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2665

Wroclaw üveg pohár
Üvegből készült ivópohár szilikon 
tetővel (350 ml), parafa gyűrűvel.

3123

Cesena termoszbögre
Stílusos, duplafalú thermo 
utazó bögre, rozsdamentes 
acélból és bambuszból készült. 
Űrtartalma: 500 ml.

2901

Sibenik termoszbögre
Elegáns duplafalú thermo utazó 
bögre, rozsdamentes acélból 
(600 ml), parafa talppal.

0482

Como fém termöszbögre
Duplafalú, rozsdamentes acél,thermo 
utazó bögre, szivárgásmentes 
műanyag fedővel. Űrtartalom 500 ml.

2665

Glass drinking cup Wroclaw
Drinking cup made of glass with 
a silicone lid, a cork sleeve and a 
capacity of 350ml. Your advertising 
will be placed on the cuff.

3123

Thermo mug Cesena
Stylish thermo mug (double-walled, 
vacuum) in a mix of materials, 
stainless steel and bamboo. 
Capacity 500 ml. We engrave your 
advertising in the upper third on 
the metal part. Engraving on the 
bamboo part possible on request. 
Due to the natural bamboo 
grain, each item is unique.

2901

Thermo mug Sibenik
Elegant double-walled thermo mug 
made of stainless steel with a capacity 
of 600 ml and a stylish cork base. The 
perfect companion for on the go. We 
laser your advertising onto the cup.

0482

Insulating mug "Como"
Double-walled, noble stainless 
steel mug with 500ml capacity; 
more importantly, leak-proof. Your 
advertising will be engraved.
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2580

RPET ivópalack bambusz 
fedéllel, 600 ml
600 ml űrtartalmú, bambuszból 
készült zárókupakkal ellátott, 
RPET ivópalack.

2783

Skopje üveg kulacs
Üveg ivópalack (500 ml), parafa 
gyűrűvel, bambusz kupakkal.

2972

Oslo fém ivópalack
Rozsdamentes acél kulacs 300 ml-
es űrtartalommal és fa fedéllel.

2580

RPET bottle with bamboo lod
Drinking bottle made of PET with a 
lockable lid made of bamboo and a 
capacity of 600 ml. Your advertising 
will be printed on the bottle.

2783

Glass bottle Skopje
Glass bottle with a capacity 
of 500ml, a cork sleeve for a 
particularly pleasant hand feeling 
and a bamboo lid. We laser your 
advertising onto the cork coating.

2972

Drinking bottle Oslo
Stainless steel drinking bottle with a 
capacity of 300 ml and a wooden 
lid. Due to its size, it fits in every 
pocket and is therefore the ideal 
companion. We will apply your 
advertising to the bottle by means 
of laser engraving. Engraving on 
the lid possible on request.



4

03 07
03

06

2914

Santander rozsdamentes 
acél termoszbögre
Extravagáns rozsdamentes acél 
bögre, 500 ml űrtartalommal.

2696

Split termosz és ivópohár szett
Rozsdamentes acélból készült, 
vákuumszigetelt, szivárgásmentes 
termosz (500 ml-es űrtartalom) és egy 
duplafalú, 450 ml-es rozsdamentes 
acél thermo útazó bögréből álló szett.

2613

Zürich termoszbögre
Rozsdamentes acél utazó bögre, USB 
csatlakozóval az ital melegen tartása 
érdekében. 400 ml űrtartalmú.

2658

Zadar termoszbögre
Szivárgásmentes, duplafalú 
rozsdamentes utazó bögre (400 ml).

1512

Alumínium ivópalack, 600 ml
Alumínium kulacs zárható kupakkal 
és 600 ml űrtartalommal.

2914

Stainless steel mug Santander
Extravagant drinking cup made of 
stainless steel with a capacity of 
500 ml. The perfect companion 
on all journeys. We will apply 
your advertising to the cup by 
means of laser engraving.

2696

Set of vacuum flask and 
drinking cup Split
Set consisting of a vacuum 
insulated jug made of stainless 
steel (capacity 500 ml) with a leak-
proof quick-release fastener and 
a double-walled thermal drinking 
cup made of stainless steel with a 
capacity of 450 ml. Your advertising 
will be engraved on the jug.

2613

Thermo mug Zürich
Stainless steel mug with USB 
connection for keeping warm and 
a capacity of 400ml. Perfect for the 
car or the workplace. We laser your 
advertising to the left of the handle.

2658

Thermo mug Zadar
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.

1512

Aluminium drinking 
bottle 600 ml
Aluminum bottle with lockable 
lid and a 600 ml capacity. Your 
logo will be engraved.
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2908

Sapporo RPET ivópalack
Fenntartható, ECO kulacs 
(780 ml-es űrtartalommal), 
újrahasznosított PET anyagból.

2784

Sion RPET ivópalack
Fenntartható, ECO kulacs (700 ml-
es űrtartalom) újrahasznosított 
PET-ből, szívószállal, és 
rozsdamentes acél gyűrűvel.

2098

RPET ivópalack, 500 ml
500 ml űrtartalmú újrahasznosított 
PET-ből készült, BPA mentes kulacs, 
rozsdamentes kupakkal, csuklópánttal.

2908

RPET drinking bottle Sapporo
Sustainable drinking bottle made from 
recycled PET with a capacity of 780 
ml. We will print your advertising on 
the bottle. Engraving on the stainless 
steel lid is possible on request.

2784

Sports drinking bottle Sion
Sustainable sports bottle (700 ml 
capacity) made of recycled PET 
with a straw, foldable drinking 
device and stainless steel ring. We 
will print your advertising on the 
bottle. Engraving on the stainless 
steel ring is possible on request.

