomandăm prin gravura laser. 

Stay hot stainless steel travel mug with 0.4L 

capacity and 12 V car power facility for long 

journeys. Your logo will be engraved. 

  

65402    
 ø 8,4 x 18,5 cm  G2 5 x 5 cm  K  

 

Cană termoizolantă cu capac si părţi din oţel 

inoxidabil de 0,4l. Personalizarea vă 

recomandăm prin gravura laser. 

Insulated travel mug with sliding ledge in the 

cover and 0,4L capacity. Your logo will be 

engraved. 

  

60546    
 ø 8 x 18,5 cm  T2 3 x 4 cm  K  

 

Cană ergonomică din oţel inoxidabil cu 

capacitate de 450 ml, capac etanş şi o zonă de 

prindere antiderapantă. Personalizarea vă 

recomandăm prin tampografie. 

Ergonomic drinking mug made of stainless 

steel. This mug has a 450ml filling capacity, 

leakproof lid, and a non-slip grip zone. Your 

advertising will be printed above or below the 

grip. 
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400ml

400ml

400ml

6 HOURS WARM

12 HOURS COLD

4 HOURS WARM

8 HOURS COLD

3 HOURS WARM

6 HOURS COLD

65300    
 ø 8,7 x 16 cm  G2,M 5 x 5 cm  K  

 

Cană termoizolantă din oţel inoxidabil de 0,4 l 

cu perete dublu şi capac. Personalizarea vă 

recomandăm prin gravura laser. 

Double-walled stainless steel travel mug with 

sliding ledge on the lid and 0,4L capacity. Your 

logo will be engraved; ceramic transfer on 

request. 

  

60348    
 ø 8,5 x 17,5 cm  G2 5 x 5 cm  K  

 

Cană termo, din oţel inoxidabil, alb în exterior, 

cu o capacitate de 400ml, cu capac negru 

etanş. Personalizarea vă recomandăm prin 

gravura laser. 

Double walled stainless steel travel mug (400 

ml) – white outter side, and stainless steel inner 

side. The black screw drinking top is leakproof. 

Ceramic transfer or engraving on request. 

  

68799    
 ø 8 x 20 cm  G2 5 x 5 cm  K  

 

Cană elegantă, ce se poate deschide şi închide 

prin apăsarea unui buton pe capac. Cana are 

capacitate de 0,4l, şi este fabricat din oţel 

inoxidabil de înaltă calitate. Personalizarea vă 

recomandăm prin gravura laser. 

Elegant drinking mug, which can be opened 

and closed by a push button on the lid. The 

mug has a capacity of 0.4L and is made of 

high-quality stainless steel inside and outside. 

Your logo will be engraved. 
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04 05 07

500ml

400ml

250ml

6 HOURS WARM

12 HOURS COLD

4 HOURS WARM

8 HOURS COLD

4 HOURS WARM

8 HOURS COLD

60926    
 ø 8 x 17,5 cm  G3,T2 4 x 3 cm  K  

 

Cană termo din oţel inoxidabil, cu înveliş din 

bambus. Personalizarea vă recomandăm prin 

gravura laser. 

Stainless steel drinking mug with bamboo 

sheathing, drinking sliding bar, and 400ml 

capacity. Your logo will be engraved on the 

sheath. 

  

60819    
 ø 7 x 18,5 cm  G2,T3 4 x 3 cm  K  

 

Cană cu perete dublă, capacitate de 500ml şi 

dispozitiv de băut. Personalizarea vă 

recomandăm prin gravura laser. 

Double-walled drinking cup with 500 ml 

capacity and drinking sliding bar. We will 

engrave your logo on the cup. 

  

60841    
 ø 7 x 14 cm  G2 4 x 3 cm  K  

 

Recipient de băut din metal de 250 ml cu capac 

cu filet. Personalizarea vă recomandăm prin 

gravura laser. 

Drinking cup made of metal with drinking sliding 

bar in a screw cap and 250 ml capacity. We will 

engrave your logo on the cup. 
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500ml

500ml
500ml

24 HOURS WARM

36 HOURS COLD

24 HOURS WARM

36 HOURS COLD

24 HOURS WARM

36 HOURS COLD

65403    
 ø 7,4 x 24,7 cm  G2,M,T3 4 x 4 cm  K  

 

Termos clasic de 0,5 l din oţel inoxidabil, cu 

capac din metal ce serveşte ca ceaşcă. 

Personalizarea vă recomandăm prin gravura 

laser. 

Double-walled stainless steel thermal flask with 

0.5L capacity, fast closure, and metal cup. Your 

logo will be engraved. 

  

60089    
 ø 7 x 23,3 cm  G2,M,T3 5 x 5 cm  K  

 

Termos cu perete dublu, capacitate de 500 ml, 

dop rapid şi cană din metal. Personalizarea vă 

recomandăm prin gravura laser. 

Double-walled thermal flask with 500 ml 

capacity, fast stopper, and metal cup. We will 

laser engrave your logo onto the flask. 

  

65420    
 ø 7 x 24 cm  G2 5 x 5 cm  K  

 

Termos din oţel inoxidabil de 0,5 l, disponibil în 

mai multe culori. Personalizarea vă 

recomandăm prin gravura laser. 

Stainless steel thermal flask with 0.5L capacity 

and coloured matt coating. Your logo will be 

engraved. 
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1000ml

500ml

24 HOURS WARM

36 HOURS COLD

24 HOURS WARM

36 HOURS COLD

65401    
 ø 8,5 x 31 cm  G2,M,T3 4 x 4 cm  K  

 

Termos mare de 1l din oţel inoxidabil, cu capac 

din metal, ce serveşte ca şi ceaşcă. 

Personalizarea vă recomandăm prin gravura 

laser. 

Double-walled stainless steel thermal flask with 

1L capacity, fast closure, and metal cup. Your 

logo will be engraved. 

  

60430    
 ø 7 x 25,2 cm  G2 5 x 5 cm  K + P  

 

Termos trendy din oţel inoxidabil cu capacitate 

de 500ml, cu o ceaşcă. Personalizarea vă 

recomandăm prin gravura laser. 

Stainless steel vacuum flask (500ml) with the 

perfect design drinking mug. Your advertising 

will be laser engraved onto the bottle. 
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3.500+

300ml

81277    
 ø 8,2 x 9,9 cm  SU 19 x 8 cm  N  

 

Cană ceramică de calitate superioară cu strat 

special. Poate fi curățat și în mașina de spălat 

vase. Personalizarea vă recomandăm prin 

sublimare. 

Sublimation mug (plastic-laminated ceramics) 

with 300ml capacity in classical style. Your 

advertising is printed allover the mug with 

sublimation print. 

  

Capacitate de 300 ml

mai mult de 3500 cicluri de spălare

Sublimare all over

Durabilitate puternică

Rezistent la mașina de spălat vase

ECO friendly

Rezistent la cuptorul cu microunde

Culori vii și strălucitoare

 CICLURI DE 
SPĂLARE
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300ml

300ml

80654    
 ø 8,4 x 9,2 cm  G3 4 x 3 cm  K  

 

Cană ceramică cauciucată în diferite culori si 

capacitate de 300 ml. Personalizarea vă 

recomandăm prin gravura laser. 

Ceramic mug with rubberized coating in 

different colors, and 300 ml capacity. We will 

engrave your logo onto the mug. 

  

80655    
 ø 8 x 10,5 cm  G3 4 x 3 cm  K  

 

Cană ceramică cauciucată în diferite culori si 

capacitate de 300 ml. Personalizarea vă 

recomandăm prin gravura laser. 

300 ml ceramic mug with rubberized surface in 

different colors, ideal for laser engraving. We 

will engrave your logo onto the mug. 

  

PERSONALIZA-
REA SE VA FACE 
PE SUPRAFAȚA 
CAUCIUCATĂ PRIN 
GRAVURĂ
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03 04 05 44

03 04 05

300ml

300ml

300ml

88704    
 ø 9 x 8,5 cm  M,T3 4 x 4 cm  N  

 

Cană ceramică de 300ml, cu partea exterioară 

colorată. Disponibil în multe culori frumoase. 

Personalizarea vă recomandăm prin 

decalcomanie. 

Ceramic cup with a capacity of 300ml and 

coloured outer part in many nice colours. Your 

logo will be printed via ceramic transfer on the 

mug. 

  

80921    
 ø 8,7 x 10,6 cm  M 4 x 4 cm  N  

 

Cană ceramică de 300ml, disponibil cu 

exteriorul in diferite culori si interiorul alb. 

Personalizarea vă recomandăm prin 

decalcomanie. 

300ml ceramic cup; colored outside, white 

inside. Your logo will be printed via ceramic 

transfer. 

  

80095    
 ø 8 x 9,5 cm  M,T3 4 x 3 cm  N  

 

Cană ceramică clasică de cafea cu o capacitate 

de 300 ml. Se poate comanda şi cutie separat 

pentru acest produs. Personalizarea vă 

recomandăm prin decalcomanie. 

Classic coffee mug with 300ml capacity - made 

of shiny ceramic. You can order a single box 

per mug on request. Your logo will be printed 

via ceramic transfer on the mug. 
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350ml

250ml

80843    
 ø 8,9 x 8,2 cm  M 5 x 5 cm  K  

 

Cană ceramică Retro de 350 ml. 

Personalizarea vă recomandăm prin 

decalcomanie. 

Nostalgia ceramic cup with 350ml filling 

capacity. Your logo will be printed via ceramic 

transfer. 

  

93359    
 30 x 30 cm  VM,S2 5 x 5 cm  P  

 

Set de steluţe fabricat din pâslă, conţine 4 

steluţe mari, 4 mijlocii şi 74 bucaţi steluţe mici, 

pentru decorarea perfectă a mesei. 

Personalizarea vă recomandăm prin eticheta 

vinyl. 

Star set made of felt, containing 4 large, 4 

middle-sized and 74 small decorative felt pads, 

for a perfectly decorated table. We will place 

your advertising on a label on the packaging. 

  

80665    
 ø 9,3 x 11,4 cm  G3,T3,T2 3 x 1,5 cm  K  

 

Pahar cu capacitate de 250ml din fibră de 

bambus cu capac şi manta din silicon, posibil 

de spălat în maşina de spălat vase în condiţii 

de siguranţă. Un element promoţional care este 

durabil. Personalizarea vă recomandăm prin 

gravura laser. 

250 ml mug made of bamboo fiber, with silicone 

lid and grip. Dishwasher safe; a long-lasting 

and sustainable promotional item. Your logo will 

be engraved on the silicone grip. 
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300ml

300ml320ml

87981    
 ø 8 x 9,4 cm  M,T3 6 x 6 cm  N  

 

Cană pentru ceai şi cafea din sticlă sablată de 

300 ml. Această cană nu poate să lipsească de 

pe biroul Dumneavoastră. Personalizarea vă 

recomandăm prin decalcomanie. 

Coffee mug transparently frosted in white (300 

ml). This coffee mug is a must on every desk. 

We will print your logo on the mug. 

  

83331    
 ø 7,9 x 9,5 cm  M,T3 10 x 6 cm  N  

 

Ceaşcă de cafea din sticlă capacitatea de 300 

ml pentru orice băutură. Personalizarea vă 

recomandăm prin decalcomanie. 

Glass mug for any kind of drinks with a 300ml 

capacity. Your message is a highlight on this 

mug, it will be printed with ceramic transfer. 

  

80948    
 ø 8,1 x 10,2 cm  M,G3 5 x 5 cm  N  

 

Cană din sticlă cu perete dublu şi capacitatea 

de 320 ml. Personalizarea vă recomandăm prin 

decalcomanie. 

Glass cup with 320ml filling capacity and extra 

sturdy handle. Your logo will be branded via 

ceramic transfer. 
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300ml

300ml 300ml

87888    
 ø 8 x 9,5 cm  M,T3 4 x 3 cm  N  

 

Cană ceramică cu design clasic (300 ml) pentru 

cafea. Vă rugăm să comandaţi separat cutia 

individuală (87888v). Personalizarea vă 

recomandăm prin decalcomanie. 

Classical coffee mug made of glossy ceramic 

with a capacity of 300ml. You can order a single 

box* for this item (item number 87888v). Your 

logo will be printed via ceramic transfer on the 

mug. 

  

80481    
 12,3 x 8,6 x 10,5 cm  M,T3 4 x 4 cm  N  

 

Cană ceramică de 300ml, în formă elegantă. 

Personalizarea vă recomandăm prin 

decalcomanie. 

Nice shaped ceramic mug (300ml). We will 

place your advertising with ceramic transfer. 

  

80097    
 ø 9 x 8,5 cm  M 4 x 4 cm  N  

 

Cană ceramică, cu o capacitate de 300ml. 

Personalizarea vă recomandăm prin 

decalcomanie. 

Ceramic mug with 300ml capacity. We add a 

ceramic transfer with your logo to the mug. 
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400ml

400ml

200ml

200ml

88854    
 15,8 x 15 x 15,2 cm  M 3 x 5 cm  K  

 

Set de ceai 2in1: ceainic de 400ml, cană pentru 

ceai (200ml) şi farfurioară pentru ceai, pentru 

confortul Dvs total! Personalizarea vă 

recomandăm prin decalcomanie. 

2-in-1 tea set with a tea cup (200ml), teapot 

(400ml) and saucer made of high-quality 

porcelain for the best tea enjoyment. We will 

print your logo with ceramic transfer. 

  

80615    
 16,5 x 9,5 x 12 cm  VM 5 x 5 cm  K  

 

Set de ceai din porţelan 2in1: ceainic de 400ml 

şi ceaşcă pentru ceai de 200ml de înaltă 

calitate cu stele imprimate. Personalizarea vă 

recomandăm prin eticheta vinyl. 

Tea set with a teacup (200ml) and pot (400ml) 

of high quality porcelain with printed stars. We 

will print your logo on a label and add it to the 

box. 
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300ml300ml

80556    
 ø 8,5 x 10,3 cm  VM 5 x 5 cm  K  

 

Ceaşcă din porţelan, cu design de coroană, cu 

capacitate de 300ml, vine ambalat într-o cutie 

de cadou. Personalizarea vă recomandăm prin 

eticheta vinyl. 

