O firmie / About the company
Kim jesteśmy:
SDX Group jest polskim producentem oraz dystrybutorem
artykułów reklamowych najwyższej jakości. Na rynku
jesteśmy obecni od 2015 roku. Indywidualne podejście do
klienta oraz wysoka jakość obsługi jest gwarancją naszego
sukcesu. Dzięki nam każdy produkt staje się wyjątkowy
poprzez nadanie mu konkretnej formy znakowania.

Who we are:
SDX Group is a Polish producer and distributor of topquality advertising products. We are on the market since
2015. Customer focused individual approach and high
quality of service is a guarantee of our success. Each of our
products becomes unique by giving it a specific form of
marking.

Produkcja:
Bee2® to marka, która powstała w związku z rosnącym
zapotrzebowaniem rynku na dobrej jakości produkty tekstylne
i użytkowe. W swoim portfolio posiadamy torby, plecaki,
pokrowce na tablety, chusty wielofunkcyjne oraz czapki.

Production:
Bee2® is a brand that was created due to the growing market
demand for good quality textile and utility products. Our
portfolio includes bags, backpacks, tablet covers, multi
functional scarves and hats.

Challenge® Towels to marka oferująca jednokolorowe ręczniki
z mikrofibry oraz drukowane według indywidualnego
projektu i w niestandandarowych rozmiarach.
Wyjątkowym produktem są także koce polarowe z nadrukiem
z jednej lub dwóch stron.

Challenge® Towels is a brand offering microfiber towels,
unicolour and printed according to individual design
and in custom sizes.
We also offer fleece blankets which are unique product
with print on one or two sides.

Dystrybucja:
BearDream® to słoweńska marka. Współpraca z firmą
zaowocowała rozszerzeniem naszej oferty o dodatkowe
produkty m. in. ręczniki bawełniane z nadrukiem.

Distribution:
BearDream® is a Slovenian brand. Our cooperation helped
us to expand our product range to include cotton towels
with print.

Współpracujemy z agencjami
dystrybutorami produktów BTL.

We work with advertising agencies and distributors of
BTL products.

reklamowymi

oraz

Zarejestruj się na stronie /
Register on our website
+ dostęp do szerokiej oferty produktowej
+ access to a wide product offer
+ możliwość customizacji produktów
+ the ability to customize products
+ dostęp do nowości produktowych
+ access to new products
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BAGS & BACKPACKS
/ TORBY I PLECAKI

16120001 Break
Jednokomorowy plecak z przednią kieszenią
zapinaną na suwak. Kieszeń na drobne rzeczy.
Boczne kieszenie z siatki.
One-compartment backpack with a zip front
pocket. Pocket for small items. Two side mesh
pockets.
Rozmiar:
38 x 25,5 x 13cm
Znakowanie:
Przednia kieszeń maksymalny
rozmiar 13 x 13cm, szelki
max. rozmiar 5 x 5cm
Materiał:
Poliester 600D
50 kolorów do wyboru

Size:
38 x 25,5 x 13cm
Marking:
Front pocket maximum size
13 x 13cm, braces max. size
5 x 5cm
Material:
Polyester 600D
50 colours to choose

16120082 Relax
Mały i poręczny plecak dla twojego dziecka
w wieku szkolnym. Plecak posiada dwie kieszenie
zapinane na zamek.
Small and handy backpack for your school-age
children. Backpack has two pockets with a zip
closure.
Rozmiar:
31 x 24 x 11cm
Znakowanie:
Przednia kieszeń maksymalny
rozmiar 13 x 13cm
Materiał:
Poliester 600D
Elementy odblaskowe
50 kolorów do wyboru

Size:
31 x 24 x 11cm
Marking:
Front pocket maximum size
13 x 13cm
Material:
Polyester 600D
Reflective elements
50 colours to choose
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16120245 Leader
Dwukomorowy plecak miejski z uniwersalną
kieszenią na komputer. Dwie boczne kieszenie z siatki.
W przedniej komorze sekretna kieszeń na drobne
rzeczy.
Two-compartment city backpack with universal
pocket for computer. Two side mesh pockets.
In front chamber hidden secret pocket for
valuables.
Rozmiar:
42 x 31 x 19cm
Znakowanie:
Przednia kieszeń maksymalny
rozmiar 10 x 15cm, szelki max.
rozmiar 4 x 4cm
Materiał:
Poliester 1680D
4 kolory do wyboru