2098

Recycled PET bottle
Recycled PET drinking bottle with 
stainless steel lid, hand loop and 
a capacity of 500 ml. Your logo 
will be printed onto the bottle.
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2654

Villach ételhordó doboz
Rozsdamentes acélból készült 
hőszigetelt uzsonnás doboz, 1000 
ml űrtartalmú tároló rekesszel.

2659

Vigo ételhordó doboz
BPA mentes polypropylene 
uzsonnás doboz, evőeszközzel.

2531

Pescara ételhordó doboz
BPA mentes polipropilénből készült 
uzsonnás doboz szett, bambusz 
tetővel. A készlet két különálló 
dobozból, egy elválasztóból, az 
alsó fedélben lévő evőeszközökből 
(kés, villa és kanál) és a készletet 
lezáró gumiszalagból áll.

2633

Odense élelmiszertároló edény
Üvegből készült tárolóedény, 
zárható fedéllel és szilikon 
tömítéssel. Mikrohullámú sütőben és 
fagyasztóban is egyaránt használható.

1834

Uzsonnásdoboz 
bambusz tetővel
Borszilikát üveg uzsonnás- vagy 
ételhordó doboz, bambusz tetővel, 
szilikon zárópánttal. A természetes 
anyagból következően termékenként 
szín és mintázat eltérések 
előfordulhatnak, mely befolyásolhatja 
az emblémázási képet is.

2654

Lunchbox Villach
Insulating lunchbox made of stainless 
steel and plastic. In addition to the 
main chamber (capacity 1,000ml), 
it has an additional stainless steel 
insert and a practical handle on 
the lid. Your advertising will be 
engraved on the lunchbox.

2659

Lunchbox Vigo
Lunchbox made of polypropylene 
(BPA free). Thanks to the integrated 
cutlery, the box is the perfect 
companion. The box is dishwasher 
and microwave safe. Your advertising 
will be printed on the lid.

2531

Lunch box Pescara
Nice lunch box set made of 
polypropylene (BPA free, 600 ml 
capacity each) with a bamboo lid. 
The set consists of two separate 
boxes, an individually usable divider, 
cutlery (knife, fork and spoon) in 
the lower lid and an elastic band to 
close the set. Your advertising will be 
engraved on the bamboo lid. Due 
to the natural bamboo grain, each 
item and each engraving is unique.

2633

Food storage container Odense
Fresh storage container made of glass 
with a lockable lid and silicone seal. 
Suitable for microwave and freezer, 
food safe and easy to stow away. Your 
advertising will be printed on the lid.

1834

Glass lunchbox with 
bamboo lid
Borosilicate glass lunchbox 
with bamboo lid and flexible 
silicone strap. Your logo will 
be engraved onto the lid.
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2418

Gistel kerámia bögre
Parafa talppal ellátott duplafalú 
kerámia bögre. Modern tetszetős 
ajándék! Űrtartalom 350 ml.

2689

Ottawa porcelán bögre
Különleges formájú 300 ml-
es porcelán bögre. Felül 
kerek, alul szögletes!

2905

Siena üveg pohár
Stílusos 420 ml-es üveg pohár.

2906

Shanghai üveg pohár
Elegáns 300 ml-es üveg pohár.

2639

Winterthur kávé és 
teafőző kancsó
Boroszilikát üvegből készült kávé vagy 
teaföző kancsó, préssel, bambusz 
tetővel és 350 ml-es űrtartalommal.

2418

Ceramic mug with 
cork bottom Gistel
Ceramic mug with cork bottom 
and a capacity of 350ml. Your logo 
will be printed onto the mug.

2689

Porcelain mug Ottawa
Porcelain cup with a capacity of 
300 ml in an unusual shape that 
changes from round to square. Your 
advertising will be attached to the 
mug using ceramic transfer printing.

2905

Drinking glass Siena
Shapely drinking glass with a capacity 
of 420 ml. We will put your advertising 
on the glass using a ceramic transfer.

2906

Drinking glass Shanghai
Elegant drinking glass with a capacity 
of 300 ml. We will put your advertising 
on the glass using a ceramic transfer.

2639

French Press Winterthur
French press made of borosilicate 
glass with press stamp, bamboo 
lid and a capacity of 350ml. 
Your advertising will be placed 
on the jug. Engraving on the 
lid possible on request.
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2616

Ontario tárolóedény
Boroszilikát üvegből készült 
tárolóedény, bambusz tetővel és 
szilikon gyűrűvel. Ez az 1000 ml-
es űrtartalmű tárolóedény egyik 
konyhából sem hiányozhat!

2615

Osaka tárolóedény
Boroszilikát üvegből készült 
tárolóedény, bambusz tetővel és 
szilikon gyűrűvel. Ez a 700 ml-
es tárolóedény nem hiányozhat 
egyetlen konyhából sem!

2620

Nijmegen kerámia tárolóedény
Kerámia tárolóedény bambusz 
tetővel és szilikon gyűrűvel. A 750 
ml-es űrtartalmú tárolóedény nem 
hiányozhat egyetlen konyhából sem!

2904

Salvador fa mozsár
Bambuszból készült fa mozsár 
hozzáillő mozsártörővel.

2660

Vienna bambusztálca 
magtörővel
Bambuszból készült tálca, fém 
dió- és gesztenye törővel.