Cup made of porcelain with a crown print and a 

filling capacity of 300ml. We print your 

advertising on a label and place it on the gift 

box.  

 

  

80584    
 ø 8 x 10,5 cm  VM 5 x 5 cm  K  

 

Ceaşcă din porţelan cu steluţă şi capacitate de 

umplere de 300ml. Personalizarea vă 

recomandăm prin eticheta vinyl. 

Cup of porcelain with a star print and a filling 

capacity of 300ml. Your advertising will be 

printed on a label and sticked to the gift box. 

  

80554    
 ø 11,3 x 13,8 cm  VM 5 x 5 cm  K  

 

Set de fondue de ciocolată din porţelan, cu 2 

furculiţe incluse. Cu o lumânare ciocolata poate 

fi încălzită şi topită. Puneţi fructe sau biscuiţi în 

ciocolată şi bucuraţi-vă de acest set de cadou 

frumos. Personalizarea vă recomandăm prin 

eticheta vinyl. 

Chocolate fondue set made of porcelain, 

including 2 fondue forks. Dip fruits or biscuits 

into the chocolate and enjoy this beautiful gift 

set. Your advertising will be printed on a label 

and sticked on the single box. 
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SET OF 2

SET OF 2

200ml

100ml

1350ml

80796    
 ø 6,2 x 5,8 cm  T3,M,G3 3 x 2 cm  K  

 

Set 2 ceşti espresso cu perete dublu din sticlă. 

Nu vă veţi arde degetele şi cafeaua va rămâne 

caldă. Personalizarea vă recomandăm prin 

tampografie. 

Double-walled espresso cups made of glass, 

you won't burn your fingers and your espresso 

will stay warm! Your logo will be printed on the 

glass. 

  

80797    
 ø 8,5 x 11 cm  T3,M,G3 5 x 2,5 cm  K  

 

Set 2 ceşti capuccino cu perete dublu din sticlă. 

Nu vă veţi arde degetele şi cafeaua va rămâne 

caldă. Personalizarea vă recomandăm prin 

tampografie. 

Double-walled capuccino cups made of glass, 

you won't burn your fingers and your capuccino 

will stay warm! Your logo will be printed on the 

glass. 

  

80798    
 ø 11 x 24,7 cm  G3,M 5 x 5 cm  K  

 

Carafă din sticlă cu capac din oţel inoxidabil şi 

capacitate de 1350 ml. Capacul are 2 

deschizătoare diferite: o sită şi o deschidere 

mare. Personalizarea vă recomandăm prin 

gravura CO2. 

Glass carafe with stainless steel cap and 1350 

ml capacity. The cap has 2 different openings: a 

sieve and a large opening. Your logo will be 

laser engraved. 
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SET OF 5

450ml

4000ml

80443    
 26 x 23,7 x 28,3 cm  G2,M,T3 4 x 2 cm  

K  
 

Dispenser de băutură din sticlă (4 litri), cu 4 

borcane din sticlă (450ml) şi 4 paie din plastic. 

Acest set este ideal pentru aproape orice 

sezon! Personalizarea vă recomandăm prin 

gravura laser. 

Glass dispenser (4,000ml) with 4 jugs (450ml) 

and 4 straws. This set is perfect for almost 

every season. Your logo will be laser engraved 

onto the screw top of the dispenser. 

  

80442    
 8 x 10,7 x 13 cm  G2,M,T3 3 x 1 cm  K  

 

Borcan din sticlă, cu capac metalic cu gaură 

pentru pai (acesta nu este inclus). Capacitatea 

450ml. Ideal pentru răcoritoare în timpul verii. 

Personalizarea vă recomandăm prin gravura 

laser. 

Glass jug (450 ml) with metal screw top, and 

straw hole (straw is not included). Your logo will 

be laser engraved on the screw top. 
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300ml

80984    
 ø 8,9 x 15 cm  T2 3,5 x 3,5 cm  P  

 

Pahar din plastic pentru iaurt, cu o capacitate 

de 300 ml, o lingură integrată şi două 

compartimente separate, în care iaurtul, fructele 

sau cerealele pot fi puse separat. 

Personalizarea vă recomandăm prin 

tampografie. 

Plastic yoghurt cup with 300ml capacity, 

integrated spoon, and two compartments where 

yoghurt, fruits or cereals can be stored 

separately. Your advertisement will be printed 

on the cup. 

  

80596    
 ø 5,8 x 8,7 cm  T2 1,5 x 1,5 cm  P  

 

Ştampila pentru fursecuri "MADE WITH LOVE" 

este din silicon. Pur şi simplu ştampilaţi aluatul 

necopt, şi fursecurile Dvs vor avea o notă 

individuală. Personalizarea vă recomandăm 

prin tampografie. 

Cookie stamp "MADE WITH LOVE" made of 

silicone. Simply stamp the unbaked dough and 

your biscuits get an individual touch. Your 

advertising will be placed on the handle. 
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81191    
 20 x 3,4 x 1,8 cm  VM 2,5 x 2,5 cm  K  

 

Set de 10 pai din carton, împachetat ecologic, 

cu design interesant. Ideal pentru coctailuri și 

alte băuturi vara sau chiar iarna. Personalizarea 

vă recomandăm prin eticheta vinyl. 

10 two-colored straws made of cardboard in an 

environmentally friendly packaging. Ideal for 

cocktails and long drinks. Your advertisement 

will be printed on the box. 

  

81192    
 ø 1 x 17,3 cm  G2 4 x 0,6 cm  K  

 

Paie din oțel inoxidabil, telescopic, ecologic, 

poate fi refolosit de nenumărate ori. Vine cu o 

perie pentru curățare. O idee interesantă lângă 

orice coctail. Personalizarea vă recomandăm 

prin gravura laser. 

Reusable, extendable straw made of stainless 

steel with cleaning brush. Environmentally 

friendly and an eye-catcher in every cocktail 

glass. Your advertisement is engraved directly 

onto the straw. 
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600ml

900ml

88544    
 21 x 14,8 x 3,1 cm  T3 5 x 3 cm  P  

 

Castron mare pliabil din silicon, ce include şi 

tacâmurile. Mulţumită pliabilităţii veţi găsi 

întotdeauna locul potrivit pentru acest produs. 

Personalizarea vă recomandăm prin 

tampografie. 

Large foldable silicone bowl including cutlery. 

You can always find space in it, thanks to the 

folding function. We will print your logo on the 

top. 

  

80054    
 14,9 x 12,7 x 3,1 cm  T3 5 x 2 cm  P  

 

Castron mic pliabil din silicon, ce include şi 

tacâmurile. Mulţumită pliabilităţii veţi găsi 

întotdeauna locul potrivit pentru acest produs. 

Personalizarea vă recomandăm prin 

tampografie. 

Small foldable silicone bowl including cutlery. 

You can always find space in it, thanks to the 

folding function. We will print your logo on the 

top. 
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80959    
 18 x 11,7 x 7,2 cm  T2,UV 8 x 5 cm  P  

 

Caserolă ideal pentru diferite mese, gustări sau 

salate. Personalizarea vă recomandăm prin 

tampografie. 

Lunchbox made of plastic, with plenty of space 

for different meals or snacks. We will print your 

logo on the box. 

  

81155    
 17,2 x 11,6 x 5,3 cm  G2 5 x 5 cm  K  

 

Caserolă ecologică din aluminiu, cu cleme 

pentru închidere sigură. Ideal pentru gustări și 

mâncare. Personalizarea vă recomandăm prin 

gravura laser. 

Long-lasting and environmentally friendly 

aluminum snack / lunch box with two clamps for 

safe transport.  Your advertising will be 

engraved on the top. 

  

61267    
 18,5 x 10,5 x 9,7 cm  G2 6 x 4 cm  KS  

 

Caserolă cu 2 etaje, 2 compartimente diferite 

(ambele cu capac propriu), capac din bambus, 

separator, cuțit și furculiță și bandă de cauciuc 

pentru închidere. Personalizarea vă 

recomandăm prin gravura laser. 

2-storey lunch box with separate compartments 

(both with own lid), wooden lid, a separator, 

knife and fork and a rubber band for secure 

closing. Your advertisement will be engraved on 

the lid. 
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66605    
 25 x 16,5 x 34,5 cm  S2 12 x 6 cm  P  

 

Rucsac picnic şi geantă frigorifică cu termos din 

oţel inoxidabil şi alte accesorii. Personalizarea 

vă recomandăm prin serigrafie. 

Practical picnic backpack made of sturdy 

polyester with integrated cooling bag, stainless 

steel thermal flask, 2 mugs, 2 spoons, 1 knife, 

salt and pepper shaker and napkin. We will 

print your logo on the front. 

  

66607    
 47 x 19 x 44 cm  S2 10 x 5 cm  P  

 

Rucsac picnic pentru 4 persoane, fabricat din 

polyester rezistent, cu farfurii şi pahare din 

pastic. Personalizarea vă recomandăm prin 

serigrafie. 

Sturdy polyester picnic backpack for 4 with 

plastic dishes, trays, waiter's knife, salt and 

pepper shaker and snack knife. We will print 

your logo on the front.  

  

Rucsac picnic pentru 4 persoane

4 pahare din plastic

4 farfurii din plastic

4 șervețele sau fețe de masă

Set de tacâmuri din 12 piese

Tirbușon

Cuțit universal

Solniță și piperniță

2 genți frigorifi ce detașabile, pentru sticle

Tocător

Buzunar frontal cu plasă suplimentară

Compartimentul principal cu funcție termoizolantă

Curele de umăr căptușite

Rucsac picnic pentru 2 persoane

2 căni din oțel inoxidabil

Termos din oțel inoxidabil

2 lingurițe

2 șervețele sau fețe de masă

Cuțit universal

Solniță și piperniță

Buzunar lateral din plasă

Tocător

Compartimentul principal cu funcție termoizolantă

Curele de umăr căptușite
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62337    
 42 x 29 x 39 cm  VM 4,5 x 3 cm  P  

 

Coş picnic pentru 2 persoane cu accesorii 

(pahare din plastic, farfurii din porţelan, cuţit 

ospătar) şi un compartiment frigorific. 

Personalizarea vă recomandăm prin eticheta 

vinyl. 

Top of the range willow picnic basket for 2 with 

plastic glasses, porcelain dishes, 6-piece 

cutlery set and a waiter's knife. An integrated 

cooling bag keeps your food and drinks fresh. 

We will print your advertising through digital 

print on an aluminum label, which will be 

attached with a metal chain to the picnic basket. 

  

Coș picnic cu mâner pentru 2 persoane

2 pahare din plastic

2 farfurii din porțelan

2 șervețele sau fețe de masă

Set tacâmuri de 6 piese

Tirbușon

Compartiment termoizolant

60856    
 30 x 19,2 x 16,5 cm  VM 4,5 x 3 cm  P  

 

Coş picnic pentru 2 persoane cu tacâmuri din 6 

piese, tirbuson, solniţă şi piperniţă şi 2 farfurii 

din porţelan. Personalizarea vă recomandăm 

prin eticheta vinyl. 

Handy picnic basket for two. Includes 6-piece 

cutlery, waiter's knife, salt and pepper shakers, 

and two porcelain plates. We will print your 

advertising through digital print on an aluminum 

label, which will be attached with a metal chain 

to the picnic basket. 

  

Coș picnic cu mâner pentru 2 persoane

2 farfurii din porțelan

Set tacâmuri de 6 piese

Tirbușon

Solniță și piperniță

90868    
 6 x 0,2 x 3,5 cm  G2,UV 6 x 3,5 cm  P  

 

Pandant din metal cu lănţişor, ideal pentru 

reclama pe coş picnic sau cărucior de 

cumpărături. Personalizarea vă recomandăm 

prin gravura laser. 

Metal pendant with small chain; it can be 

branded with laser engraving or digital print. 

Ideal for advertising on picnic baskets or 

trolleys. 

  

IDEAL PENTRU RECLAMĂ 
PE COȘURI PICNIC SAU 
GENȚI TROLLEY
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blanket size

180 cm

12
0 

cm

66902    
 180 x 112 cm  S2 10 x 4 cm  P  

 

Pătură polar pentru picnic cu bretele din nylon. 

Personalizarea vă recomandăm prin serigrafie. 

Large comfortable and cosy fleece blanket with 

handy carrying strap and fancy stitching. We 

will print your logo on the carrying strap or stitch 

it to the blanket. 
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blanket size

blanket size

180 cm

12
0 

cm

60593    
 ø 14 x 39 cm  VM,S2 5 x 5 cm  P  

 

Moş pufos, care se poate întinde ca şi 

pătură.Cadou confortabil pentru serile reci de 

înainte de Crăciun. Personalizarea vă 

recomandăm prin eticheta vinyl. 

Fuzzy christmas man that can spread to a small 

blanket. A cozy gift for cold pre-christmas 

evenings. Your advertising will be printed on a 

label and sticked on the packaging. 

  

60869    
 31 x 30 x 7,5 cm  VM 4 x 2 cm  P  

 

Pătură moale cu motiv de Crăciun, împachetat 

în pungă poliester. Accesoriu plăcut in serile 

răcoroase de iarna. Personalizarea vă 

recomandăm prin eticheta vinyl. 

Cuddly Christmas blanket with reindeer motif 

packed in a polybag. Cold evenings before 

Christmas are now in the past! We will print 

your logo on a label on the polybag. 

  

67706    
 21 x 16,5 x 30 cm  VM 4 x 1,8 cm  P  

 

Cu acest produs o să câştigaţi inima oricui! 

Cerb care îmbrăţişează o pătură polar 

(100x100cm). Cadoul perfect pentru orice 

sărbătoare de iarnă. Personalizarea vă 

recomandăm prin eticheta vinyl. 

With this furry elk hugging his  fleece blanket 

(100 x 100 cm) you will win the hearts of 

everybody. It is the perfect present for all 

occasions. 
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73373    
 180 x 30 cm  S2,VM 4 x 5 cm  P  

 

Eşarfă 100% bumbac, cu design de şah 

(anthracite-negru). Potrivit atât pentru doamne 

cât şi pentru domni. Personalizarea vă 

recomandăm prin serigrafie. 