Size:
42 x 31 x 19cm
Marking:
Front pocket maximum size
10 x 15cm, braces max. size
4 x 4cm
Material:
Polyester 1680D
4 colours to choose

16120046 Stiff
Dwukomorowy plecak miejski z uniwersalną
kieszenią na komputer. Dwie boczne kieszenie
z siatki.
Two-compartment city backpack with universal
pocket for computer. Two side mesh pockets.
Rozmiar:
42 x 31 x 19cm
Znakowanie:
Przednia kieszeń maksymalny
rozmiar 10 x 15cm, szelki
max. rozmiar 4 x 4cm
Materiał:
Poliester 600D
50 kolorów do wyboru
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Size:
42 x 31 x 19cm
Marking:
Front pocket maximum size
10 x 15cm, braces max. size
4cm x 4cm
Material:
Polyester 600D
50 colours to choose

16120037 City
Dwukomorowy plecak miejski z kieszenią i otworem
na słuchawki. Z przodu dodatkowa kieszeń na
drobne rzeczy.
Two-compartment city backpack with a pocket
and a hole for earphones. Front pocket for small
items.
Rozmiar:
40 x 30 x 15cm
Znakowanie:
Przednia kieszeń maksymalny
rozmiar 15 x 18cm, szelki
max. rozmiar 4 x 4cm
Materiał:
Poliester 600D
50 kolorów do wyboru

Size:
40 x 30 x 15cm
Marking:
Front pocket maximum size
15 x 18cm, braces max. size
4 x 4cm
Material:
Polyester 600D
50 colours to choose

16120974 Kipper
Dwukomorowy plecak miejski z uniwersalną kieszenią
na komputer. Możliwość przechowania kasku, piłki
lub innych niestandardowych przedmiotów.
Two-compartment city backpack with universal
pocket for computer. One additional pocket in
front for helmet, ball or other items.
Rozmiar:
37 x 31 x 18cm
Znakowanie:
Przednia kieszeń maksymalny
rozmiar 5 x 5cm
Materiał:
Poliester 600D
50 kolorów do wyboru

Size:
37 x 31 x 18cm
Marking:
Front pocket maximum size
5 x 5cm
Material:
Polyester 600D
50 colours to choose
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16120039 Trial
Dwukomorowy plecak miejski z kieszenią na drobne
rzeczy. Z przodu dodatkowa kieszeń na drobne
rzeczy zapinana na suwak.
Two-compartment city backpack with a pocket
for small items. Additional pocket in front for
small items with a zip closure.
Rozmiar:
40 x 30 x 15cm
Znakowanie:
Przednia kieszeń maksymalny
rozmiar 10 x 13cm
Materiał:
Poliester 600D
50 kolorów do wyboru

Size:
40 x 30 x 15cm
Marking:
Front pocket maximum size
10 x 13cm
Material:
Polyester 600D
50 colours to choose

16120042 Quest
Dwukomorowy plecak miejski z uniwersalną
kieszenią na komputer. Plecak posiada kieszeń
z otworem na słuchawki.
Two-compartment city backpack with a universal
computer pocket. Pocket with a additional hole
for earphones.
Rozmiar:
45 x 30 x 17cm
Znakowanie:
Przednia kieszeń maksymalny
rozmiar 6 x 13cm, szelki
max. rozmiar 4 x 4cm
Materiał:
Poliester 600D
50 kolorów do wyboru
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Size:
45 x 30 x 17cm
Marking:
Front pocket maximum size
6 x 13cm, braces max. size
4 x 4cm
Material:
Polyester 600D
50 colours to choose

16120223 Slim
Jednokomorowy plecak z wewnętrzną kieszenią
na komputer. Przód plecaka wykończony
ściągaczem.
One-compartment backpack with an internal
computer pocket. The front of the backpack
finished with a welt.
Rozmiar:
43 x 28 x 10cm
Znakowanie:
Przednia kieszeń maksymalny
rozmiar 8 x 15cm, szelki
max. rozmiar 4 x 4cm
Materiał:
Poliester 600D
50 kolorów do wyboru

Size:
43 x 28 x 10cm
Marking:
Front pocket maximum size
8 x 15cm, braces max. size
4 x 4cm
Material:
Polyester 600D
50 colours to choose