2616

Storage jar Ontario
Storage jar made of borosilicate glass 
with a bamboo lid and silicone ring. 
With a capacity of 1,000 ml, this 
storage jar should not be missing in 
any kitchen. We laser your advertising 
onto the bamboo lid. Due to the 
natural bamboo grain, each item 
and each engraving is unique.

2615

Storage jar Osaka
Storage jar made of borosilicate 
glass with a bamboo lid and silicone 
ring. With a capacity of 700 ml, this 
storage jar should not be missing in 
any kitchen. We laser your advertising 
onto the bamboo lid. Due to the 
natural bamboo grain, each item 
and each engraving is unique.

2620

Ceramic jar Nijmegen
Ceramic storage jar with bamboo lid 
and silicone ring. With a capacity of 
750 ml, this storage jar should not be 
missing in any kitchen. We laser your 
advertising onto the bamboo lid. Due 
to the natural bamboo grain, each 
item and each engraving is unique.

2904

Wooden mortar Salvador
Shapely wooden mortar made of 
bamboo with matching pestle. Not 
only a practical helper in every 
kitchen, but also an eye-catcher with 
your advertising message. We engrave 
your advertising on the pestle. Due 
to the natural bamboo grain, each 
item and each engraving is unique.

2660

Bamboo bowl with 
nutcracker Vienna
Beautiful bamboo bowl with metal 
nutcracker. Give your advertising 
message a particularly tasty setting 
with this article. We apply your 
advertising to the bamboo bowl 
by means of laser engraving. Due 
to the natural bamboo grain, each 
item and each engraving is unique.
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2748

San Diego vágódeszka
Figyelemfelkeltő márványból 
és bambuszból készült 
vágódeszka, melyet akár sajt 
szervírozásához is használhat.

2585

Bambusz evőeszköz 
szett pamut tasakban
Környezetbarát bambusz 
evőeszköz szett, amely villából, 
késből és kanálból áll egy 
pamutzsák csomagolva. Alkalmas 
kempingezéshez vagy egyéb 
szabadtéri tevékenységekhez.

3088

Cologne üvegnyitó
Klasszikus fa nyelű üvegnyitó.

0664

Pamut kötény Grillmeister
100% OEKO-TEX pamutból 
készült felszolgáló kötény, 
különböző színekben. Ideális 
konyhába, vagy grillezéshez is! 
Anyagvastagság: 170g/m².

2748

Cutting board San Diego
Visually appealing cutting board with 
a mix of materials. Half of it is made of 
bamboo and the other half of marble. 
An eye-catcher in every area. We will 
apply your advertising to the bamboo 
side by means of laser engraving. Due 
to the natural bamboo grain, each 
item and each engraving is unique.

2585

Bamboo Cutlery Bonneville
Environmentally friendly bamboo 
cutlery, consisting of a fork, a 
knife and a spoon in a cotton 
bag. Ideal to carry and therefore 
especially suitable for camping 
or other outdoor activities. The 
logo is printed on the little bag.

3088

Bottle opener Cologne
Classic bottle opener with a wooden 
handle. We engrave your advertising 
on the wooden handle. Due to 
the natural wood grain, each item 
and each engraving is unique.

0664

Cotton apron Grillmeister
Apron made of 170g/m² Eco 
Tex cotton in varied colours. 
Your advertising will be printed 
directly on the apron.
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2915

Springfield bicska
14 funkciós rozsdamentes 
acél zsebkés, amely tartalmaz: 
konzervnyitót, ollót, horogeltávolító, 
hal pikkelyezőt, fűrészkést, kést, 
egyenes hornyú csavarhúzót, 
kulcstartór, dugóhúzót, körömreszelőt, 
öv lyukasztót és Phillips csavarhúzót.

1899

Edirne 11 funkciós bicska
11 részes rozsdamentes acél bicska, 
fa borítású nyéllel, 2 fűrésszel, ollóval, 
üveg és konzervnyitóval, dugóhúzóval, 
reszelővel, csavarhúzóval stb.

2987

Berlin késblokk 14 késsel
Fenyőfából készült késtartó, 14 db 
titánium bevonatú pengés késsel.

2447

Sajtkés szett
Négy részes sajtos készlet 
különböző késekkel, fa nyéllel, öko 
ajándékdobozba csomagolva. A 
természetes anyagból következően 
termékenként szín és mintázat 
eltérések előfordulhatnak, 
mely befolyásolhatja az 
emblémázási képet is.

2915

Pocket knife Springfield
14-piece pocket knife made of 
stainless steel consisting of: can 
opener, scissors, fish hook remover, 
fish scaler, saw knife, knife, slot 
screwdriver, can opener, key ring, 
corkscrew, nail file, reamer and 
Phillips screwdriver. We engrave 
your advertising on the knife.

1899

Pocket knife Edirne
11-Part stainless steel pocket knife 
with 2 saws, scissors, bottle and can 
opener, corkscrew, rasp, screwdriver 
etc. covered with wood. Your logo will 
be engraved on the wooden surface.

2987

Knife block Berlin
14-piece knife block set with titanium-
coated blades and a solid holder 
made of wood (pine). The perfect 
accessory for every well-equipped 
kitchen and an excellent platform 
for your advertising. We engrave 
this on the knife block. Due to 
the natural wood grain, each item 
and each engraving is unique.

2447

4-Pieces Cheese Set
4-Pieces cheese set in a sustainable 
packed cardboard with 4 different 
cheeseknives- and forks with 
wooden handles. Your logo will 
be printed on the cardboard.
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600D polyester, stainless steel, plastic

2975

Mumbai piknik hátizsák
Pikniktáska 4 személy számára 
felszerelve. A pikniktáskában egy 
hűtőrekesz is található, amely a meleg 
napokon is hűti az ételt és az italt.