Scarf with chess pattern (anthracite-black) 

made of 100% cotton. Suitable for ladies and 

gentlemen. We will print your advertising on a 

digital label (up to 4 colours) and stick it to the 

poly bag. 

  

70328    
 30 x 30 x 9 cm  VM 4 x 2 cm  P  

 

Perne din pluş în motive diferite de Crăciun. 

Personalizarea vă recomandăm prin eticheta 

vinyl. 

Plush Christmas pillow with different designs. 

  

BUMBAC 100%, 

MOALE ȘI COMFORTABIL
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80538    
 15 x 26 x 5 cm  VM 10 x 10 cm  N  

 

Recipient din cauciuc cu design de Crăciun, 

pentru apă caldă de capacitate de 500 ml. 

Personalizarea vă recomandăm prin eticheta 

vinyl. 

Rubber hot water bottle with a wool-knitted 

Christmas cover/sleeve. Filling capacity 500ml. 

We will print your logo on the back. 

  

70840    
 ø 9 x 0,6 cm  T2 5 x 1,5 cm  K  

 

Încălzitor de mâini sau de buzunar, cu motiv de 

fulgi de zăpadă. Dupa folosinţă puneţi în apă 

fierbinte, şi este gata din nou pentru utilizare. 

Personalizarea vă recomandăm prin 

tampografie. 

Pocket or hand warmer made of PVC. After 

use, put it in boiling water and it will be ready 

for use again. We will print your logo on the 

back. 

  

73269    
 26,5 x 11 x 51 cm  VM 10 x 5 cm  P  

 

4 perechi de păpuci în 3 diferite mărimi într-un 

papuc mare cu design de Crăciun, posibil de 

pus chiar şi pe perete. Personalizarea vă 

recomandăm prin eticheta vinyl. 

4 pair of slippers in 3 different sizes, stored in a 

large Christmassy slipper, which can be hanged 

on the wall. We will print your logo on the 

storing slipper. 

  

4 PERECHI DE PAPUCI IN 
3 DIFERITE MĂRIMI

PERNĂ DE ÎNCĂLZIRE, SE 
ÎNCĂLZEȘTE ÎN CÂTEVA 
SECUNDE
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45197    
 ø 102 x 88 cm  S2 20 x 15 cm  P  

 

Umbrelă lux cu tijă metalică şi perete dublu. Pe 

dinafară negru iar pe dinăuntru combinat în 

diferite culori. Personalizarea vă recomandăm 

prin serigrafie. 

Luxurious umbrella with double cover, black 

exterior and colored inside. High-quality 

manufactured results in a long lasting umbrella. 

We will print your logo on one segment. Full-

color print on request. 

  

40870    
 ø 120 x 95 cm  S2 20 x 15 cm  P  

 

Umbrelă automată XXL în culoarea 

curcubeului, din poliester cu mâner din plastic, 

vârfuri din plastic şi cadru negru. 

Personalizarea vă recomandăm prin serigrafie. 

XXL automatic umbrella in rainbow colors, 

made of polyester with plastic handle, plastic 

tips and black poles. We will print your logo on 

one segment. 

  

43452    
 ø 132 x 97,5 cm  S2 20 x 15 cm  P  

 

Umbrelă golf în dimensiuni XXL, cu partea de 

sus ventilată, mulţumită părţii dintre cele două 

materiale pongee, potrivit pentru toate 

cărucioarele populare de golf. Personalizarea 

vă recomandăm prin serigrafie. 

Golf umbrella with windscreen in XXL format 

made of pongee, suitable for all popular golf 

trolleys. Golf adventure in any weather! We will 

print your logo on one segment. Full-color print 

on request. 

  

NEGRU ÎN EXTERIOR, 
COLORAT ÎN INTERIOR

Funcție 
automată

Funcție 
automată

Rezistent 
la vânt / 
furtună

Mâner 
comfortabil
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40476    
 ø 120 x 88 cm  S2 20 x 15 cm  P  

 

Umbrelă ”REVERSE”, din material 190T 

Pongee, cu mâner practic prin care se poate 

agăţa pe încheietura mâinii. Cu acest produs 

veţi avea întotdeauna mâini libere. 

Personalizarea vă recomandăm prin serigrafie. 

This umbrella is different, that is for sure, and 

so will be your promotion; it is also easier to get 

into your car on a rainy day! We will print your 

logo on one segment. Full-color print on 

request. 

  

Acest mâner practic poate 
fi  agățat de încheietura 
mâinii, așa puteți folosi am-
bele mâini în timp ce țineți 
umbrela.

Funcție ideală de 
staționare, ca umbrela 
să poată usca perfect.  
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45187    
 ø 123 x 100,5 cm  S2 25 x 20 cm  P  

 

Umbrelă mare GOLF cu tija din fibră de carbon 

şi vârf plastic. Personalizarea vă recomandăm 

prin serigrafie. 

Large umbrella with comfortable soft grip, 

plastic tops, bar in carbon appearance and 

storm-safe bending technique. We will print 

your logo on one segment. Full-color print on 

request. 

  

45086    
 ø 100 x 83 cm  S2 20 x 15 cm  P  

 

Umbrelă automată cu mâner din lemn şi vârf 

metalic în culori trendy. Personalizarea vă 

recomandăm prin serigrafie. 

Bicolored automatic walking-stick umbrella with 

wooden handle and metal tops. We will print 

your logo on one segment. Full-color print on 

request. 

  

Funcție 
automată

Mâner comfort-
abil

Rezistent la vânt / furtună
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45131    
 ø 105 x 88 cm  S2 20 x 15 cm  P  

 

Umbrelă automată cu tijă şi mâner curbat din 

lemn. Personalizarea vă recomandăm prin 

serigrafie. 

Automatic umbrella with curved wooden handle 

and wooden tip. We will print your logo on one 

segment. Full-color print on request. 

  

43453    
 ø 105 x 86 cm  S2 20 x 10 cm  P  

 

Umbrelă automată din material pongee, cu 

schelet şi spiţe din metal. O protecţie elegantă 

împotriva vântului şi a ploii. Personalizarea vă 

recomandăm prin serigrafie. 

Umbrella with aluminum shaft made of pongee. 

We will print your logo on one segment. Full-

color print on request. 

  

GAMĂ LARGĂ 
DE CULORI

LOOK ELEGANT, 
DISCRET

Funcție 
automată

Funcție 
automată
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40940    
 ø 92 x 51 cm  S2 15 x 10 cm  E  

 

Mini umbrelă fabricat din polyester 190T, într-o 

husă EVA, cu închidere cu fermoar. 

Personalizarea vă recomandăm prin serigrafie. 

190T polyester mini umbrella packed in an EVA 

zippered pouch, for easy carrying. Your 

advertisement will be printed on a segment of 

the umbrella. 

  

40748    
 ø 105 x 70 cm  S2 20 x 10 cm  P  

 

Umbrelă de buzunar din pongee cu deschidere 

manuală, cu parte interioară argintie şi mâner 

moale. Personalizarea vă recomandăm prin 

serigrafie. 

Manual-opening umbrella made of pongee, 

silver-colored inside and soft grip. We will print 

your logo on one segment. 

  

40747    
 ø 103 x 64 cm  S2 20 x 10 cm  P  

 

Umbrelă automată de buzunar anti-furtună din 

material pongee cu mâner moale. Se deschide 

și se închide la apăsarea unui buton. 

Personalizarea vă recomandăm prin serigrafie. 

Storm-safe automatic umbrella with soft grip, 

made of pongee. We will print your logo on one 

segment. 

  

ACESTE DOUĂ UMBRELE MICI, 
COMPACTE, SE TRANSFORMĂ 
GIGANT, CÂND SE DESCHID, 
VOR AVEA DIMENSIUNILE 
UNEI UMBRELE OBIȘNUITE

Funcție 
automată

Cutie pentru călătorii
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45188    
 ø 85 x (33 - 55) cm  S2 15 x 10 cm  P  

 

Umbrelă RAINBOW telescopică într-o husă din 

nylon. Personalizarea vă recomandăm prin 

serigrafie. 

Manually operated telescope collapsible 

umbrella with protective cover. We will print 

your logo on one segment. Full-color print on 

request. 

  

40885    
 ø 98 x 68 cm  S2 15 x 10 cm  P  

 

Umbrelă mini, fabricat din material pongee 

190T, cu mâner special în formă de carabină. 

Personalizarea vă recomandăm prin serigrafie. 

Pocket umbrella made of 190T pongee with 

special handle in carabiner shape. Your 

advertisement will be printed on a segment. 

  

GAMĂ LARGĂ 
DE CULORI
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47530    
 ø 90 x (23 - 53) cm  S2 15 x 10 cm  P  

 

Umbrelă pliabilă mini, rezistentă la intemperii, 

cu mâner cauciucat în husă. Personalizarea vă 

recomandăm prin serigrafie. 

Mini umbrella with protective cover and rubber 

grip made of 190 Pongee. We will print your 

logo on one segment. Full-color print on 

request. 

  

43518    
 ø 100 x 60 cm  S2 15 x 10 cm  P  

 

Umbrelă de buzunar cu margini colorate - 

fabricat din 190T pongee şi fibră de sticlă. 

Personalizarea vă recomandăm prin serigrafie. 

Pocket umbrella with colored border – made of 

190T pongee and fiberglass. We will print your 

logo on one segment. Full-color print on 

request. 

  

45193    
 ø 98 x (29,5-57) cm  S2 15 x 10 cm  P  

 

Umbrelă pliabilă mini, se deschide şi se închide 

prin apăsarea butonului. Personalizarea vă 

recomandăm prin serigrafie. 

Automatic collapsible umbrella - opens and 

closes with push button. We will print your logo 

on one segment. Full-color print on request. 

  

Funcție 
automată

Funcție 
automată

Rezistent la vânt / furtună
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40941    
 ø 105 x 64 cm  S2 15 x 10 cm  P  

 

Umbrelă automată mini, de înaltă calitate, cu 

difuzor bluetooth încorporat în mâner. 

Personalizarea vă recomandăm prin serigrafie. 

High-quality automatic pocket umbrella made of 

pongee, with soft grip and integrated Bluetooth 

speaker. Your advertisement will be printed on 

a segment. 

  

F225    
 ø 100 x 60 cm  S2 15 x 10 cm  P  

 

Umbrelă automată Ferraghini de buzunar cu 

husă protectivă. Personalizarea vă 

recomandăm prin serigrafie. 

Design automatic pocket umbrella with 

protective cover. We will print your logo on one 

segment. Full-color print on request. 

  

Funcție 
automată

Funcție 
automată

LOOK ELEGANT, 
DISCRET

Funcție difuzor

Slot pentru carduri SD

Port Aux

Baterie lithium-ion reîncărcabilă de 500mAh

Capacitate de redare a muzicii până la 2 ore

Timp de încărcare: 1,5 ore

Frecvență: 2400 MHz

Distanța efectivă de 10 m
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PHT PHT 49101    
 XL  S2 10 x 6 cm  P  

 

Pelerină clasică de ploaie din PVC cu patenţi, 

mărime XL. Personalizarea vă recomandăm 

prin serigrafie. 

Classic raincoat with pushbuttons and hood in 

XL, made of PVC. We will print your logo on 

one side. 

  

49218    
 XL  VM 9 x 13 cm  N  

 

Pelerină de ploaie transparentă în husă de 

nylon. Personalizarea vă recomandăm prin 

eticheta vinyl. 

Disposable rain poncho in plastic cover. We will 

print your advertising on a paper inlay in the 

single packaging. 

  

50690    
 ø 5,6 x 12,5 cm  T2 1 x 1 cm  P  

 

Pelerină de ploaie practic din EVA, într-un 

suport în formă de minge de fotbal. 

Personalizarea vă recomandăm prin 

tampografie. 

Transparent rain poncho in a plastic football 

shape case with carabiner hook. We will print 

your logo on the football. 

  

40978    
 XL  VM 4 x 4 cm  P  

 

Pelerină de ploaie din material transparent 

Phthalate-free, în husă din plastic cu inserţie de 

hârtie. Personalizarea vă recomandăm prin 

eticheta vinyl. 

Phthalate-free, transparent emergency poncho 

in a plastic sleeve with paper insert. We will 

print your logo on the insert. 
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49205    
 XL  S2 10 x 6 cm  P  

 

Pelerină de ploaie reversibilă din PVC cu 

patenţi şi glugă, disponibil în mărimea XL. 

Personalizarea vă recomandăm prin serigrafie. 

Bicolour reversible raincoat, made of PVC, in 

standard XL size with pushbuttons and hood. 

We will print your logo on the opposite side of 

the pocket. 

  

40729    
 XL  S2 4 x 4 cm  P  

 

Pelerină de ploaie din EVA într-o husă practică 

pentru transport. Personalizarea vă 

recomandăm prin serigrafie. 

Rain poncho made from EVA, packed in a 

practical carrying bag. We will print your logo on 

the bag. 
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63533    
 3,8 x 10 x 16,5 cm  T2 2 x 2 cm  K  

 

Cântar digital de bagaje cu capacitatea maximă 

de 40 kg. Acum puteţi verifica oricând greutatea 

bagajelor Dvs înainte de călătorii. 

Personalizarea vă recomandăm prin 

tampografie. 

Digital luggage scale with overweight function 

and maximum capacity of 40kg. You can 

always check your luggage before travelling. 

We will print your logo on the scale. 

  

90734    
 8,6 x 5,5 x 0,2 cm  G2 3 x 1,5 cm  P  

 

Etichetă de bagaj şi kit supravieţuire din 

aluminiu cu deschizător de scrisori, riglă, 

deschizător de sticle, deschizător de conserve, 

şurubelniţă, busolă. Setul perfect de 

instrumente de supravieţuire. Personalizarea vă 

recomandăm prin gravura laser. 

Survival luggage tag made of aluminium; with 

paper knife, ruler, bottle opener, can opener, 

screwdriver, compass, wrench, and peeler. The 

ultimate toolset! Your logo will be engraved. 

  

Cuțit corespondență

Liniar

Deschizător sticlă

Busolă

Chei 6/7/8/10/12/14mm

Curățător

2 șurubelnițe

Deschizător doză

Deschizător cutii

Breloc

MULTI-TALENT

Include baterie

63125    
 34 x 25 x 10 cm  S2 6 x 3 cm  P  

 

Pernă gri gonflabilă pentru voiaj cu suport de 

aceaşi culoare. Personalizarea vă recomandăm 

prin serigrafie. 