16120513 Sharp
Jednokomorowy plecak miejski z kieszenią na
komputer. Plecak posiada dwie boczne kieszenie
z siatki. Z przodu pionowa kieszeń.
One-compartment city backpack with a computer
pocket. Two side mesh pockets. Front with vertical
pocket.
Rozmiar:
40 x 27 x 11cm
Znakowanie:
Przednia kieszeń maksymalny
rozmiar 10 x 8cm, szelki
max. rozmiar 4 x 4cm
Materiał:
Poliester 600D i 400D
50 kolorów do wyboru

Size:
40 x 27 x 11cm
Marking:
Front pocket maximum size
10 x 8cm, braces max. size
4 x 4cm
Material:
Polyester 600D & 400D
50 colours to choose
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29090011 Compact
Dwukomorowy plecak z uniwersalną regulowaną
kieszenią na komputer. Przednia kieszeń na
drobne rzeczy. Wzmocniony tył plecaka.
Two-compartment backpack with an universal
adjustable computer pocket. Front pocket for
small items. Reinforced back of the backpack.
Rozmiar:
26 x 45 x 14cm
Znakowanie:
Przednia kieszeń maksymalny
rozmiar 20 x 20cm
Materiał:
Poliester 1680D
4 kolory do wyboru

Size:
26 x 45 x 14cm
Marking:
Front pocket maximum size
20 x 20cm
Material:
Polyester 1680D
4 colours to choose

29090035 Knockout
Torba sportowa z dwiema bocznymi kieszeniami
i wstawkami odblaskowymi.
Sports bag with two side pockets and reflective
inserts.
Rozmiar:
55 x 27 x 28cm
Znakowanie:
Przednia kieszeń maksymalny
rozmiar 12 x 21cm
Materiał:
Poliester Rip Stop
5 kolorów do wyboru
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Size:
55 x 27 x 28cm
Marking:
Front pocket maximum size
12 x 21cm
Material:
Polyester Rip Stop
5 colours to choose

29090055 Strong
Kompaktowa torba sportowa z bocznymi kieszeniami
cooler. Z przodu kieszeń zapinana na suwak. Dodatki
plastikowe.
Compact sports bag with a cooler pocket. Front
pocket with a zip closure. Plastic accesories.
Rozmiar:
44 x 26 x 23cm
Znakowanie:
Przednia kieszeń maksymalny
rozmiar 13 x 20cm
Materiał:
Poliester 600D
50 kolorów do wyboru

Size:
44 x 26 x 23cm
Marking:
Front pocket maximum size
13 x 20cm
Material:
Polyester 600D
50 colours to choose

29090031 Contact
Torba sportowa z dwiema bocznymi kieszeniami.
Z przodu duża kieszeń zapinana na suwak. Boki
wzmocnione gąbką.
Sports bag with two side pockets. Front with
a zip pocket. Sides reinforced with foam.
Rozmiar:
55 x 27 x 28cm
Znakowanie:
Przednia kieszeń maksymalny
rozmiar 27 x 10cm
Materiał:
Poliester 600D
50 kolorów do wyboru

Size:
55 x 27 x 28cm
Marking:
Front pocket maximum size
27 x 10cm
Material:
Polyester 600D
50 colours to choose
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29090013 Fit
Klasyczna torba sportowa z dużą środkową
kieszenią. Boczne kieszenie, w tym kieszeń na
obuwie i na drobne rzeczy. Metalowe dodatki.
A classic sports bag with a large central pocket.
Side pockets including a pocket for shoes and
for small items. Metal accessories.
Rozmiar:
60 x 29 x 29cm
Znakowanie:
Przednia kieszeń maksymalny
rozmiar 20 x 10cm
Materiał:
Poliester 600D
50 kolorów do wyboru

Size:
60 x 29 x 29cm
Marking:
Front pocket maximum size
20 x 10cm
Material:
Polyester 600D
50 colours to choose

29090072 Classic
Klasyczna torba sportowa z dwiema bocznymi
kieszeniami zapinanymi na suwak. Metalowe
dodatki.
A classic sports bag with two side pockets with
zipper. Metal accessories.
Rozmiar:
55 x 30 x 25cm
Znakowanie:
Przednia kieszeń maksymalny
rozmiar 27 x 15cm
Materiał:
Poliester 600D
50 kolorów do wyboru
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Size:
55 x 30 x 25cm
Marking:
Front pocket maximum size
27 x 15cm
Material:
Polyester 600D
50 colours to choose