2977

Montpellier hűtőtáska
Ideális társ nem csak az 
ebédszünetben! Ennek a két részből 
álló poliészter hűtőtáskának az 
alsó rekeszében egy pontosan 
illeszkedő üveg uzsonnás doboz 
található. A táska hőszigetelésének 
köszönhetően az étel hosszabb ideig 
hidegen vagy melegen is tartható.

2978

Perth RPET hűtőtáska
RPET hűtőtáska 2 különálló PEVA 
hűtőrekesszel és egy elülső zsebbel. 
A vállpántnak köszönhetően a 
hűtőtáska minden helyzethez 
tökéletes, legyen szó vásárlásról, 
strandolásról vagy nyaralásról.

3126

Clarksville hátizsák, 
hűtőrekesszel
Divatos hátizsák, mely hűtőrekeszének 
köszönhetően hűtőtáskaként is 
funkcionál, erős 600D poliészertből. 
Tetején talalható rögzítővel a táska 
mérete könnyedén állítható. Ezen 
kívűl rendelkezik cipzáras elülső 
rekesszel, két hálós rekesszel (egy 
a jobb és egy bal oldalon), valamint 
állítható párnázott vállpántokkal.

2975

Picnic bag Mumbai
Picnic bag for 4 people with handle 
and shoulder strap. There is also a 
cooling compartment in the picnic 
bag, which cools your food and 
drinks even on warm days. Plates 
and cutlery for 4 people. We'll put 
your advertising on the bag.

2977

Cooler bag Montpellier
The ideal companion not only for 
the lunch break. This two-part 
polyester cooler bag has a precisely 
fitting glass lunch box (1.000 ml) 
in its lower compartment. Thanks 
to the insulation of the bag, the 
food can be kept warm for longer 
and not just cooled. We'll put 
your advertising on the top.

2978

RPET cooler bag Perth
RPET cooler bag with 2 separate 
PEVA cooler compartments and a 
front pocket. Thanks to the shoulder 
strap, the cooler bag is perfect for all 
situations, whether shopping, a day 
at the beach or on vacation. We will 
print your advertising on the bag.

3126

Backpack with cooling 
function Clarksville
Stylish backpack made of robust 
600D polyester with a separate 
cooling compartment. With the 
adjustable click fastener at the top, 
the size of the backpack can be 
individually adjusted to the filling. It 
also has a front compartment with 
zipper, two mesh compartments 
on the outside (one on the right 
and one on the left) and adjustable 
padded shoulder straps. We will 
put your advertising on the flap 
of the cooling compartment.
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2981

Pasadena újrahasznosított 
pamut bevásárlótáska
Oeko-Tex® STANDARD 100 
minősítésű, újrahasznosított, 
környezetbarát pamutzsák, 
grammsúly:110g/m² .

2982

Parksville újrahasznosított 
pamut bevásárlótáska
Oeko-Tex® STANDARD 100 
minősítésű, újrahasznosított, 
környezetbarát pamutzsák, 
grammsúly:110g/m² .

2680

Nice pamut bortáska
Oeko-Tex® STANDARD 100 
tanúsítvánnyal rendelkező 
pamut ajándéktáska.

2983

Miami 3 darabos tároló tasak
Három darabos bevásárló zacskó 
szett, újrahasznosított PET-ből (RPET, 
háló rész) és 210D poliészterből áll.

1195

Öko RPET bevásárló zsák
Környezetbarát, mosható, tartós 
bevásárló zsák, újrahasznosított 
PET anyagból. Csökkentse 
a hosszú idő alatt lebomló 
műanyag hulladék mennyiségét és 
használja ezt a terméket zöldség 
és gyümölcs vásárlásakor!

0680

Bregenz pamut bevásárlótáska
Rövidfülű vászontáska (140 g/m2).

2981

Recycled cotton bag Pasadena
Oeko-Tex® STANDARD 100 certified, 
recycled, environmentally friendly 
cotton bag with a grammage of 
110g / m². Your advertisement 
will be printed on one side.

2982

Recycled cotton bag Parksville
Oeko-Tex® STANDARD 100 certified, 
recycled, environmentally friendly 
cotton bag with a grammage of 
110g / m². Your advertisement 
will be printed on one side.

2680

Cotton wine bag Nice
Oeko-Tex® STANDARD 100 certified 
cotton gift bag for bottles. It is 
perfect for giving gifts of this kind 
in a sustainable manner. We will 
print your advertising on the bag.

2983

Fresh net, set of 3 Miami
The perfect sustainable shopping 
companion not only for fruit and 
vegetables. The set of 3 consists 
of recycled PET (net part) and the 
lower third of 210D polyester. We 
print your advertising in the lower 
third on the polyester part.

1195

String bag
Environmentally friendly, washable 
and durable fresh net made from 
polyester. 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.

0680

Cotton bag Bregenz
Cotton bag (grammage 140 g / m) 
with short handles. We will print 
your advertising on one side.
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0024

Budapest pamut hátizsák
Pamutból készült tornazsák 
(140g / m²).

0026

Carlsbad pamut hátizsák
Pamutból készült tornazsák 
(140g / m²).

0730

Szürke laptop hátizsák
600D poliészter anyagú hátizsák, 
fekete cipzárral és elülső 
zsebbel. A fő tárolója laptopok és 
notebookok tárolására alkalmas.

0731

Szürke laptoptáska
Divatos 600D snow-poliészter anyagú 
prémium laptoptáska, fekete cipzárral 
és elülső zsebbel. Dokumentum 
- vagy konferenciatáskaként 
is kivállóan hasznlható!