Inflatable soft travel pillow made of velvet for 

long relaxing journeys by car, train or plane. We 

will print your logo on the case or pillow. 
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60396    
 11,8 x 8,8 x 2,2 cm  G2 5 x 3 cm  K  

 

Set de călătorie - conţine o etichetă pentru 

geantă şi un lacăt TSA, totul într-o cutie din 

metal. Personalizarea vă recomandăm prin 

gravura laser. 

The Traveller box - the perfect gift for almost 

everyone, with a luggage tag and a TSA lock in 

a metal case. Your logo will be laser engraved 

onto the box. 

  

69055    
 6,6 x 15,5 x 0,6 cm  G2 2,5 x 0,8 cm  P  

 

Suport etichetă valiză din piele cu o plăcuţă de 

metal, ideal pentru personalizare. 

Personalizarea vă recomandăm prin gravura 

laser. 

High-quality CrisMa bonded-leather luggage tag 

with metal plate, hidden address field and fancy 

white stitching. We will engrave your logo on 

the metal plate. 
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40009    
 7,5 x 6,5 x 7,7 cm  T2 5 x 3 cm  K  

 

Adaptor pentru călătorii, cu adaptoare pentru 

SUA, UK, AUS şi UE. Personalizarea vă 

recomandăm prin tampografie. 

Travel adapter - nicely packed in a case. You'll 

find adapters for the US, UK, AUS, Asia and the 

EU. We will print your logo on the case. 

  

40394    
 6,2 x 5,9 x 4,6 cm  T2,UV 4 x 2,5 cm  K  

 

Adaptor pentru mai multe tipuri de conector într-

o cutie din plastic. Potrivit pentru SUA, UK, 

AUS şi UE. Personalizarea vă recomandăm 

prin tampografie. 

Wherever you travel to, from now on you will 

always have the needed adapter with you (US, 

UK, AUS, EU, Asia). Your logo will be printed 

on the box. 

  

40838    
 6,2 x 4,4 x 5,4 cm  S2 4 x 3 cm  K  

 

Adaptor de călătorie cauciucat cu porturi pentru 

UK, AUS, EU şi 2 porturi USB. Vă permite să 

încărcaţi şi să utilizaţi dispozitivele dvs. în 

întreaga lume. Personalizarea vă recomandăm 

prin serigrafie. 

Rubberized travel adapter in a case with 

adapters for all countries and 2 USB ports. It 

allows you to charge and use your devices 

around the world. We will print your logo on the 

case. 
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29069    
 13 x 24,5 x 2,8 cm  G2 3 x 0,7 cm  P  

 

Port SONDER din piele pentru acte. 

Personalizarea vă recomandăm prin gravura 

laser. 

Bonded-leather travel wallet. Always have your 

travel documents at hand. We will engrave your 

logo on the metal plate. 

  

74012    
 15 x 7,7 x 1,9 cm  T2,S2 5 x 2 cm  K  

 

Trusă manichiură de 6 piese cu accesorii din 

oţel inoxidabil. Personalizarea vă recomandăm 

prin tampografie. 

6-piece luxurious CrisMa manicure set with 

stainless steel instruments. We will print your 

logo on the case. 

  

70424    
 5,8 x 6 x 1 cm  T2,G2 4 x 4 cm  K + P  

 

Oglindă dublă de buzunar. Fabricat din metal 

lustruit este un produs durabil, cu o parte 

normală şi o parte cu mărire dublă. 

Personalizarea vă recomandăm prin 

tampografie. 

Unbreakable double mirror - how? Made from 

polished metal. The view is bright - regular on 

one side, magnified on the other. The white 

cover outside makes it perfect looking. Your 

logo will be laser engraved. 
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71266    
 28,8 x 19,9 x 5,6 cm  VM 4 x 3 cm  K  

 

Set de baie compus din 5 piese: gel de duș, 

spray, loțiune de corp, sare de baie și săpun. 

Personalizarea vă recomandăm prin etichetă 

autocolantă. 

5-pieces bath set including shower gel, body 

spray, body lotion, bath salts, and soap. We 

print your advertising on a label and stick it on 

the individual packaging. 

  

71197    
 19 x 6 x 15,5 cm  VM 4 x 3 cm  P  

 

Set de baie compus din sare de baie (100g), 

loțiune de corp (100ml), gel de duș (100ml), 

burete de baie și ajutor de masaj. 

Personalizarea vă recomandăm prin eticheta 

vinyl. 

5-pieces bath set including bath salts (100g), 

body lotion (100ml), shower gel (100ml), bath 

sponge, and massage aid. We print your 

advertising on a label and stick it on the 

individual packaging. 

  

71198    
 9,5 x 3 x 12 cm  VM 4 x 3 cm  P  

 

Set de baie compus din loțiune de corp (30ml) 

și gel de duș (35ml). Personalizarea vă 

recomandăm prin eticheta vinyl. 

2-pieces bath set including a body lotion (30 ml) 

and a shower gel (35 ml). We print your 

advertising on a label and stick it on the 

individual packaging. 
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52011    
 20 x 7 x 25 cm  S2 10 x 5 cm  P  

 

Geantă cosmetică Hang-Up cu compartimente. 

Personalizarea vă recomandăm prin serigrafie. 

High-quality polyester toilet bag with a metal 

hook and several compartments. We will print 

your logo on the bag. 

  

60932    
 33 x 7 x 20 cm  S2 10 x 5 cm  P  

 

Geantă mare de cosmetică, fabricat din 

polyester, cu închidere cu fermoar şi un 

compartiment mare pentru toate cosmeticele 

necesare pentru o călătorie. Personalizarea vă 

recomandăm prin serigrafie. 

Toilet bag made of polyester, with zipper and 

large compartment for keeping the necessary 

care products when traveling. Your advertising 

will be printed on the front. 
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63212    
 15 x 15 x 4,7 cm  G2 4 x 1 cm  K  

 

Trusă de curăţat încălţăminte care conţine 2 

creme (transparent şi negru), 2 perii, un burete, 

o lingura pentru pantofi şi o batistuţă de curăţat. 

Personalizarea vă recomandăm prin gravura 

laser. 

Fancy shoe polishing set with transparent and 

black shoe polish, shoe horn, cloth, 2 brushes 

and sponge. We will engrave your logo on the 

metal plate. 

  

63231    
 ø 7,2 x 16,7 cm  T2,G3 5 x 2 cm  K  

 

Trusă de curăţat încălţăminte din 5 piese, într-o 

cutie de formă cilindrică din imitaţie de piele. 

Conţine cremă transparentă, burete, perie şi 

batistuţe de curăţat. Personalizarea vă 

recomandăm prin tampografie. 

Nostalgic 5-piece shoe polishing set in a high-

quality roll case made of velvet artificial leather 

with pushbutton. Polish and gloss are 

transparent. We will print your logo on the case. 

  

63962    
 100 x 57,5 cm  VM,S2 6 x 3 cm  P  

 

Husă pentru costum cu folie transparentă 

pentru verificarea costumului. Personalizarea 

vă recomandăm prin eticheta vinyl. 

Simple suit cover made of PEVA with practical 

viewing window and zipper. With opening on 

the top for hangers. We will print your 

advertising, up to 4 colours, on a label. 

  

Trusă de curățat încălțăminte, cu fermoar

Placă metalică pentru gravură laser

Curățător pantofi , transparent și negru

Încălțător cu perie pentru scame

Cârpă de lustruire

2 perii de frecare / lustruire

Burete de curățare / lustruire
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63801    
 110 x 60 x 8 cm  G3 4,5 x 0,8 cm  P  

 

Geantă pentru costum, mare şi rezistent, cu 

bretele şi compartimente extra. Personalizarea 

vă recomandăm prin gravura laser. 

Big and sturdy polyester suit carrier with 

shoulder straps, carrying handle, additional 

compartments and subtle metal plate on a label 

made of artificial leather. We will engrave your 

logo on the metal plate. 

  

60048    
 40,7 x 31 x 1,4 cm  S2 15 x 10 cm  P  

 

Cu ajutorul acestei suporturi din polyester, 

cămăşile Dvs. vor fi totdeauna ordonate la 

transport. Personalizarea vă recomandăm prin 

serigrafie. 

For organized and creaseless shirts on 

journeys: in this practical microfibre case, shirts 

are perfectly folded and optimally stored at 

once. We will print your logo on the case. 
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60652    
 29 x 11,5 x 42 cm  S2 8 x 8 cm  P  

 

Rucsac din poliester 600D cu mâner, două 

buzunare laterale din plasă, o ieşire pentru căşti 

şi două curele de umăr căptuşite. 

Personalizarea vă recomandăm prin serigrafie. 

600D polyester backpack with hanger loop, two 

side pockets, output for headphones, and two 

padded shoulder straps. We will print your logo 

on the front. 

  

50769    
 29 x 21 x 48 cm  S2 10 x 5 cm  P  

 

Rucsac din polyester 600D cu partea de jos şi 

fermoar cu contrast, cu buclă de agăţat şi 

curele de umăr. Personalizarea vă 

recomandăm prin serigrafie. 

600D polyester backpack with suede-look 

contrasting bottom and closing strip, with 

hanging loop, shoulder straps, and front 

compartment. We will print your logo on the 

backpack. 
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60730    
 31 x 15 x 44,5 cm  S2 10 x 10 cm  P  

 

Rucsac 600D din poliester cu fermoar negru şi 

buzunar. Compartimentul principal este ideal 

pentru transportul şi depozitarea laptopurilor 

sau a notebookurilor. Personalizarea vă 

recomandăm prin serigrafie. 

600D polyester backpack, with black zippers 

and front compartment. The main compartment 

is ideal for carrying laptops or notebooks. We 

will print your logo on the front. 

  

60839    
 32 x 21 x 43 cm  S2 10 x 5 cm  P  

 

Rucsac din poliester cu 2 compartimente 

principale,cu buzunar lapotop, cu buzunar 

frontal, curele de umăr şi fermoare căptuşite. 

Partea de sus este rezistentă la apă. 

Personalizarea vă recomandăm prin serigrafie. 

Polyester backpack with water-repelling cover, 

two main compartments, laptop and front 

pockets, padded shoulder straps, and zippers. 

We will print your logo on the front. 

  

60757    
 30 x 20 x 45 cm  S2 10 x 10 cm  P  

 

Rucsac din poliester 600x300D cu plasă de 

depozitare pe 2 feţe, buzunar cu fermoar pe 

front. Compartimentul principal este ideal 

pentru laptop sau notebook. Personalizarea vă 

recomandăm prin serigrafie. 

600x300D polyester backpack, with two side 

pockets, front compartment, and zippers. We 

will print your logo on the front. 
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60731    
 39 x 9 x 29 cm  S2 12 x 5 cm  P  

 

Geantă laptop din poliester 600D cu fermoar 

negru şi buzunar. Compartimentul principal este 

ideal pentru transportul şi depozitarea 

laptopurilor sau a notebookurilor. 

Personalizarea vă recomandăm prin serigrafie. 

600D polyester laptop bag, with black zippers 

and front compartment. We will print your logo 

on the front. 

  

60953    
 37 x 7,5 x 30 cm  S2 15 x 12 cm  N  

 

Geantă de înaltă calitate pentru documente, 

fabricat din polyester, cu două mânere şi o 

curea reglabilă de umăr. Personalizarea vă 

recomandăm prin serigrafie. 

High-quality briefcase made of snow polyester 

with zipped compartment, 2 carrying straps, 

and shoulder strap. Your logo will be printed on 

the front. 

  

28354    
 39 x 4 x 33 cm  S2 15 x 8 cm  P  

 

Geantă din pâslă cu închidere Velcro şi curea 

de umăr detaşabil. Personalizarea vă 

recomandăm prin serigrafie. 

College bag with soft felt exterior, removable 

shoulder strap, and velcro fastener. We will 

print your logo on the flap. 

  

154



60916    
 38,5 x 6,5 x 16 cm  S2 15 x 6 cm  N  

 

Geantă de umăr fabricat din polyester 300D. 

Cureaua este fixată cu carabină, buzunarele se 

închid cu fermoar, iar în interior găsiţi un extra 

buzunar cu un lanyard pentru a avea cheile în 

siguranţă mai mare. Personalizarea vă 

recomandăm prin serigrafie. 

Shoulder bag made of polyester with long 

carrying strap. The main, front, and inside 

compartments are securely closed with zippers. 

You will find extra storage and a sewn-on 

lanyard to safely keep your keys. Your branding 

will be printed on the front. 

  

60383    
 43,5 x 9 x 41,5 cm  S2 15 x 10 cm  P  

 

Geantă mare din pâslă, pentru cumpărături, cu 

mâner robust din imitaţie de piele. Ideal pentru 

aproape orice activitate de cumpărături. 

Personalizarea vă recomandăm prin serigrafie. 

Large felt bag with 2 strong faux leather 

handles in black. Perfect for almost any use. 

Your logo will be printed by heat transfer to one 

side. 

  

ÎN SIGURANȚĂ 

ATÂT SUB SA-

COU CÂT ȘI 

PESTE
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60388    
 58 x 28 x 32 cm  S2 12 x 7 cm  P  

 

Geantă de sport sau de voiaj de înaltă calitate, 

din material PVC 1680D, cu un extra-

compartiment pentru încălţăminte sau haine 

umede, un buzunar exterior pentru acces rapid, 

şi compartiment principal mare. Personalizarea 

vă recomandăm prin serigrafie. 

The perfect sports bag - HQ 1680D Material. 

This bag is perfect for your sport clothes. The 

compartment on the side is perfect for shoes or 

wet clothes - the inner compartment is huge 

and the front one is perfect for quick access. 

Your advertising will be printed on the front 

pocket. 

  

62182    
 57 x 26 x 39 cm  S2 20 x 15 cm  P  

 

Geantă sport ANDOK din polyester, cu 3 

compartimente mari şi bretele. Personalizarea 

vă recomandăm prin serigrafie. 