29090003 Defiance
Kompaktowa torba sportowa z kieszenią coooler.
Przednia kieszeń zapinana na suwak. Spód z
materiału antypoślizgowego.
Compact sports bag with a cooler pocket. Front
with a zip pocket. The bottom made of non-slip
material.
Rozmiar:
60 x 29 x 29cm
Znakowanie:
Przednia kieszeń maksymalny
rozmiar 15 x 23cm
Materiał:
Poliester Rip Stop
5 kolorów do wyboru

Size:
60 x 29 x 29cm
Marking:
Front pocket maximum size
15 x 23cm
Material:
Polyester Rip Stop
5 colours to choose

29090083 Game
Torba sportowa z bocznymi kieszeniami zapinanymi
na suwak. Przednia kieszeń płaska z dwiema
wewnątrznymi kieszeniami. Dodatki metalowe.
Sports bag with two side zippered pockets.
Front flat pocket with two pockets inside. Metal
accessories.
Rozmiar:
55 x 27 x 26cm
Znakowanie:
Przednia kieszeń maksymalny
rozmiar 27 x 15cm
Materiał:
Poliester 600D
50 kolorów do wyboru

Size:
55 x 27 x 26cm
Marking:
Front pocket maximum size
27 x 15cm
Material:
Polyester 600D
50 colours to choose
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29090012 Hilt-guard
Jednokomorowa torba sportowa. Z przodu
kieszeń na drobne rzeczy. Dno z materiału
antypoślizgowego. Dodatki metalowe.
One-chamber sports bag. Front pocket for small
items. The bottom made of non-slip material.
Metal accessories.
Rozmiar:
60 x 29 x 29cm
Znakowanie:
Przednia kieszeń maksymalny
rozmiar 12 x 10cm
Materiał:
Poliester 1680D
4 kolory do wyboru

Size:
60 x 29 x 29cm
Marking:
Front pocket maximum size
12 x 10cm
Material:
Polyester 1680D
4 colours to choose

29090025 Sport
Torba sportowa z kieszeniami zapinanymi na
suwak. Małe kieszenie po bokach. W środku
kieszeń na drobne rzeczy. Dodatki metalowe.
Sports bag with a zip closure pockets. Small
pockets on the sides. Internal pocket for small
items. Metal accessories.
Rozmiar:
39 x 45 x 15cm
Znakowanie:
Przednia kieszeń maksymalny
rozmiar 26 x 15cm
Materiał:
Poliester
Mix kolorów
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Size:
39 x 45 x 15cm
Marking:
Front pocket maximum size
26 x 15cm
Material:
Polyester
Mix of colours

29090027 Easy
Duża jednokomorowa torba sportowa z przednią
dużą kieszenią zapinaną na zamek. Dodatki
plastikowe.
Big one-compartment sports bag with a large
front zipped pocket. Plastic accessories.
Rozmiar:
46 x 27 x 24cm
Znakowanie:
Przednia kieszeń maksymalny
rozmiar 30 x 15cm
Materiał:
Poliester
Mix kolorów

Size:
46 x 27 x 24cm
Marking:
Front pocket maximum size
30 x 15cm
Material:
Polyester
Mix of colours

31070022 Havana
Torba plażowa zapinana na suwak, w środku
kieszonka na dokumenty. Uszy wykonane
z taśmy nośnej o szerokości 4cm.
Beach bag with a zip closure and internal pocket
for documents. Grabber hands made of holding
tape width 4cm.
Rozmiar:
32 x 43 x 6cm
Znakowanie:
Przód maksymalny rozmiar
20 x 15cm
Materiał:
Poliester 600D
50 kolorów do wyboru

Size:
32 x 43 x 6cm
Marking:
Front side maximum size
20 x 15cm
Material:
Polyester 600D
50 colours to choose
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31070512 Porto
Torba plażowa zapinana na suwak. W środku
kieszonka na drobne rzeczy. Uszy wykonane ze
sznurka średnicy 8mm.
Beach bag with a zip closure. Internal pocket
for small items. Grabber hands made of string
8mm.
Rozmiar:
45 x 37 x 21cm
Znakowanie:
Przód maksymalny rozmiar
25 x 10cm
Materiał:
Poliester 600D
50 kolorów do wyboru

Size:
45 x 37 x 21cm
Marking:
Front side maximum size
25 x 10cm
Material:
Polyester 600D
50 colours to choose