0024

Cotton gymbag Budapest
Gymbag made of cotton (grammage 
140g / m²). Ideal for sports equipment 
or for on the go. This will make 
you a constant companion. We will 
print your advertising on one side.

0026

Cotton gymbag Carlsbad
Gymbag made of cotton (grammage 
140g / m²). Ideal for sports equipment 
or for on the go. This will make 
you a constant companion. We will 
print your advertising on one side.

0730

Grey backpack
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.

0731

Grey laptop bag
600D polyester laptop bag, with black 
zippers and front compartment. We 
will print your logo on the front.
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2671

Monta Carlo poncsó 
szabásű esőkabát
Összehajtható esőkabát 
fényvisszaverő csíkokkal és 
húzózsinórral a kapucnihoz, 
mely övtáskává is alakítható.

2677

Torontó esővédő tok 
hátizsákhoz
Ezzel a fényvisszaverős esővédő tokkal 
biztosan száraz marad hátizsákja! A 
húzózsinórnak köszönhetően szinte 
bármilyen hátizsákhoz alkalmazható.

2684

Murcia biciklistáska
Tartós 600D poliészterből készült 
kerékpártáska fényvisszaverő 
csíkokkal. A táska könnyen rögzíthető 
a kerékpérhoz a pántok segítségével, 
és elegendő helyet biztosít 
minden fontos eszköz számára.

2671

Rain poncho Monte Carlo
Foldable rain poncho with reflective 
stripes and a drawstring for the hood, 
which can be folded into a belt pouch. 
Perfect for stowing away, this poncho 
should always be with you. Your 
advertising will be printed on the bag.

2677

Backpack rain cover Toronto
With this rain cover, the backpack 
and its contents stay dry even in 
the rain. Thanks to the drawstring, 
the protection can be perfectly 
adapted to any backpack and thanks 
to the color and the reflective 
stripe, you are clearly visible even 
in bad weather. We will print 
your advertising on the cover.

2684

Bicycle bag Murcia
Bicycle bag made of durable 600D 
polyester with reflective stripes. 
The bag can be easily attached 
to the middle frame bar using the 
brackets and offers sufficient space 
for all important utensils. We will 
print your advertising on the bag.
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CUTTER

BOTTLE OPENER

SCREWDRIVER

RULER

MS HEX WRENCH

M4 HEX WRENCH

PHILLIPS SCREWDRIVER

NAIL DRIVER

KEY CHAIN

GLASS MIRROR

SCREWDRIVER

M6 HEX WRENCH

M7 HEX WRENCH

M8 HEX WRENCH

M10 HEX WRENCH

M11 HEX WRENCH

CAN OPENER

KNIFE

SCREWDRIVER

RULER

BOTTLE OPENERHEX WRENCH 
6/7/8/10MM

BUTTERFLY WRENCH

SAW

ANGLE METER

HEX WRENCH 
4/5MM

SUSPENSION EYE

2693

Rochelle kerékpárjavító készlet
Kerékpárjavító készlet, amely 2 
szelepből, 1 csiszolópapírból, 2 
gumikarból, 2 szelepsapkából, 
5 foltozó tapaszból és egy 
csavarkulcsból áll.

2631

Oviedo multifunkciós 
bicikli szerszám
Tökéletes társ minden kerékpártúrán. 
A többfunkciós szerszám 16 
különböző funkcióval rendelkezik, 
mint például 7 különböző csavarkulcs, 
3 csavarhúzó, sörnyitó stb.

2664

Valencia vészkalapács
Őrangyal vészhelyzetekre. 
Biztonsági vészkalapács LED 
lámpával, beépített övvágóval és 
gumírozott védőburkolattal.

2749

Rovinj multifunkciós 
bicikli szerszám
16 funkciós rozdamentes acélből 
készült zseb szerszám. Funkciói: 
PU tok, konzervnyitó, kés, 
csavarhúzó, sörnyitó, vonalzó, 
4 imbuszkulcs (6/7/8/10mm), 
szögmérő, 2 imbuszkulcs (4/5mm), 
függesztőszem, fűrész, pillangókulcs.

2967

St. Gallen colstok
Összecsukható 2 méteres 
fa mérőszalag.

2657

Kerékpár szerszámkészlet 
fa burkolatban
Fémből készült biciklis 
szerszámkészlet fa burkolatban. 
Ez a kis, praktikus eszköz nem 
hiányozhat a következő kerékpártúra 
alkalmával. A természetes anyagból 
következően termékenként 
szín és mintázat eltérések 
előfordulhatnak, mely befolyásolhatja 
az emblémázási képet is.

8422

14 LED-es zseblámpa
Ez a fém, 14 LED-es zseblámpa 
extra erős fénnyel világít a 
sötétben. Jól használható akár 
olvasásra, utazásoknál, egyéb 
munkavégzéseknél stb.

2693

Bicycle repair kit Rochelle
Bicycle repair kit consisting of 2 
valves, 1 sandpaper, 2 tire levers, 2 
valve caps, 2 tire levers, 5 patches 
and a wrench. We will print 
your advertising on the box.

2631

Bicycle multitool Oviedo
The perfect companion on every 
bike tour. The multitool has 16 
different functions such as 7 
different wrenches, 3 screwdrivers, 
bottle openers, etc. We engrave 
your advertising on the tool.

2664

Emergency hammer Valencia
Guardian angel for emergencies. 
Safety emergency hammer with 
LED light, integrated belt cutter 
and a rubberized protective 
cover. Your advertising will be 
printed on the hammer.