Black polyester travel and sports bag with three 

large outer compartments, colored zippers and 

polyester shoulder straps. We will print your 

logo on the front. 
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62061    
 61 x 28 x 32 cm  S2 15 x 10 cm  N  

 

Geantă sport cu buzunare laterale şi bretele, 

din polyester 600D. Personalizarea vă 

recomandăm prin serigrafie. 

Spacious sports or travel bag made of sturdy 

polyester with a softly padded shoulder strap 

and a front compartment with zipper. We will 

print your logo on the front pocket. 

  

62078    
 57 x 33 x 33 cm  S2 15 x 8 cm  N  

 

Geantă sport sau de voiaj, din polyester, în 

culori trendy. Personalizarea vă recomandăm 

prin serigrafie. 

Sports or travel bag made of sturdy polyester, 

front compartment with 2 zipper compartments, 

fancy piping, handles with velcro fastener and 

shoulder strap with soft padding. We will print 

your logo on the front pocket. 
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60061    
 47,5 x 29 x 23,5 cm  S2 20 x 10 cm  P  

 

Coş de cumpărături din polyester, mâner pliabil 

din aluminiu şi funţie frigorifică. Datorită 

materialului poate fi uşor pliat şi are o 

capacitate de încărcare de 15 kg. 

Personalizarea vă recomandăm prin serigrafie. 

Handy shopping basket made of polyester with 

foldable carrying handle made of aluminium 

and a cooler function. Thanks to the special 

material, the basket can be easily folded and 

has a carrying capacity of 15 kg. We will print 

your logo on the basket. 

  

60060    
 45,5 x 28,5 x 24,5 cm  S2 20 x 10 cm  P  

 

Coş de cumpărături din polyester, cu mâner 

pliabil din aluminiu. Datorită materialului special 

poate fi uşor pliat şi are o capacitate de 

încărcare de 15 kg. Personalizarea vă 

recomandăm prin serigrafie. 

Handy shopping basket made of polyester with 

foldable carrying handle made of aluminium. 

Thanks to the special material, the basket can 

be easily folded and has a carrying capacity of 

15 kg. We will print your logo on the basket. 
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60063    
 45 x 36 x 95 cm  S2 18 x 12 cm  P  

 

Cărucior pliabil pentru cumpărături fabricat din 

polyester, schelet din aluminiu, cu un 

compartiment frigorific integrat şi cârlig special 

pentru a fi uşor de ataşat de căruciorul din 

magazine. Personalizarea vă recomandăm prin 

serigrafie. 

Foldable shopping trolley made of polyester 

with integrated cooling compartment. The frame 

is made of aluminium and includes a hook for 

hanging the trolley to a shopping cart. We will 

print your logo on the cover. 

  

67551    
 36 x 70 x 31,3 cm  S2 20 x 8 cm  P  

 

Geantă pliabilă pentru cumpărături, de mărime 

XXL. Personalizarea vă recomandăm prin 

serigrafie. 

XXL allround bag, ideal for shopping and the 

car. This bag is small when folded and huge 

when unfolded, with 2 compartments. Thanks to 

its firm walls, it provides a fix stand in the trunk. 

It is also ideal for all the equipment in your car. 

We will print your logo on the front. 
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62547    
 36 x 0,3 x 41 cm  S1 26 x 27 cm  N  

 

Sacoşă de cumpărături din bumbac cu mâner 

scurt. Personalizarea vă recomandăm prin 

serigrafie. 

Natural-coloured, environmentally friendly 

cotton bag (140g/m²) with two short handles.  

We will print your logo on one side. 

  

63464    
 28 x 0,2 x 32 cm  S1 15 x 20 cm  N  

 

Sacoşă din bumbac ecologic de culoare 

naturală. Fiecare produs micuţ cumpărat îşi va 

găsi locul în acesta. Personalizarea vă 

recomandăm prin serigrafie. 

Pharmacy bag made of natural-coloured cotton 

(140g/m²), environmentally friendly. You will 

find the perfect space for your small purchases. 

We will print your advertising on one side of the 

bag. 

  

63466    
 40 x 0,3 x 52 cm  S2 26 x 27 cm  N  

 

Geantă de sport din bumbac ecologic, de 

culoare naturală, ideală pentru accesorii de 

sport sau alte haine la călătorii. Personalizarea 

vă recomandăm prin serigrafie. 

Gym bag made of environmentally friendly, 

natural-coloured cotton, ideal for sports utensils 

or for clothes on journeys. We will print your 

advertising on one side of the bag. 

  

63465    
 38 x 0,2 x 41 cm  S2 26 x 27 cm  N  

 

Sacoşă din bumbac ecologic, de culoare 

naturală, cu un singur mâner extra lung. 

Partenerul ideal la cumpărături. Personalizarea 

vă recomandăm prin serigrafie. 

Natural-coloured, environmentally friendly 

cotton bag (140g/m²) with one extra long handle 

for carrying. The ideal shopping companion. We 

will print your advertising on one side of the 

bag. 

  

62164    
 36 x 0,2 x 41 cm  S1 26 x 27 cm  N  

 

Sacoşă de cumpărături din bumbac ecologic cu 

mâner lung. Personalizarea vă recomandăm 

prin serigrafie. 

Natural-coloured, environmentally friendly 

cotton bag (140g/m²) with two long handles. We 

will print your logo on one side. 

  

ALEGERE BUNĂ!

GEANTĂ FARMACEUTICĂ

RUCSAC SPORT

MÂNER SCURT

MÂNER LUNG

GEANTĂ 
DE UMĂR

100% BUMBAC

160



61195    
 27,5 x 0,1 x 32 cm  VM 6 x 3 cm  N  

 

Pungă ecologică, lavabilă și durabilă, fabricată 

din material PET reciclat, pentru a ține fructele 

și legumele proaspete. Contribuiți la reducerea 

deșeurilor din plastic și folosiți acest produs la 

cumpărarea fructelor sau a legumelor. 

Personalizarea vă recomandăm prin eticheta 

vinyl. 

Environmentally friendly, washable and durable 

fresh net made from recycled PET material. 

Contribute to plastic waste reduction and use 

this practical net for the purchase of fruits and 

vegetables. Your advertisement will be placed 

on the label. 
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60724    
 37,5 x 0,3 x 48 cm  S2 23 x 20 cm  N  

 

Sacoşă de cumpărături pliabilă din poliester 

robust de 190T. Personalizarea vă 

recomandăm prin serigrafie. 

190T polyester foldable shopping bag with 

carrying straps. We will print your logo directly 

on the bag. 

  

60917    
 38 x 0,3 x 41,5 cm  S2 23 x 23 cm  N  

 

Sacoşă mare de cumpărături, non-woven 

(80g/m²) disponibil în multe culori. 

Personalizarea vă recomandăm prin serigrafie. 

Large non-woven shopping bag with long straps 

and cross seam. Your advertising will be printed 

on one side. 

  

NON WOVEN
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60880    
 38 x 0,3 x 42 cm  S1 26 x 27 cm  N  

 

Sacoşă ecologică de cumpărături din pânză de 

140g/m², cu mâner lung, disponibil în multe 

culori. Personalizarea vă recomandăm prin 

serigrafie. 

Eco-friendly cotton bag with long handles, in 

different colors and a particularly strong 

grammage of 140g/m². Your branding will be 

printed on one side. 

  

60415    
 42 x 0,2 x 38 cm  S1 26 x 27 cm  N  

 

Sacoşă colorată din bumbac (110g/m2), cu 

mâner scurt. Personalizarea vă recomandăm 

prin serigrafie. 

Coloured cotton bag (110g/m²) with 2 short 

handles, with enough place for your advertising. 

We will print your logo on one side. 

  

100% BUMBAC
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60859    
 37,5 x 0,3 x 42 cm  S2 19 x 19 cm  N  

 

Sacoşă pliabilă pentru cumpărături, de culoare 

naturală, material ecologic (120gr/m2), cu 

mâner. Personalizarea vă recomandăm prin 

serigrafie. 

Natural colored, foldable and environmentally 

friendly cotton bag (140g / m²) with carrying 

handle. We will print your logo on one side. 

  

60661    
 ø 24 x 44 cm  S2 14 x 14 cm  N  

 

Sacoşă din bumbac natural şi ecologic cu şnur, 

care serveşte şi ca o sacoşă de umăr. 

Personalizarea vă recomandăm prin serigrafie. 

Natural, eco-friendly cotton duffel bag with 

drawstrings, which also work as shoulder strap. 

We will print your logo on one side. 

  

60864    
 50 x 17,5 x 34 cm  S2 15 x 15 cm  N  

 

Geanta de plajă din iută este partenerul ideal 

pe plajă sau la o plimbare la aer liber. 

Personalizarea vă recomandăm prin serigrafie. 

Jute bag with drawstring, perfect for the beach 

or outdoor swimming. We will print your logo on 

one side. 

  

60865    
 42 x 14 x 37 cm  S2 20 x 10 cm  N  

 

Sacoşă din iută mare, colorată, cu mânere 

robuste şi un portmoneu mic ataşat la şnur. 

Partenetul Dvs. ideal pentru cumpărături. 

Personalizarea vă recomandăm prin serigrafie. 

Large, colored jute bag with drawstring, your 

ideal shopping companion. We will print your 

logo on one side. 
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67538    
 33 x 11,5 x 27 cm  S2 20 x 10 cm  N  

 

Sacoşă ecologică din iuta cu mâner din 

bambus, disponibilă în mai multe culori. 

Personalizarea vă recomandăm prin serigrafie. 

Eco-friendly jute bag in different colours with 

bamboo grip and a closing cord. We will print 

your logo on the front.  

  

67536    
 44,7 x 12,5 x 35,5 cm  S2 20 x 10 cm  N  

 

Sacoşă mare din pânză cu un buton pentru 

închidere. Personalizarea vă recomandăm prin 

serigrafie. 

Jute bag with robust cord grips and a closing 

loop. We will print your logo on the front. 

  

60420    
 36 x 0,8 x 37 cm  S2 12 x 12 cm  N  

 

Sacoşă din iută naturală, cu un buzunar exterior 

şi două mânere. Personalizarea vă 

recomandăm prin serigrafie. 

Strong and nice-looking hessian bag with a 

cotton front pocket, which is the perfect place 

for your advertising. We will print your logo on 

the front. 

  

60164    
 25 x 10 x 25 cm  S2 15 x 5 cm  N  

 

Sacoşă de Crăciun din iuta, cu mâner robust, 

cu design de Crăciun. Personalizarea vă 

recomandăm prin serigrafie. 

Jute Christmas bag with robust cord handles. 

We will print your logo on the front. 
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68988    
 27 x 13 x 21 cm  S2 4 x 6 cm  P  

 

Sacoşă roşie cu pandantiv în formă de brad. 

Personalizarea vă recomandăm prin serigrafie. 

Felt bag with Christmassy tree pendants, which 

is also a great packaging for other presents. We 

will print your logo on the bag. 

  

80569    
 18 x 8 x 23 cm  VM,S2 5 x 5 cm  N  

 

Pungă mică din hârtie cu design de fulgi de 

zăpadă şi două mânere, ideal pentru cadoul de 

Crăciun. Personalizarea vă recomandăm prin 

eticheta vinyl. 

Christmas gift bag made of paper with 

snowflake design and two handles. We will print 

your advertising on a label. 

  

80570    
 25,9 x 12 x 32 cm  VM,S2 5 x 5 cm  N  

 

Pungă mare pentru cadoul de Crăciun din 

hârtie cu design de fulgi de zăpadă şi două 

mânere. Personalizarea vă recomandăm prin 

eticheta vinyl. 

Large Christmas gift bag made of paper with 

snowflake design and two handles. We will print 

your advertising on a label. 

  

80860    
 12 x 9 x 35 cm  VM 4 x 2 cm  N  

 

Pungă cadou din hârtie cu 2 mânere, cu motive 

de Craciun de fulgi de zăpadă. Adecvat pentru 

o sticlă de vin sau şampanie. Personalizarea vă 

recomandăm prin eticheta vinyl. 

Christmas paper bag with snowflake motif and 

2 carrying handles. Suitable for a wine or 

champagne bottle. We will print your logo on a 

label. 
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60708    
 39,5 x 13 x 33 cm  S2 15 x 8 cm  N  

 

Geantă frigorifică din material non-woven, cu 

două mânere, izolaţie şi o zonă inferioară gri. 

Personalizarea vă recomandăm prin serigrafie. 

Non-woven cooler bag with two carrying straps 

and two-coloured design. We will print your logo 

on the front. 

  

67301    
 ø 28 x 37,5 cm  S2 10 x 10 cm  P  

 

Geantă frigorifică DELUXE cu design elegant, 

din nylon. Personalizarea vă recomandăm prin 

serigrafie. 

Nylon cooling bag in duffle bag design with 

shoulder straps and carrying strap. We will print 

your logo on the front pocket. 

  

50768    
 22 x 16 x 26,5 cm  S2 10 x 5 cm  P  

 

Geantă frigorifică din polyester 600D cu un 

mâner şi parte laterală şi fund din imitaţie de 

piele. Personalizarea vă recomandăm prin 

serigrafie. 

600D polyester cooler bag, with two carrying 

straps, insulation, and suede-look sides and 

bottom. We will print your logo on the front. 
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68515    
 32,5 x 0,3 x 43 cm  S2 24 x 24 cm  N  

 

Această geantă poate fi folosit în mai multe 

scopuri: pentru lucrurile de antrenament sau 

pentru hainele murdare. Șnurul poate fi folosit 

ca şi curea de umăr. Personalizarea vă 

recomandăm prin serigrafie. 

This gym bag made of polyester is suitable for 

various occasions or carrying your training or 

dirty clothes. The drawstring can be used as 

carrying strap at the same time. We will print 

your logo on one side. 

  

60047    
 35 x 0,4 x 44,5 cm  S2 19 x 19 cm  N  

 

Rucsac sportiv din material non-woven cu 

dungă reflectorizantă. Personalizarea vă 

recomandăm prin serigrafie. 

Non-woven gym bag with reflecting stripe. We 

will print your logo on the bag. 

  

60873    
 34 x 0,3 x 41 cm  S2 19 x 19 cm  N  

 

Geantă sport non woven, cu design de Crăciun. 