31070026 Passion
Jednokolorowa torba plażowa zapinana na suwak.
Wewnętrzna kieszonka na drobne rzeczy. Uszy
wykonane z taśmy szerokości 4cm.
Unicolour beach bag with a zipper. Internal
pocket for small items. Grabber hands made of
polyester tape 4cm.
Rozmiar:
39 x 45 x 15cm
Znakowanie:
Przód maksymalny rozmiar
23 x 23cm
Materiał:
Poliester 600D
50 kolorów do wyboru
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Size:
39 x 45 x 15cm
Marking:
Front side maximum size
23 x 23cm
Material:
Polyester 600D
50 colours to choose

31070253 Rainbow
Torba plażowa z zamkiem błyskawicznym.
Wewnętrzna kieszeń na małe rzeczy. Uszy
z taśmy nośnej o szerokości 3cm.
Beach bag with a zip closure. Internal pocket
for small items. Grabber hands made of holding
tape width 3cm.
Size:
Rozmiar:
45 x 35 x 21cm
45 x 35 x 21cm
Marking:
Znakowanie:
Zadruk sublimacją na całej Whole surface sublimation
print
powierzchni
Material:
Materiał:
Monaco or Montana
Monaco lub Montana

12730016 Tab
Etui na laptop lub tablet wykonane z wytrzymałego,
rozciągliwego i miękkiego materiału. Nadruk na
całej powierzchni wykonany techniką sublimacji.
Laptop or tablet cover, made of durable,
stretching and soft material. Overprint on whole
surface made with sublimation technique.
Size:
Rozmiar:
Any size
Dowolny rozmiar
Marking:
Znakowanie:
Zadruk sublimacją na całej Whole surface sublimation
print
powierzchni
Material:
Materiał:
Polyester
Poliester
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29090039 Junior
Torba na komputer z rozszerzanym dołem na
suwak. Przednia klapa na rzep (sublimacja).
Z przodu i w środku duże kieszenie z suwakiem.
Dodatki plastikowe.
A computer bag with expandable bottom with a
zip closure. Front flap with Velcro (sublimation).
Large pockets with zip in front and inside. Plastic
accessories.
Rozmiar:
30 x 35 x 6cm
Znakowanie:
Przednia kieszeń maksymalny
rozmiar 26 x 34cm
Materiał:
Poliester
Czarny + nadruk sublimacją

Size:
30 x 35 x 6cm
Marking:
Front pocket maximum size
26 x 34cm
Material:
Polyester
Black + sublimation print

29090021 Fitness
Jednokomorowa torba sportowa z małą kieszenią
z przodu. W środku z jednej strony kieszeń
zapinana na suwak, z drugiej strony dwie otwarte
kieszenie na drobne rzeczy.
One-compartment sports bag with a small
pocket in front. Internal zippered pocket on the
one side, on the other side, two open pockets
for small items.
Rozmiar:
44 x 33 x 18cm
Znakowanie:
Przednia kieszeń maksymalny
rozmiar 18 x 13cm /
sublimacja
Materiał:
Poliester 600D PVC-F /
Monaco
3 kolory do wyboru
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Size:
44 x 33 x 18cm
Marking:
Front pocket maximum size
18 x 13cm /
sublimation
Material:
Polyester 600D PVC-F /
Monaco
3 colours to choose

29090037 Handy
Torba na komputer z przednią klapą z napami.
Dno i boki zabezpieczone gąbką. Dwie kieszenie
na klapie, w środku duża kieszeń na suwak
i dwie mniejsze kieszenie.
Computer bag with front flap with poppers.
Bottom and sides with a safety foam. Two
pockets on the flap, a large zip pocket inside
and two smaller pockets inside.
Rozmiar:
38 x 31 x 12cm
Znakowanie:
Przednia kieszeń maksymalny
rozmiar 38 x 20cm
Materiał:
Poliester
Czarny + nadruk
sublimacyjny

Size:
38 x 31 x 12cm
Marking:
Front pocket maximum size
38 x 20cm
Material:
Polyester
Black + sublimation print

29090033 Student
Torba na komputer z rozszerzanym na suwak
spodem. Przednia klapa zapinana na rzep
(sublimacja). Z przodu i w środku duże kieszenie
na suwak. Dodatki plastikowe.
Computer bag with extended bottom with a
zip closure. Front flap with Velcro (sublimation).
Large zip pockets in front and inside. Plastic
accessories.
Rozmiar:
38 x 28 x 6cm
Znakowanie:
Przednia kieszeń maksymalny
rozmiar 38 x 28cm
Materiał:
Poliester
Czarny + nadruk
sublimacyjny