2749

Multitool Rovinj
16in1 multitool made of stainless 
steel in a pocket shape. The practical 
companion has the following 
features: PU case, can opener, knife, 
screwdriver, bottle opener, ruler, 4 Hex 
wrenches (6/7/8/10mm), angle meter, 
2 Hex wrenches (4/5mm), suspension 
eye, saw, butterfly wrench. We 
engrave your advertising on the tool.

2967

Folding rule St. Gallen
Wooden folding rule with a 
measuring range of up to 2 
meters. Your advertising will be 
printed on the folding rule.

2657

Bicycle Tool in wooden casing
Bicycle tool made of metal and 
wooden casing. The small, handy 
tool should not be missing on 
the next bike tour. We laser your 
logo onto the wooden casing.

8422

Torch with 14 LEDs in a box
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.
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2625

Nagoya napszemüveg
Klasszikus fekete napszemüveg, 
UV 400-as, 3-as szűrő kategóriás 
lencsével. Magas minőségű 
műanyag kerettel és parafa 
megjelenésű szárakkal.

2694

Mikroszálas szemüvegtasak
Mikroszálas szemüvegtasak 
húzózsinórral. A szemüveget 
az anyag védi, és egyben 
tisztításra is használható.

2668

Valladolid strandmatrac
Összehajtható strand matrac, 
erős 600D poliészterből, 
összecsukható acél hátrésszel.

2625

Sunglasses Nagoya
Black, classic sunglasses with UV 
400 protection, filter category 
3, high-quality plastic frame and 
temples in cork look. Your advertising 
will be printed on a hanger.

2694

Microfiber glasses pouch
Microfiber glasses pouch with 
drawstring. The glasses are protected 
by the material and can be used 
for cleaning at the same time. 
Your logo will be attached to the 
case using sublimation printing.

2668

Beach mat Valladolid
Foldable beach mat made of robust 
600D polyester with a foldable 
steel backrest. So you always lie 
comfortably. Your advertising 
will be printed on the mat.
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2912

Porto fa puzzle
Fenntartható, klasszikus puzzle 
fajáték. Fejlessze a kreativitást ezzel 
a fából készült kirakós játékkal, 
mely kellemes időtöltést nyújt.

2911

Rennes labirintus játék
Fa labirintus türelem 
játék, fém golyóval.

2697

Riga fajáték válogatás
Játék válogatás fa dobozban, mely 
a következő játékokat tartalmazza: 
sakk, mikado, dáma és dominó.

2676

Toulouse fa puzzle
3D-s csillag alakú fa puzzle, 
pamut tasakban.

2626

Newcastle kártyapakli
Klasszikus francia kártyapakli, 
újrahasznosított kártya 
lapokkal és dobozzal.

2912

Wooden puzzle Porto
Sustainable classic game made 
of wood. Promote creativity with 
this wooden puzzle and give a 
nice pastime. So you will surely 
be fondly remembered. We will 
attach your advertising to the single 
packaging by means of a sticker.

2911

Puzzle Rennes
Puzzle wooden maze with a 
metal ball. Patiently work your 
way through all the obstacles 
from start to finish. We will print 
your advertising on the puzzle.

2697

Wooden game collection Riga
For lasting fun! Game collection in 
a wooden box consisting of chess, 
mikado, checkers and dominoes. The 
next game night completely in a box 
including you with your advertising. 
We will print these on to the box.

2676

Wooden puzzle Toulouse
Make your customers happy with this 
beautiful 3D star-shaped wooden 
puzzle. The closable cotton bag 
ensures that nothing gets lost. We will 
print your advertising on the bag.

2626

Playing cards Newcastle
For sustainable gaming fun. Classic 
card game with a French leaf 
(Skat) made from recycled paper 
in a recycled cardboard box. Your 
advertising will be placed on the box.
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2769

Roskilde parafa kulcstartó
Parafából készült kulcstartó, mely 
természetes felhajtóeréjenek 
köszönhetően biztomságot nyújt 
kulcsainak pl.: vitorlázás, horgászat 
és minden egyéb vízi sport közben.

2638

Nucia párásító
Fa dizájnú, műanyagból készült 
színváltó LED lámpás aromapárásító. 
A párásító űrtartalma kb. 130 
ml, melyhez illóolaj adható. A 
párásító a hozzátartozó USB 
csatlakozóval üzemel.

2265

Sminktükör parafa bevonattal
Dupla tükör fémből, parafa 
bevonattal. Belül van egy normál 
és egy nagyító tükör is. A parafa 
természetes anyag, ebből 
következően termékenként eltérések 
előfordulhatnak, mely befolyásolhatja 
az emblémázás megjelenését is.

2430

Bambusz fogkefe
Környezetbarát fogkefe bambusz 
nyéllel és fekete sörtékkel, öko 
kartondobozba csomagolva. A 
természetes anyagból következően 
termékenként szín és mintázat 
eltérések előfordulhatnak, 
mely befolyásolhatja az 
emblémázási képet is.

2769

Cork keychain Roskilde
Shapely key ring made of cork with 
additional benefits. Due to its natural 
buoyancy, the trailer protects your 
keys from being lost, e.g. while sailing, 
fishing and all other water sports. We 
engrave your advertising on the trailer.

2638

Humidifier Nucia
Aroma humidifier with color-
changing LED light made of plastic 
with a wood look. The humidifier 
has a capacity of approx. 130 ml and 
can be enriched with essential oils. 
The humidifier is operated with the 
included USB cable. We will print 
your advertising on the humidifier.