Personalizarea vă recomandăm prin serigrafie. 

Non-woven gymbag with Santa Claus print. We 

will print your logo on the free area of the bag. 

  

168



03

04

05

06

08

10

11

12

29

44

60649    
 31,7 x 1 x 42,5 cm  S2 24 x 30 cm  N  

 

Geantă sport din poliester 210D cu căptuşeală 

izolatoare şi şnur. Personalizarea vă 

recomandăm prin serigrafie. 

210D polyester cooler and gym bag, with 

insulating lining and drawstrings. We will print 

your logo on one side. 

  

Geantă frigorifi că

Sac promoțional

Geantă pentru haine

Geantă laptop

Geantă picnic

Rucsac

Geantă pentru expoziții

Sac pentru pantofi 

Cu protecție RFID

Geantă mică

Sac gimnastic

Sac cosmetic

Pernă pentru scaun

Sac de plajă

Sac pentru cumpărături

MULTIFUNCȚIONAL

RFID SAFE

LAPTOP BAG
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item 60649
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90468    
 adjustable  S2 4 x 1,5 cm  P  

 

Bandă elastică reflectorizantă, ideal de exemplu 

pentru jogging sau pentru mersul cu bicicleta în 

întuneric. Galben neon cu două dungi 

reflectorizante, sigur veţi fi observat. 

Personalizarea vă recomandăm prin serigrafie. 

Get better noticed during the day and night with 

this neon yellow and reflective stripes arm 

band. Your promotion will be printed between 

the stripes. 

  

93412    
 18,5 x 4,2 x 1,9 cm  T2 5 x 1,2 cm  P  

 

Banda de siguranţă cu LED şi dungă 

reflectorizantă. Mulţumită inchiderii Velcro 

poate fi ataşat foarte uşor pe braţ. Apăsând 

butonul negru, ledurile roşii se vor aprinde şi 

pot fi aprinse continuu sau inermitent. 

Personalizarea vă recomandăm prin 

tampografie. 

LED arm band with reflecting stripes, can be 

easily  attached to the upper arm thanks to the 

flexible rubber band with Velcro closure. By 

pushing the black button the two red LEDs will 

be activated, still light or blinking can be set up. 

We will print your advertising centred on the 

plastic area. 

  

92889    
 ø 4,9 cm  T1 1,5 x 1,5 cm  P  

 

Pandativ smile reflectorizant din PVC pentru 

genţi şi rucsaci. Personalizarea vă 

recomandăm prin tampografie. 

Reflecting pendant with smiley face, in PVC, it 

can be attached to bags or backpacks. We will 

print your logo on the back. 

  

92890    
 ø 7 cm  T1 1,5 x 1,5 cm  P  

 

Autocolant zâmbăreţ reflectorizant din PVC 

ideal pentru cusut sau lipit pe genti, rucsaci, 

etc. Personalizarea vă recomandăm prin 

tampografie. 

Reflecting sticker with smiley face made of 

PVC. Suitable for sewing or sticking. We will 

print your logo on the nose. 

  

Baterii incluse

Curea de mână fl exibilă, 
cu închidere cu arici
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EN 1150:1999

CLASS 2,ISO 20471

AZO

FREE

AZO

FREE

92888    
 S  S2 10 x 6 cm  P  

 

Vestă reflectorizantă pentru copii cu dungi 

reflectorizante clasa 2, certificat EN1150:1999. 

Vesta este accesoriul indispensabil din maşina 

Dvs. Personalizarea vă recomandăm prin 

serigrafie. 

Children's safety jacket with reflecting stripes 

class 2, EN 1150:1999 certified. This safety 

jacket is a must in every car. We will print your 

advertising on the heart side. 

  

53397    
 adjustable  S2 9 x 5 cm  N  

 

Șapcă baseball cu 6 panele, fabricat din 

polyester, cozoroc cu paspol reflectorizant şi 

închidere Velcro, colorat, AZO-free. 

Personalizarea vă recomandăm prin serigrafie. 

6-panel baseball cap made of polyester with 

reflecting edge and velcro closure. Coloured 

AZO-free. We will print your logo on the front. 

  

53398    
 adjustable  S2 5 x 4 cm  N  

 

Șapcă baseball cu 6 panele fabricat din 

polyester, cu bandă reflectorizantă şi închidere 

Velcro, colorat, AZO - free. Personalizarea vă 

recomandăm prin serigrafie. 

6-panel baseball cap made of polyester with 

reflecting edge and velcro closure. Coloured 

AZO-free. We will print your logo on the front. 

  

Închizător 
refl ectorizant

Margine 
refl ectorizantă

90995    
 XXL  S2 10 x 8 cm  P  

 

Vestă reflectorizantă cu dungi reflectorizante 

clasa 2, certificat ISO20471. Această vestă este 

accesoriul indispensabil din maşina Dvs. 

Personalizarea vă recomandăm prin serigrafie. 

Safety vest with reflective stripes, Class 2 - ISO 

20471 certified; a must have in every vehicle. 

The advertisement is printed on the heart side. 
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56093    
 4 x 1,9 x 3,4 cm  T1 2 x 1 cm  P  

 

Semnal luminos pentru biciclişti în formă de 

inimă cu baterie. Personalizarea vă 

recomandăm prin tampografie. 

Flashlight clip in heart shape. Your logo will be 

printed on the center of the clip. 

  

90739    
 12,2 x 5,5 x 1 cm  T2 2 x 1 cm  P  

 

Lumină reflectorizantă rotundă, cu cârlig de 

prindere pentru ataşare pe fermoar sau 

rucsacuri. Personalizarea vă recomandăm prin 

tampografie. 

Round, reflective light with snap hook for easy 

attachment; e.g. to backpacks. We will print 

your logo on the front.  

  

60818    
 21,2 x 15 x 15,5 cm  S2 12 x 3 cm  N  

 

Geantă pentru bicicletă din polyester cu 

fermoar, benzi reflectorizante, buzunar 

transparent pe partea superioară. Cu ajutorul 

celor 3 curele cu velcro geanta poate fi fixată 

uşor pe volan. Personalizarea vă recomandăm 

prin serigrafie. 

Zippered polyester bicycle bag with reflective 

strap and transparent compartment on the top. 

The bag can be attached to the steering wheel 

thanks to 3 Velcro straps. We will print your 

logo on the front. 

  

2 baterii incluse

Lumină intermitentă 
de siguranță și 
lumină continuă

Carabină

Clip practic 
pentru buzunar

2 baterii incluse

Dungă 
refl ectorizantă

2 buzunare pen-
tru doze / sticlă

Buzunar 
transparent

Lumină intermitentă 
de siguranță și 
lumină continuă
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90891    
 40,5 x 10 x 7,5 cm  T2 4 x 2 cm  P  

 

Racletă din plastic în formă ergonomică cu 

mătură detaşabilă. Personalizarea vă 

recomandăm prin tampografie. 

Ergonomic plastic scraper with removable 

scraper and brush for better cleaning of the 

windshield. Your advertisement will be printed 

on the brush. 

  

99011    
 11,9 x 15,6 x 0,7 cm  T2,UV 10 x 7 cm  P  

 

Racletă parbriz cu funcţie de contor de parcare. 

Personalizarea vă recomandăm prin 

tampografie. 

Parking disc with ice scraper and squeegee. 

We will print your logo on the white surface at 

the back. 

  

90268    
 38 x 16 x 2,4 cm  S2,T2 4 x 2 cm  P  

 

Racletă din plastic cu mănuşă din polyester şi 

polar, ca să vă protejeze împotriva frigului. 

Personalizarea vă recomandăm prin serigrafie. 

Black polyester and fleece ice scraper glove to 

protect your hands against cold weather 

conditions. We will print your logo on the plastic 

scraper. 

  

99012    
 22,2 x 10,8 x 2,9 cm  T1 5 x 3 cm  P  

 

Racletă parbriz din plastic, cu mâner comod 

disponibil în 4 culori diferite. Personalizarea vă 

recomandăm prin tampografie. 

Ice scraper transparently frosted. We will print 

your logo on the scraper. 

  

Racletă 
detașabilă

Curățător zăpadă 
și racletă

Mănușă 
caldă, 
căptușit

Racletă
Curățător 
zăpadă și 
racletă

Racletă fi nă

Roată de reglare

Perie de 
zăpadă

Mâner comfortabil și 
extensiune racletă
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3xUM4

3xUM4

83062    
 17,1 x 13 x 3,8  G3,VM 3 x 0,5 cm  K  

 

Set, ce conţine lanternă masivă din metal cu 

14LED-uri şi cleşte multitool. Personalizarea vă 

recomandăm prin gravura laser. 

Set of large metal torch with 14 LEDs and multi-

tool with pincers, saw, can opener, nail file, 

large and small slotted screwdriver, Phillips 

screwdriver, extra sharp knife, and fish scaler 

with measuring unit. We will engrave your 

advertising on the smooth surface of the torch 

grip and the grip of the multi-tool. 

  

Conține 3 baterii

14LED-uri - putere maximă On/Off la apăsare ușoara

Clește plat

Taietor lateral

8 variații de cuțite 
și instrumente

Mâner comfortabil

88422    
 12,3 x ø 3,5 cm  G2 3 x 1 cm  K  

 

Lanternă din metal. Datorită celor 14 LED-uri 

are o lumină extrem de puternică. 

Personalizarea vă recomandăm prin gravura 

laser. 

This massive metal torch with 14 LEDs and 

extra-bright light is comfortable to hold thanks 

to the chequered knob. Your logo will be 

engraved on the square on the grip. 

  

Conține 3 baterii

14Led-uri
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87823    
 20 x 13,5 x 3 cm  G2,T3 4 x 2 cm  P  

 

Set scule din 25 piese totul într-o cutie din 

aluminiu. Personalizarea vă recomandăm prin 

gravura laser. 

For the road or at home, this 25-piece 

aluminium tool box* with zipper contains 2 

pliers, bits and screwdrivers in various sizes 

and tweezers. We will engrave your logo on the 

case. 

  

Cutter lateral Clește plat

Set de bituri de 10 bucăți

Pensetă

4 capace 
metalice

Șurubelniță

Adaptor

6 șurubelnițe de precizie
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90817    
 15,1 x 5,6 x 2,3 cm  G2 3 x 1 cm  P  

 

Briceag multifuncţional din metal cu 

următoarele funcţii: lumină LED, ciocan de 

urgenţă, tăietor de centură, şurubelniţă, cuţit, 

deschizător de sticlă, ferăstrău şi cheie, 

ambalate într-o cutie neagră. Personalizarea vă 

recomandăm prin gravura laser. 

Multitool made of metal with the following 

functions: LED light, emergency hammer, belt 

cutter, screwdrivers, knife, bottle opener, saw 

and wrench; packed in a case. Your logo will be 

laser engraved. 

  

81419    
 7,8 x 2,7 x 16,5 cm  T2,G2 1,5 x 0,5 cm  

E  
 

Multitool din oţel inoxidabil cu mâner din lemn 

totul într-o husă. Personalizarea vă 

recomandăm prin tampografie. 

High-quality stainless steel multi-tool with 

wooden grip in a black case. We will engrave 

your logo onto one handle. 

  

Ciocan de 
urgență

Tăietor centură

Lumină LED

Cheie 
hexagonală

Lame multifuncționale

Cheie hexagonală de 5x6

Șurubelniță

Lamă

Deschizător doză

Deschizător sticlă

Lamă de ferăstrău

3 bituri, drep-
te și PH

Clește plat

Cutter lateral

Șurubelniță 
plată și PH

Șurubelniță 
de 2 mărimi

Foarfece

Lamă de tăiere și ferăstrău

2 baterii incluse
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88001    
 8,2 x 4,4 x 10,9 cm  S2 5,5 x 3,5 cm  K  

 

Trusă de reparat bicicletă din 17 piese. 

Personalizarea vă recomandăm prin serigrafie. 

The complete bicycle repair kit, includes 17 

pieces in a black bag. We will print your logo on 

the pouch. 

  

97799    
 15 x 7,9 x 2,5 cm  G2,VM 3 x 0,8 cm  K  

 

Acest set conţine un breloc argintiu cu 3 LED, 

şurubelniţă din metal cu capac cu filet şi 8 

diferite mărimi cap de şurubelniţă. 

Personalizarea vă recomandăm prin gravura 

laser. 

This nice gift set consists of a keyring 3 LEDs 

torch, and a metal screwdriver with unscrewing 

cap. Features 8 interchangeable bits in different 

sizes. We will engrave your logo on the shaft of 

the screwdriver. 

  

6 chei Allen

Șurubelniță 
dreaptă și PH

Piulițe de 8/9/10mm

Adaptor 
piuliță

Cheie hexagonală 
8/15mm

6 plasturi 
adezive Răzătoare

Unealtă de monta-
re sau demontare 
cauciuc

8 bituri, șurubelniță 
plată și PH

Clip practic 
pentru buzunar

Recipient 
bituri

3 LED-uri
Breloc

AJUTORUL DVS ÎN 

CAZURI URGENTE

4 baterii incluse

177



88002    
 15,5 x 10 x 5 cm  G2,T3 4 x 2 cm  K  

 

Set scule din 25 piese. Astfel veţi avea la 

îndemână toate sculele necesare. 

Personalizarea vă recomandăm prin gravura 

laser. 

Foldable 25-piece tool case, hard shell. We will 

engrave your logo on the center of the case. 

  

4 capace 
metalice

6 șurubelnițe de precizie

Cutter lateral

Clește plat

Pensetă

Șurubelniță

Adaptor

Set de bituri de 10 bucăți

90734    
 8,6 x 5,5 x 0,2 cm  G2 3 x 1,5 cm  P  

 

Etichetă de bagaj şi kit supravieţuire din 

aluminiu cu deschizător de scrisori, riglă, 

deschizător de sticle, deschizător de conserve, 

şurubelniţă, busolă. Setul perfect de 

instrumente de supravieţuire. Personalizarea vă 

recomandăm prin gravura laser. 

Survival luggage tag made of aluminium; with 

paper knife, ruler, bottle opener, can opener, 

screwdriver, compass, wrench, and peeler. The 

ultimate toolset! Your logo will be engraved. 