Size:
38 x 28 x 6cm
Marking:
Front pocket maximum size
38 x 28cm
Material:
Polyester
Black + sublimation print
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29090023 Fusion
Torba z dużą kieszenią zapinaną na zamek.
Po bokach głębokie kieszenie, w tym jedna
zapinana na zamek. W środku kieszeń na drobne
rzeczy. Dodatki metalowe.
Bag with a large pocket with a zip closure. Deep
pockets on both sides, one of which is zippered.
Internal pocket for small items. Metal accessories.
Rozmiar:
37 x 32 x 19cm
Znakowanie:
Przednia kieszeń maksymalny
rozmiar 20 x 15cm
Materiał:
Poliester 600D PVC-F
3 kolory do wyboru + czarny

Size:
37 x 32 x 19cm
Marking:
Front pocket maximum size
20 x 15cm
Material:
Polyester 600D PVC-F
3 colours to choose + black

29090029 Nice
Torba biurowa zapinana na suwak. W środku
kieszeń na drobne rzeczy. Uszy wykonane
z taśmy nośnej o szerokości 3cm.
Office bag with a zip closure. Internal pocket
for small items. Grabber hands made of holding
tape 3cm.
Rozmiar:
31 x 43 x 12cm
Znakowanie:
Przednia kieszeń maksymalny
rozmiar 10 x 10cm
Materiał:
Poliester 600D PVC-F
3 kolory do wyboru +
czarny
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Size:
31 x 43 x 12cm
Marking:
Front pocket maximum size
10 x 10cm
Material:
Polyester 600D PVC-F
3 colours to choose + black

31070013 Lady
Kuferek zapinany na suwak. Z przodu mała
kieszeń, w środku jedna otwarta kieszeń na
drobne rzeczy.
Small bag with a zip closure. Small pocket in
front, one open pocket for small items inside.
Rozmiar:
30 x 22 x 18cm
Znakowanie:
Przód max. rozmiar 11 x 7cm
Materiał:
Poliester
3 kolory do wyboru

Size:
30 x 22 x 18cm
Marking:
Front maximum size 11 x 7cm
Material:
Polyester
3 colours to choose

29090031 Office
Torba na komputer z przednią kieszenią
zapinaną na suwak. W środku mała kieszeń
zapinana na suwak. Dodatki metalowe.
A computer bag with a zip front pocket. Inside
there is a small pocket with a zip closure. Metal
accessories.
Rozmiar:
38 x 31 x 12cm
Znakowanie:
Przednia kieszeń maksymalny
rozmiar 30 x 20cm
Materiał:
Poliester
Kolory: szary, czarny

Size:
38 x 31 x 12cm
Marking:
Front pocket maximum size
30 x 20cm
Material:
Polyester
Colours: gray, black
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BLANKETS & TOWELS
/ KOCE I RĘCZNIKI

Ręcznik z mikrofibry /
Microfiber towel
Ręcznik z mikrofibry z pełnokolorowym nadrukiem
cyfrowym. Możliwy nadruk dwustronny.
Microfiber towel with full colour printed artwork.
Double sided print available.
Dostępny rozmiar:
30 x 50cm
50 x 100cm
70 x 140cm
90 x 150cm
Znakowanie:
Sublimacja
Materiał:
88% Poliester, 12% Poliamid
Gramatura:
220g/m2
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Available size:
30 x 50cm
50 x 100cm
70 x 140cm
90 x 150cm
Marking:
Sublimacja
Material:
88% Polyester, 12% Polyamide
Weight:
220g/m2
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Ręcznik drukowany welurowy /
Printed velour towel
Ręcznik bawełniany z możliwością druku
pełnokolorowego po stronie poliestrowej.
Cotton towel with possibility of full colour print
on polyester side.
Dostępny rozmiar:
30 x 50cm
50 x 100cm
70 x 140cm
Znakowanie:
Jednostronnie pełna grafika
Materiał:
40% Bawełna, 60% Poliester
Gramatura:
400g/m2