2265

Metal double mirror 
with cork coating
Metal Double Mirror with cork 
Coating. Inside is a normal and a 
magnification mirror. Your Logo will 
be placed onto the cork coating.

2430

Bamboo Toothbrush
Sustainable Bamboo Toothbrush 
with nylon brush and bamboo 
handle, single packed in a 
cardboard box. Your Logo will 
be engraved on the Handle.
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2695

San Sebastián bambusz 
okostelefon tartó
Bambuszból készült okostelefon tartó.

2672

Trondheim asztali óra
Bambuszból készült digitális asztali 
óra, LED kijelzővel, beépített 
indukciós mobiltöltővel, ébresztő 
funkcióval, hőmérséklet kijelzővel.

1499

Vezeték nélküli bambusz töltő
Öko, bambusz íróasztal tálca 
okostelefon-tartóval, vezeték 
nélküli indukciós töltővel, USB 
töltő kábellel, és az irodai kellékek 
számára tároló résszel. A természetes 
anyagból következően termékenként 
szín és mintázat eltérések 
előfordulhatnak, mely befolyásolhatja 
az emblémázási képet is.

2458

Bambusz telefontartó
Két részből összeszerelhető bambusz 
telefontartó, mely helyet biztosít a 
töltőkábel számára is. A természetes 
anyagból következően termékenként 
szín és mintázat eltérések 
előfordulhatnak, mely befolyásolhatja 
az emblémázási képet is.

2695

Bamboo smartphone 
holder San Sebastián
A piece of nature for the desk. 
Beautiful smartphone holder made 
of bamboo. In addition to your 
smartphone, your advertising is 
always in view. We laser this in the 
middle of the holder. Due to the 
natural bamboo grain, each item 
and each engraving is unique.

2672

Desk clock Trondheim
Digital desk clock made of bamboo 
with LED display, wireless charging, 
alarm function and temperature 
display. Your advertising will be lasered 
onto the bamboo coating. Due to 
the natural bamboo grain, each item 
and each engraving is unique.

1499

Wireless charging desk pad
Bamboo desk pad with smartphone 
holder, wireless charger and storage 
compartment for different utensils. 
USB charging cable included. 
Your logo will be engraved.

2458

Bamboo Phone Holder
Bamboo Phone holder for sticking 
together with an opening space 
for the charging cable. Perfect 
for every desk. Your Logo will 
be engraved on the holder.
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3419

Dubrovnik számológép
Ezüst színű műanyagból készült 
dizájn számológép, amely 
napelemmel és elemmel is 
működik. 12 számjegyű kijelzővel.

1961

3 in 1 világítós töltőkábel
Búzaszalmából készült 3 in 1 
töltőkábel szett. USB töltőkábellel, 
Micro USB-vel, C-típusú és 8 tűs 
csatlakozóval. A fekete felületre 
gravírozott logó a használat 
során megvilágításra kerül.

2681

Tilburg A5 jegyzetfüzet
Elegáns 160 oldalas A5 méretű 
jegyzetfüzet, könyvjelzővel 
és tolltartóval, okostelefon 
tartó tokkal a fedelén.

3419

Calculator Dubrovnik
Design calculator with 12 digits 
and dual power made of silver 
plastic. Your advertising will be 
printed on the grey inlay.

1961

3 in 1 Wheatstraw 
Charging Cable
3 in 1 Wheatstraw Charging cable, 
with USB charging Cable, Micro 
USB, C-Type and 8 pin Plug. You 
Logo will be engraved onto the 
black surface where your Logo will 
shine during the charging process.

2681

A5 Notebook Tilburg
Elegant DIN A5 notebook with 
160 dotted pages, bookmarks and 
a ballpoint pen loop, an insert 
and a smartphone compartment 
on the outside of the cover. So 
everything is there and always ready 
to hand. We print your advertising 
on the outside of the cover.
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2678

Munich tolltartó
Juta anyagból készült tolltartó.

2699

Pisa A5 jegyzetfüzet tollal
Elegáns ökokészlet, amely egy 
bambusz borítós spirálkötésű 
A5-ös jegyzetfüzetből, és 160 
újrahasznosított papírból készült 
vonalas oldalból, valamint egy 
bambusz golyóstollból áll, 
kék műanyag íróbetéttel és 
műanyag kiegészítőkkel.

2740

Phoenix jegyzetfüzet
Kisméretű spirálkötésű jegyzetfüzet, 
bambusz borítóval és 160 vonalas 
oldallal, újrahasznosított papírból.

1558

Öko toll szett
Írószer szett tartalma: vonalzó, 
radír, hegyező, ceruza és 
golyóstoll. Környezetbarát 
pamut csomagolásban, gumi 
zárószalaggal és levél formájú 
etikettel a logó számára.

2678

Pencil case Munich
Versatile pencil case made of 72% 
jute and 28% cotton. It offers space 
for everything that should not be 
missing on any desk. We will print 
your advertising on one page.

2699

A5 notebook Pisa
Chic eco set consisting of a DIN A5 
notebook with a bamboo cover, spiral 
binding and 160 lined pages made of 
recycled paper as well as a bamboo 
ballpoint pen with a blue plastic 
refill and plastic applications. We 
will engrave your advertising on the 
outside of the notebook cover. Due 
to the natural bamboo grain, each 
item and each engraving is unique.

2740

Notebook Phoenix
Small spiral bound notebook, 
bamboo cover and 160 lined pages 
made from recycled paper. We will 
engrave your advertising on the front 
of the cover. The natural bamboo 
grain makes each item unique.