  

Cuțit corespondență

Liniar

Deschizător sticlă

Busolă

Chei 6/7/8/10/12/14mm

Curățător

2 șurubelnițe

Deschizător doză

Deschizător cutii

Breloc

MULTI-TALENT
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80621    
 42,5 x 4,5 x 30,5 cm  VM 11 x 8 cm  K  

 

Calendar "Instrumente". Calendarul include un 

instrument pentru fiecare zi de Advent (include 

2 cleşti, şurubelniţe în diverse dimensiuni şi o 

pensetă ascuţită. Personalizarea vă 

recomandăm prin eticheta vinyl. 

Advent Calendar "Tools". The calendar includes 

a tool for each day of Advent (includes 2 pliers, 

bits, screwdrivers in diverse sizes and pointed 

tweezers). Your advertising will be printed on 

the bottom corner of the calendar. 

  
Cutter lateral Clește plat

Set de bituri de 
10 bucăți

Pensetă

4 capace 
metalice

Șurubelniță

Adaptor

6 șurubelnițe 
de precizie

PENTRU COPILUL 
DIN DVS.

179



incl.

incl.

3xUM4

incl.

80387    
 17,2 x ø 2,1 cm  G2 4 x 0,5 cm  K  

 

Lanternă metalică cu LED, telescopic cu o 

lungime maximă de 57,7cm, cu cap magnetic 

flexibil. Personalizarea vă recomandăm prin 

gravura laser. 

Magnetic flexible telescope torch with 3 LED, 

the head is flexible and magnetic, perfect for 

getting metal things out of the tightest places. 

Telescope approx. 60 cm. We will laser 

engrave your logo onto the rectangle on the 

handle. 

  

90738    
 15,9 x 2,3 x 1,5 cm  T2 5 x 2 cm  K  

 

Lanternă din plastic cu 3 LED-uri şi funcţie 

magnetică. Ideal pentru montarea pe suprafeţe 

metalice, de exemplu partea de jos a maşinii. 

Personalizarea vă recomandăm prin 

tampografie. 

Pocket flashlight in plastic with 3 LED and 

magnetic function, ideal to fix on metallic 

surfaces, for example, the bottom of the car. 

We will print your logo directly on the torch. 

  

Cap 
magnetic

Telescop, extensibil 
până la 57,7cm

Cap rotativ de 360°

Design striat, de 
înaltă calitate

Clip practic 
pentru buzunar

3 LED-uri

3 baterii incluse

4 baterii incluse

3 LED-uri

2 magneți

80927    
 4,9 x ø 2,5 cm  G2 2,5 x 1,5 cm  K  

 

Lanternă cu corp metalic, 6 LED-uri şi o buclă 

din silicon pentru o ataşare uşoară. 

Personalizarea vă recomandăm prin gravura 

laser. 

Flashlight with metal body, 6 LEDs, and silicone 

loop. Your logo will be engraved. 

  

6 LED-uri

2 baterii incluse

Bandă felexibilă 
din silicon

Soft touch On/Off

On/Off la atinge-
re ușoară

81185    
 ø 3,6 x 13,6 cm  G2 3,5 x 1,5 cm  K  

 

Lanternă LED, din aluminiu cu 3 funcții diferite 

de iluminare: continuu, SOS și intermitent. 

Putere de 10W, are și curea de mână. 

Personalizarea vă recomandăm prin gravura 

laser. 

LED flashlight made of aluminum with 3 

different light functions (still, SOS and flashing 

light), a power of 10 watts and a wrist strap. 

Your advertising will be engraved on the 

flashlight. 
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88757    
 8,6 x ø 2,5 cm  G2 2 x 1 cm  K  

 

Lanternă din aluminiu cu 9 LED-uri. Vine însoţit 

de 3 baterii în cutie individuală de cadou. 

Personalizarea vă recomandăm prin gravura 

laser. 

Very bright torch made of aluminum, with 9 

LEDs and practical hand lug; supplied inclusive 

batteries in a box*. Your logo will be laser-

engraved on the smooth center area. 

  

92311    
 9,6 x 2,4 x 0,8 cm  T1 4 x 1 cm  K  

 

Breloc cu LED, lumină albă. Nu veţi rămâne 

niciodată în întuneric dacă aveţi acest breloc la 

Dumneavoastră. Personalizarea vă 

recomandăm prin tampografie. 

Two-colour key chain with white LED light. We 

will print your logo on the center.  

  

9 LED-uri

Curea de mână 
pentru siguranță

Design striat, de 
înaltă calitate

3 baterii incluse

3 baterii incluse

Breloc

On/Off la atinge-
re ușoară
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89005    
 15,1 x 2,2 x 4,5 cm  T2 3 x 1 cm  K  

 

Cutter profesional cu 4 lame, design CrisMa. 

Personalizarea vă recomandăm prin 

tampografie. 

Professional cutter with 4 complete blades 

included, each with 10 parts. We will print your 

logo on the round plate. 

  

50681    
 10 x 3,3 x 0,6 cm  G1 4 x 2 cm  K  

 

Briceag de înaltă calitate, pliabil, din oţel 

inoxidabil, cu blocare de siguranţă. 

Personalizarea vă recomandăm prin gravura 

laser. 

Stainless steel foldable pocket knife with safety 

lock. We will engrave your logo onto the handle. 

  

59104    
 9,4 x 2,5 x 1,8 cm  T2 3,5 x 1,2 cm  K  

 

Briceag cu 16 funcţii cu mâner plastic. Este 

ideal în timpul călătoriilor!. Personalizarea vă 

recomandăm prin tampografie. 

Pocket knife with plastic shaft and 16 functions. 

Your logo will be engraved. 

  

Tirbușon

Pilă de unghii

Deschizător sticlă

Foarfece

Lame de tăiere și ferăstrău

Deschizător doze

Șurubelniță cu capăt drept si Philips

Inel de atașare

Pensetă

Scobitoare

Ac de cusut
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3m

5m

98794    
 size 10  S2,VM 7 x 4 cm  N  

 

Mănuşi de lucru din piele naturală oferă 

siguranţă mâinilor şi vă protejează mâinile de 

murdărie şi frig. Personalizarea vă 

recomandăm prin serigrafie. 

The working gloves made of real leather and 

cotton protect from dirt, injuries, and cold, and 

are thus a must for all professional branches. 

We will print your logo on a glove. 

  

81735    
 8,5 x 3,7 x 6,6 cm  T2 2,5 x 1,8 cm  K  

 

Ruletă masivă de 5m cu înveliş din plastic, cu 

numere mari şi funcţie de fixare. Personalizarea 

vă recomandăm prin tampografie. 

Large 5 meter steel measuring tape with robust 

plastic and metal coating, large figures and a 

permanent stop bar. The practical belt clip and 

the small cord provide a safe grip. We will print 

your logo on the side. 

  

81734    
 7,5 x 3,3 x 5,9 cm  T2 2,5 x 1,5 cm  K  

 

Ruletă masivă de 3m cu înveliş din plastic, cu 

numere mari şi funcţie de fixare. Personalizarea 

vă recomandăm prin tampografie. 

Large 3 meter steel measuring tape with robust 

plastic and metal coating, large figures, and a 

permanent stop bar. The practical belt clip and 

the small cord provide a safe grip. We will print 

your logo on the side. 

  

Măsurare în cm

Curea de mână pentru siguranță

Funcție de retractare

Clip pentru 
curea

Funcție automată de stop

Vârf de prindere

Mâner comfortabil

5 metri

Ruletă de 3 metri, cu 
funcții asemănătoare celui   
   de 5 metri
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3xUM4

incl. 2m

80832    
 12,6 x ø 1,5 cm  G2 3 x 0,7 cm  K  

 

Torţă din aluminiu cu bază magnetică, clip, 

desfăcător sticle şi LED-uri COB. Cadou ideal 

pentru orice meşter. Personalizarea vă 

recomandăm prin gravura laser. 

Aluminum torch with magnetic base, clip, bottle 

opener, and COB bulb. Ideal for every 

craftsman. Your logo will be engraved. 

  

Magnet

Deschizător sticlă

Lumină COB pentru di-
spersiune largă de lumină

Clip practic 
pentru buzunar

5 baterii incluse

88809    
 8 x 3,2 x 6,2 cm  T2 3,5 x 3,5 cm  K  

 

Ruletă de 2m cu boloboc, pix şi bloc notes. 

Personalizarea vă recomandăm prin 

tampografie. 

Flexible steel 2 meters measuring tape, with 

spirit level, memo pad, and pen. We will print 

your logo on the transparent lid. 

  

91183    
 adjustable  T2 3 x 0,5 cm  K  

 

Lampă de cap COB, cu bandă elastică și putere 

de 3W. Lampa are 3 funcții diferite: continuu, 

flash, și dimabil. Personalizarea vă 

recomandăm prin tampografie. 

COB head light with adjustable rubber band 

and 3 watts power. The lamp has a still, 

flashing, and dimmable light function. Your 

advertisement will be printed on the front of the 

lamp. 
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80882    
 6,5 x 3,5 x 6,2 cm  G2 ø  3 cm  K  

 

Ruletă din oţel de 3 m, carcasă din cauciuc, 

brăţară, clemă pentru curea şi o mică placă 

pentru personalizare. Personalizarea vă 

recomandăm prin tampografie. 

Steel measuring tape - 3m length, rubberized 

case, hand strap, belt clip, and a plate in the 

middle on which your advertising is engraved. 

  

80883    
 7,3 x 3,7 x 6,8 cm  G2 ø  3 cm  K  

 

Ruletă din oţel de 5 m, carcasă din cauciuc, 

brăţară, clemă pentru curea şi o mică placă 

pentru personalizare. Personalizarea vă 

recomandăm prin tampografie. 

Steel measuring tape - 5m length, rubberized 

case, hand strap, belt clip, and a plate in the 

middle on which your advertising is engraved. 

  

91173    
 13,7 x 4 x 10,2 cm  T2 4 x 1 cm  K  

 

Lampă de lucru din plastic cu o putere de 10W, 

3 funcții de iluminat (continuu, SOS și 

intermitent), și un mâner pliabil pentru așezare 

sau transport. Personalizarea vă recomandăm 

prin tampografie. 

COB construction or work lamp made of plastic 

with 10 watts of power, 3 lighting functions 

(floor, SOS and flashing) and a fold-out handle 

for putting down or carrying.  Your ad will be 

printed above the light. 
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97882    
 7,6 x 3,5 x 0,6 cm  G1 1 x 1,5 cm  K  

 

Breloc cu suprafaţă lucioasă cu monedă pentru 

cărucioare de cumpărături. Personalizarea vă 

recomandăm prin gravura laser. 

High-gloss finished metal keyring containing a 

practical shopping cart chip. Your logo will be 

engraved. 

  

90367    
 9,7 x 2,3 x 0,5 cm  G1,DO 1,5 x 1 cm  K  

 

Breloc metalic cu deschizător sticle şi monedă 

pentru cărucior la cumpărături. Personalizarea 

vă recomandăm prin gravura laser. 

Metal keychain with shopping coin and bottle 

opener. Your logo will be laser engraved onto 

the body. 

  

97654    
 10,3 x 3,5 x 0,6 cm  G1 2,2 x 1 cm  K  

 

Breloc HOME din metal cu inel şi lănţişor, 

împachetat într-o cutie cadou individuală 

ecologică. Personalizarea vă recomandăm prin 

gravura laser. 

"The Home" keyring - in metal house shape 

with chain. Your logo will be engraved. 

  

Deschizător sticlă

Monedă pentru cărucior

Monedă pen-
tru cărucior
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92260    
 8,2 x 3,2 x 0,8 cm  G1 3 x 1,5 cm  K  

 

Breloc din metal cu desfăcător cu o suprafaţă 

ce se poate bine personaliza. Produsul este 

împachetat în cutie individuală ecologică. 

Personalizarea vă recomandăm prin gravura 

laser. 

Metal keyring with bottle opener, glossy 

chrome. Your logo will be engraved. 

  

92211    
 7 x 3,5 x 0,3 cm  G1,DO ø 2 cm  K  

 

Breloc ROUND din metal, cromat cu interiorul 

mat. Personalizarea vă recomandăm prin 

gravura laser. 

Metal keyring, round, chrome with shiny inner 

part. Your logo will be engraved. 

  

92108    
 8 x 3,5 x 0,6 cm  G1,DO 2,7 x 0,9 cm  K  

 

Breloc metalic cu partea interioară mată, ideal 

pentru logoul Dumneavoastră. Personalizarea 

vă recomandăm prin gravura laser. 

Top seller - classic gift keyring perfect for 

engraving your logo. 

  

Deschizător sticlă
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92212    
 8 x 3,5 x 0,4 cm  G1,DO 1,5 x 2,7 cm  K  

 

Breloc metalic în formă de dreptunghi cu 

interiorul mat împachetat în cutie individuală 

ecologică. Personalizarea vă recomandăm prin 

gravura laser. 

Metal keyring, rectangular, chrome with matt-

brushed inner part. Your logo will be engraved. 

  

97881    
 9 x 3,5 x 0,3 cm  G1 3 x 1,5 cm  K  

 

Breloc cu formă de camion cu decoraţie 

neagră, împachetat în cutie individuală 

ecologică. Personalizarea vă recomandăm prin 

gravura laser. 

High-gloss finished metal keyring in HGV shape 

with black insert. Your logo will be engraved. 

  

91169    
 8 x 2 x 0,5 cm  G1 1,5 x 1,5 cm  KS  

 

Breloc cu bandă din imitație de piele și plăcuță 

din metal. Personalizarea vă recomandăm prin 

gravura laser. 

Keychain with colored leatherette and shiny 

metal plate for laser engraving. 
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92270    
 8,6 x 3,5 x 0,6 cm  G1,DO 3 x 1,5 cm  K  

 

Breloc metalic "Wave" - cu partea interioară 

mată, ideal pentru logoul Dumneavoastră. 

Personalizarea vă recomandăm prin gravura 

laser. 

"Wave" metal keyring. Your logo will be 

engraved. 

  

97885    
 8,8 x 2,1 x 1 cm  G1 1,7 x 1,4 cm  K  

 

Breloc cu curea PU negru şi placă de metal 

lucios. Vine in cutie individuală ecologică. 