Available size:
30 x 50cm
50 x 100cm
70 x 140cm
Marking:
One side full colour graphics
Material:
40% Cotton, 60% Polyester
Weight:
400g/m2
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Ręcznik jednobarwny /
Unicolour towel
Ręcznik jednobarwny z mikrofibry ze znakowaniem.
Cechuje się wysoką absorpcją wody, małymi
gabarytami i szybkim procesem schnięcia.
Microfiber unicolour towel with branding.
Characterized by high water absorption, small
dimensions and fast drying process.
Standardowy rozmiar:
30 x 50cm
50 x 100cm
70 x 140cm
Znakowanie:
Haft, sitodruk, tłoczenie,
grawer laserowy
Materiał:
88% Poliester, 12% Poliamid
Gramatura:
220g/m2
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Available size:
30 x 50cm
50 x 100cm
70 x 140cm
Marking:
Embroidery,
silkscreen,
press, laser engrave
Material:
88% Polyester, 12% Polyamide
Weight:
220g/m2
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white
PANTONE 647 C
PANTONE 2925 C
PANTONE COOL GRAY 11 C

EMBROIDERY

HOT PRESS
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We can make any
size above 100pcs.
Please contact with
sales department.

Ręcznik gładki / Terry towel
Ręcznik bawełniany gładki,
Wykończenie pętelkowe.

bez

bordiury.

Terry towel without border made of cotton.
Dostępny rozmiar:
30 x 50cm
50 x 100cm
70 x 140cm
Znakowanie:
Haft, wszywka
Materiał:
100% Bawełna
Gramatura:
400g/m2 / 450g/m2 / 500g/m2
white
yellow
orange
red
green

Available size:
30 x 50cm
50 x 100cm
70 x 140cm
Marking:
Embroidery, label
Material:
100% Cotton
Weight:
400g/m2 / 450g/m2 / 500g/m2
blue
royal blue
brown
gray
black

Ręcznik drukowany pętelkowy /
Printed terry cotton towel
Ręcznik z bawełny z pełnokolorowym nadrukiem
cyfrowym. Nadruk bez przejść tonalnych.
Cotton towel with full colour printed artwork.
Print without gradients.
Dostępny rozmiar:
30 x 50cm (**)
40 x 60cm (*)
40 x 110cm (*)
50 x 100cm (**) (***)
70 x 140cm (**) (***)
90 x 180cm (**) (***)
150 x 200cm (**)
Materiał:
100% Bawełna
Gramatura:
330g/m2 (*)
360g/m2 (**)
480g/m2 (***)

Available size:
30 x 50cm (**)
40 x 60cm (*)
40 x 110cm (*)
50 x 100cm (**) (***)
70 x 140cm (**) (***)
90 x 180cm (**) (***)
150 x 200cm (**)
Material:
100% Cotton
Weight:
330g/m2 (*)
360g/m2 (**)
480g/m2 (***)

Ręcznik drukowany welurowy /
Printed velour cotton towel
Ręcznik bawełniany
pełnokolorowego.

z

możliwością

druku

Cotton towel with possibility of full colour print.
Dostępny rozmiar:
25 x 50cm (*)
30 x 50cm (*)
45 x 50cm (*)
50 x 100cm (*) (**)
70 x 140cm (*) (**)
75 x 150cm (*)
90 x 180cm (*) (**)
150 x 200cm (*)
Ø 150cm (*)
Znakowanie:
Jednostronnie pełna grafika
Materiał:
100% Bawełna
Gramatura:
330g/m2 (*)
450g/m2 (**)

Available size:
25 x 50cm (*)
30 x 50cm (*)
45 x 50cm (*)
50 x 100cm (*) (**)
70 x 140cm (*) (**)
75 x 150cm (*)
90 x 180cm (*) (**)
150 x 200cm (*)
Ø 150cm (*)
Marking:
One side full colour graphics
Material:
100% Cotton
Weight:
330g/m2 (*)
450g/m2 (**)
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Ręcznik drukowany waflowy /
Printed waffle towel
Ręcznik waflowy z bawełny z pełnokolorowym
nadrukiem. Materiał bardzo chłonny.
Waffle cotton towel with full color printed artwork.
Very absorbant material.
Dostępny rozmiar:
40 x 60cm
50 x 70cm
50 x 100cm
80 x 160cm
Znakowanie:
Druk
reaktywny
utrwalony
Materiał:
100% Bawełna
Gramatura:
250g/m2
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Available size:
40 x 60cm
50 x 70cm
50 x 100cm
80 x 160cm
Marking:
stale Permanent colour fixation
printing
Material:
100% Cotton
Weight:
250g/m2