1558

Writing set with ruler, eraser, 
sharpener, pencil and rollerball
Writing set including ruler, 
eraser, sharpener, pencil and a 
roller ball, in an environmentally 
friendly cotton pouch. We print 
your logo on the pouch.
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1436

Blackpool karton golyóstoll
Környezetbarát! Kéken író ECO 
papír golyóstoll, újrahasznosított 
kartonpapírból, ezüst kiegészítőkkel.

2642

Tripoli golyós- és érintőtoll
Alumíniumból készült golyóstoll 
bambusz markolattal, érintőképernyős 
funkcióval és kék színű tollbetéttel.

3040

Coimbra 6in1 
multifunkciós toll
Praktikus 6in1 többfunkciós 
bambuszból készült toll, a 
következő jellemzőkkel: csavaros 
mechanizmusú golyóstoll fekete 
tollbetéttel, vonalzó, vízmérték, 
hornyolt és Phillips csavarhúzó, 
valamint érintőtoll funkcióval.

2194

Érintőképernyős 
bambus golyóstoll
Bambusz golyóstoll, nagy kéken 
író tollbetéttel, antracit színű 
kiegészítőkkel és érintőképernyő 
funcióval. A természetes anyagból 
következően termékenként 
szín és mintázat eltérések 
előfordulhatnak, mely befolyásolhatja 
az emblémázási képet is.

2575

Bambusz írószerkészlet
Bambusz írószerkészlet, amelyik 
tartalmaz egy kéken író golyóstollat 
és egy mechanikus töltőceruzát, 
ezüst kiegészítőkkel. A készletet 
környezetbarát kartondobozban 
szállítjuk. A természetes anyagból 
következően termékenként 
szín és mintázat eltérések 
előfordulhatnak, mely befolyásolhatja 
az emblémázási képet is.

1436

Paper pen Blackpool
Ballpen made of recycled 
cardboard with silver applications 
and blue writing refill. We print 
your advertising on the shaft.

2642

Ballpoint with touch 
function Tripoli
Retractable ballpoint pen with a 
bamboo grip zone, touch function 
and blue refill. We print your 
advertising next to the clip.

3040

6in1 multifunctional 
pen Coimbra
Practical 6in1 multi-function pen 
made of bamboo with the following 
features: twist ballpoint pen with 
black system refill, ruler, spirit level, 
slotted and Phillips screwdriver as 
well as a touch pen. We engrave 
your advertising on the shaft. Due 
to the natural bamboo grain, each 
item and each engraving is unique.

2194

Ballpen with Bamboo Coating
Ballpen with push mechanism and 
bamboo coating, blue writing big 
refill, anthracite applications and 
Touch-function. Your Logo will 
be engraved right from the clip.

2575

Bamboo wrting set
Writing set consisting of a blue writing 
ballpoint pen and a mechanical 
pencil made of bamboo with silver 
applications. The set is delivered in an 
environmentally friendly cardboard 
box. Your advertising will be engraved 
on both writing instruments to the 
right of the clip (engraving price 
for both writing instruments).
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0691

Szövegkiemelő
Sárgán író műanyag szövegkiemelő

0539

Szeged ácsceruza
Nagy, téglalap alakú asztalos ceruza 
fából, HB grafit betéttel (hegyezve 
szállítjuk, vegyes színekben).

2974

Catania fém golyós- 
és értintő toll
Kéken író fém golyóstoll, a 
toll test színével egyező érintő 
képernyős funkcióval.

0691

Highlighter
Yellow highlighter made of 
plastic with matching refill

0539

Carpenter's pencils Szeged
Large, rectangular carpenter's 
pencil in wood and graphite HB 
mine (delivered sharpened.) We 
will print your logo on the pencil.

2974

Ball pen with touch 
function "Catania"
Metal ballpen with blue-
writing plastic refill and color-
matched touch function above 
the clip. We will engrave your 
advertisement below the clip.
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2989

Strasbourg fém 
golyóstoll roulette
Fém golyóstoll roulette- 3 db 
különbőző fém golyóstollat adunk 
kedvezményes áron! Csak dőljön 
hátra és hagyja magát meglepni. 
Logóját mind három meglepetés 
modellre díjtalanul lézergravírozzuk 
azonos méretben, csak a technikai 
költséget kell rendezni. Minimális 
rendelési mennyiség: 100 db.

2990

Stavanger műanyag 
golyóstoll roulette
Műanyag golyóstoll roulette- 3 db 
különbőző műanyag golyóstollat 
adunk kedvezményes áron! 
Csak dőljön hátra és hagyja 
magát meglepni. Logóját mind 
három meglepetés modellre 
tamponnyomjuk azonos méretben, 
1 színnel ingyen, csak a technikai 
költséget kell rendezni. Minimális 
rendelési mennyiség: 250 db.

2989

Ballpoint pen roulette 
metal Strasbourg
Ballpoint pen roulette - the great price 
hit! Here you get 3 different metal 
ballpoint pen models at a spectacular 
price. Let yourself be surprised by our 
selection and make real savings. We 
will apply your advertising by means 
of a laser engraving on all 3 models in 
the same size. The pens shown are for 
reference only. Set up costs included.

2990

Ballpoint pen roulette 
plastic Stavanger
Ballpoint pen roulette - the great price 
hit! Here you get 3 different plastic 
ballpoint pen models at a spectacular 
price. Let yourself be surprised by 
our selection and make real savings. 
We will print your advertising (only 
one color) on all 3 models in the 
same size. The pens shown are for 
reference only. Set up costs included.