Personalizarea vă recomandăm prin gravura 

laser. 

Keyring with a black PU strap and a shiny metal 

plate. We will engrave your logo on the plate. 

  

90957    
 9,8 x 3,5 x 0,5 cm  G2 3 x 2 cm  P  

 

Breloc cu bandă colorată şi placă metalică 

lucioasă. Personalizarea vă recomandăm prin 

gravura laser. 

Keychain with color ribbon and shiny metal 

plate, on which your logo is engraved. 
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50450    
 10 cm height  S2 2 x 1 cm  N  

 

Ursuleţ mic (bebeluş) din pluş cu eşarfă. O 

companie perfectă, acest cadou sigur va fi iubit 

de toată lumea!. Personalizarea vă 

recomandăm prin serigrafie. 

Small plush teddy bear (child) - a gift which is 

for sure loved - comes with a separate scarf on 

which we will print your logo. 

  

50451    
 16,5 cm height  S2 4 x 2 cm  N  

 

Ursuleţ mijlociu (mamă) din pluş cu eşarfă. O 

companie perfectă, acest cadou sigur va fi iubit 

de toată lumea! Personalizarea vă 

recomandăm prin serigrafie. 

Medium size plush teddy bear (mother) - a gift 

which is for sure loved - comes with a separate 

scarf on which we will print your logo. 

  

50452    
 20,5 cm height  S2 4 x 2 cm  N  

 

Ursuleţ mare (tată) din pluş cu eşarfă. O 

companie perfectă, acest cadou sigur va fi iubit 

de toată lumea! Personalizarea vă 

recomandăm prin serigrafie. 

Big plush teddy bear (father) - a gift which is for 

sure loved - comes with a separate scarf on 

which we will print your logo. 
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50962    
 7 x 4,2 x 12 cm  S2 4 x 1,8 cm  K  

 

Binoclu cu câmp de vizualizare 84M / 1000M, 

cu şnur şi cârpă de curăţat într-o husă care 

poate fi ataşat la curea. Personalizarea vă 

recomandăm prin serigrafie. 

84M / 1000M field of view binoculars, with 

drawstring and cleaning cloth, packed in a case 

that can be attached to your belt. We will print 

your advertising on the case. 

  

50719    
 14,2 x 12,2 x 17,5 cm  VM,T2 5 x 3 cm  

K  
 

Birdhouse din carton solid asamblabil. O 

distracţie pentru toate vârstele, potrivit ca şi 

decoraţie sau ca şi hrănitor pentru păsări. 

Personalizarea vă recomandăm prin eticheta 

vinyl. 

Bird house made of MDF, to be assembled; fun 

for all ages, and suitable as decoration or 

feeding place for birds. We will place your logo 

on the packaging. 
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58758    

 14,3 x 14,3 x 4,8 cm  T3 3,5 x 1 cm  P  
 

Ochelari de soare "nerd look" cu ramă de 

calitate şi lentile rezistente la UV400. 

Personalizarea vă recomandăm prin 

tampografie. 

“Nerd look” sunglasses, high-quality plastic 

frame, UV 400 certified. The temple is the ideal 

space for your advertising. 

  51172    
 adjustable  G2 2,5 x 1 cm  K  

 

Coardă de sărit profesional, și bile metalice 

pentru o rotație rapidă. Lungimea corzii poate fi 

reglată cu ajutorul șuruburilor. Are mâner de 

calitate fabricat din oțel inoxidabil. 

Personalizarea vă recomandăm prin gravura 

laser. 

Professional skipping rope with ball bearings for 

fast rotations, individually adjustable lenght, and 

high-quality stainless steel handles. We 

engrave your advertising on a handle. 
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50671    

 14,5 x 15,5 x 4,7 cm  T2 4 x 0,8 cm  P  
 

Ochelari de soare eleganţi, din plastic bicolor, 

cu lentile oglindite, cu protecţie UV 400 şi 

categorie 3 de filtru. Personalizarea vă 

recomandăm prin tampografie. 

Stylish sunglasses made of plastic, with two-

coloured frame, and mirrored lenses with UV 

400, category 3 protection. We will print your 

logo on the black temple. 

  

50933    
 14,5 x 15,5 x 4,7 cm  T2 3,5 x 1 cm  P  

 

Ochelari de soare cu lentile negre de protectie 

UV400, Categoria 3., în formă clasică, cu ramă 

din plastic de înaltă calitate şi aspect de lemn. 

Personalizarea vă recomandăm prin 

tampografie. 

Black classic-looking sunglasses with high-

quality plastic frame and wood-looking temples. 

With UV 400 protection, filter category 3. We 

will print your logo on a temple. 

  

NEGRU ÎN EXTERIOR, 
COLORAT ÎN INTERIOR
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21100    
 31 x 4,8 x 14,2 cm  S2 6 x 4 cm  K  

 

Set golf de birou cu accesorii din lemn, pentru 

uz intern. Personalizarea vă recomandăm prin 

serigrafie. 

The Office Eagle - golf set with a wooden 

putter. Whether at the office or at home - 

improve your skills anywhere! We will print (only 

one colour) or engrave your logo on the case. 

  

50711    
 ø 20 cm  S2 3,5 x 3,5 cm  P  

 

Această minge fotbal va fi articolul Dvs. ideal 

pentru logoul Dvs. Personalizarea vă 

recomandăm prin serigrafie. 

With this football your brand is an active 

advantage. We will print your logo on a white 

segment. 

  

53602    
 23 x 7 x 16 cm  S2 15 x 8 cm  P  

 

Joc Petanque mare cu 6 mingi din oţel cromat 

totul într-o gentuţă din polyester. 

Personalizarea vă recomandăm prin serigrafie. 

Big boules game with 6 metal balls, 1 small 

wooden ball, measuring tape and carrying bag. 

  

DIMENSIUNE 

STANDARD
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80313    
 30 x 18 x 83,5 cm  VM,DO 8 x 2 cm  K  

 

Roller pliabil de înaltă calitate, cu ghidon 

reglabil şi roţi din PU. Personalizarea vă 

recomandăm prin eticheta vinyl. 

High quality pedal-scooter with height-

adjustable handlebar, PU tire and folding 

mechanism. Your logo will be engraved. 

  

50788    
 ø 18 x 36 cm  VM 5 x 3 cm  K  

 

Minge box pentru ameliorarea stresului, este 

prevăzut cu o ventuză care permite fixarea 

orizontală, verticală sau cu capul în jos a mingii 

pe suprafeţele, netede. Pompa de aer inclusă. 

Personalizarea vă recomandăm prin eticheta 

vinyl. 

Punching ball for stress relief; it comes with a 

suction cup that allows the ball to be fixed 

horizontally, vertically or upside down to smooth 

surfaces; air pump included. We will print your 

logo on a label on the single packaging. 

  

Greutate maximă
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71189    
 10,7 x 10,7 x 10,5 cm  VM 5 x 3 cm  N  

 

4 prosoape din microfibră în cutie din metal cu 

design de Crăciun. Personalizarea vă 

recomandăm prin eticheta vinyl. 

4 microfiber towels in a Christmas metal box. 

We will laser engrave your logo on the box. 

  DIMENSIUNI PROSOP

26 x 26 cm
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91187    
 5,1 x 6 x 10,9 cm  T2 3 x 0,7 cm  K  

 

Moș Nicolae sau ren cu baterie solară, care, la 

soare începe să danseze. Un cadou drăguț 

pentru sfârșit de an. Personalizarea vă 

recomandăm prin tampografie. 

Wiggle figure with integrated solar cell. When 

the solar field is exposed to the sun or light, the 

figure begins to wobble. Your advertisement will 

be printed on the base. 
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80170    
 7,7 x 7,7 x 10 cm  VM 4 x 2 cm  K  

 

Decoraţiune pom de Crăciun, în cutie cadou de 

Crăciun. Personalizarea vă recomandăm prin 

eticheta vinyl. 

Plastic Christmas tree decorative ball in a x-

mas gift box. An eye-catcher on every 

christmas tree. We will print your logo on a label 

on the box. 

  

90331    
 10,5 x 16,2 x 1,3 cm  VM 5 x 3 cm  P  

 

Set decoraţiune din pâslă pentru pomul de 

Crăciun, compus din 6 piese. Cele 6 decoraţiuni 

diferite vor înfrumuseţa fiecare pom de 

Crăciun!. Personalizarea vă recomandăm prin 

eticheta vinyl. 

6-piece felt-pendant tree decorations that 

embellish every Christmas tree. We will print 

your logo on a label on the packaging. 

  

90326    
 15,3 x 12,5 x 1,7 cm  VM 4 x 2 cm  K  

 

Ornamente de pom de Crăciun, produs din 

lemn, livrat într-o cutie potrivită pentru cadou. 

Aceste 12 buc ornamente vor fi decoraţiunea 

potrivită pe oricare pom de Crăciun. 

Personalizarea vă recomandăm prin eticheta 

vinyl. 

Ornamental wooden Christmas tree decorations 

- 12 pieces. The 12 different motifs embellish 

every Christmas tree. 
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80188    
 8 x 8 x 2,5 cm  VM 4 x 2 cm  K  

 

Set lumânare de Crăciun, care conţine o 

lumânare strălucitoare cu suport, împachetat în 

cutie de cadou. Personalizarea vă recomandăm 

prin eticheta vinyl. 

Christmas candle set of a sparkling candle and 

a holder, already pre-packed as a gift.  

  

83078    
 13 x 9,4 x 2,3 cm  VM 4 x 2 cm  PVC K  

 

Set de lumânări de Crăciun în suport din sticlă 

decorate cu fulgi mici de zăpadă. 

Personalizarea vă recomandăm prin eticheta 

vinyl. 

Christmas candle set with a glass tealight 

holder and 3 tealights decorated with small 

snowflakes. Your advertising will be printed on 

a label and placed on the packaging. 

  

83394    
 29,5 x 0,2 x 41,5 cm  S2 8 x 3 cm  N  

 

Căciulă de Moş Crăciun, din pâslă, produsul 

perfect pentru a crea o atmosfera de 

sărbătoare. Personalizarea vă recomandăm 

prin serigrafie. 

Bring some Christmas mood to your customers 

with this Christmas cap made of felt. We will 

print your advertising on the cap by means of 

transfer print. 
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98741    
 7 x 3,2 x 1,6 cm  G2 4 x 1,5 cm  K  

 

Cine nu şi-ar dori un lingou de aur? Brichetă 

micuţă în formă de lingou de aur. Reîncărcabil, 

împachetat în cutie de cadou. Personalizarea 

vă recomandăm prin gravura laser. 

Who does not want to get a gold bar? Smart 

automatic lighter in small gold bar shape. 

Refillable and single-packed in a black box* 

with transparent window. We will engrave your 

logo on the back of the lighter. 

  

90045    
 6 x 3,5 x 11,2 cm  T2 5 x 1,2 cm  K  

 

Brichetă electronică pe gaz pentru flambat, cu 

regulator pentru flacără şi protecţie pentru copii. 

Personalizarea vă recomandăm prin 

tampografie. 

Refillable "creme brulee" torch with regulable 

flame size and kids safety. We will print your 

logo onto the shaft. 

  

86016    
 17,6 x 1,5 x 1,1 cm  G1 4,5 x 1 cm  K  

 

Aprinzător aragaz electric cromat cu design 

subţire&lung. Personalizarea vă recomandăm 

prin gravura laser. 

Classic elegant slim metal table lighter. We will 

engrave your logo centered on the lighter. 

  

90044    
 23 x 3,5 x 1,9 cm  G1 5 x 1,5 cm  K  

 

Brichetă metalică, ideală pentru aprinderea 

lumânării, şemineelor sau a sobelor. 

Reîncărcabil, cu flacără reglabilă. 

Personalizarea vă recomandăm prin gravura 

laser. 

Metal table lighter, ideal for lighting candles, 

chimneys and stoves. Refillable and with 

regulable flame size. We will print your logo on 

the lighter. 
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90976    
 3,9 x 1,6 x 7 cm  T2 2,5 x 3 cm  K  

 

Brichetă mată din plastic, încărcabilă prin cablu 

USB, fără flacără. Personalizarea vă 

recomandăm prin tampografie. 

Matt lighter made of plastic, it is charged 

through a USB cable, and lights without flame. 

We will print your logo on the lighter. 

  

90977    
 7,9 x 2,7 x 1,6 cm  T2 3,5 x 2 cm  N  

 

Brichetă electrică încărcabilă prin cablu USB, 

cu funcţionare fără flacără. Personalizarea vă 

recomandăm prin tampografie. 

Plastic lighter, charged through a USB cable, 

and lights without flame. We will print your logo 

on the lighter. 

  

80585    
 8 x 5 x 7,5 cm  T2 3 x 1 cm  K  

 

LEDURI care îşi schimbă culoarea - lumină 

nocturnă în formă de stea. Decorative în fiecare 

dormitor sau camera copilului. Personalizarea 

vă recomandăm prin tampografie. 

Color changing LED night light in star shape. 

Decorative in every bedroom or children's room. 

Your advertising will be printed on the light. 
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30035    
 2,5 x 0,8 x 3,8 cm  • - cm  P  

 

Figurine X-Mas 3D ce se pot lipi pe aproape 

orice suprafaţă, accesorii drăguţe de Crăciun. 

Stick on X-Mas icons. 

  

58386    
 16 x ø 10 cm  VM 4 x 1,8 cm  K  

 

Acest glob pentru economisiri vă va face să 

visaţi despre următorul concediu. 

Personalizarea vă recomandăm prin eticheta 

vinyl. 

This rotating globe-shaped savings box makes 

you dream of your next holiday. We will print 

your logo on a full colour label on the single 

packaging. 

  

56235    
 12,6 x 10 x 10,1 cm  T2 4 x 2,5 cm  K  

 

Puşculiţă din plastic transparent în culori 

vesele. Personalizarea vă recomandăm prin 

tampografie. 

Transparent piggy bank. We will print your logo 

on one side. 
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10067   
14,5 x ø 1 cm G0,T4 5 x 0,6 cm P

Pix din aluminiu cu mecanism clasic. 

laser.

10067   

14,5 x ø 1 cm G0,T4 5 x 0,6 cm P
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