Ręcznik o splocie waflowym /
Waffle towel
Jednobarwny ręcznik ze 100% bawełny w różnych
rozmiarach. Kolor biały.
Unicolour cotton towel with range of sizes.
White colour.
Dostępny rozmiar:
40 x 60cm
50 x 70cm
55 x 90cm
70 x 140cm
80 x 180cm
Znakowanie:
Haft, wszywka
Materiał:
100% Bawełna
Gramatura:
250g/m2

Available size:
40 x 60cm
50 x 70cm
55 x 90cm
70 x 140cm
80 x 180cm
Marking:
Embroidery, label
Material:
100% Cotton
Weight:
250g/m2

Ręcznik welurowy / Velour towel
Bardzo miękki, bawełniany ręcznik plażowy.
Frotte welurowe.
Very soft cotton towel. Velour frotte.
Dostępny rozmiar:
90 x 180cm
Znakowanie:
Haft
Materiał:
100% Bawełna
Gramatura:
450g/m2
001 white
023 brilliant yellow
082 sunny orange
084 paprika red
red mix 023/082/084

Available size:
90 x 180cm
Marking:
Embroidery
Material:
100% Cotton
Weight:
450g/m2
143 baby blue
162 royal blue
165 marine blue
224 black
blue mix 143/162/165

Ręcznik golfowy / Golf towel
Jednokolorowy ręcznik golfowy ze 100% bawełny.
Unicolor golf towel from 100% cotton.
Dostępny rozmiar:
45 x 45cm /
złożony 15 x 45cm
Znakowanie:
Haft, wszywka
Materiał:
100% Bawełna
Gramatura:
450g/m2
001 white
023 brilliant yellow
082 sunny orange
084 paprika red

Available size:
45 x 45cm /
folded 15 x 45cm
Marking:
Embroidery, label
Material:
100% Cotton
Weight:
450g/m2
143 baby blue
162 royal blue
165 marine blue
224 black
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Torba-ręcznik / Towel bag
Ręcznik z bawełny z możliwością złożenia go w torbę
plażową.
Cotton towel with option to fold it as a bag.
Dostępny rozmiar:
70 x 140cm
Torba 40 x 40cm
Znakowanie:
Haft, wszywka
Materiał:
100% Bawełna
Gramatura:
360g/m2
001 white
003 sand
023 brilliant yellow
082 sunny orange
084 paprika red
086 poppy red
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Available size:
70 x 140cm
Bag 40 x 40cm
Marking:
Embroidery, label
Material:
100% Cotton
Weight:
360g/m2
159 blue curacao
162 royal blue
167 navy blue
177 lagoon green
222 anthracite gray

Ręcznik na leżak / Sunbed towel
Jednokolorowy ręcznik bawełniany zakończony

organizerem z trzema kieszeniami.

Unicolour cotton towel finished with triple
pocket organizer.
Dostępny rozmiar:
70 x 225 + 25cm
Znakowanie:
Haft, wszywka
Materiał:
100% Bawełna
Gramatura:
360g/m2
001 white
003 sand
023 brilliant yellow
082 sunny orange
084 paprika red
086 poppy red

Available size:
70 x 225 + 25cm
Marking:
Embroidery, label
Material:
100% Cotton
Weight:
360g/m2
159 blue curacao
162 royal blue
167 navy blue
177 lagoon green
222 anthracite gray

Ręcznik do sublimacji /
Sublim towel
Ręcznik z bawełny z bordiurą sublimacyjną.
Cotton towel with sublimation on the border.
Dostępny rozmiar:
30 x 50cm
50 x 100cm
70 x 140cm
Znakowanie:
Sublimacja w bordiurze
Materiał:
100% Bawełna
Gramatura:
400g/m2
001 white
020 light yellow
023 baby rose

Available size:
30 x 50cm
50 x 100cm
70 x 140cm
Marking:
Border sublimation
Material:
100% Cotton
Weight:
400g/m2
084 paprika red
143 baby blue
165 marine blue

Ręcznik turban / Turban towel
Ręcznik frotte do codziennego użytku.
Terry towel for daily use.
Dostępny rozmiar:
70 x 60cm
Znakowanie:
Haft, wszywka
Materiał:
100% Bawełna
Gramatura:
330g/m2

Available size:
70 x 60cm
Marking:
Embroidery, label
Material:
100% Cotton
Weight:
330g/m2
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Ręcznik żakardowy z logo w bordiurze /

Jacquard towel with logo in border

Ręcznik z logo w bordiurze barwiony pod pantone.
Towel with logo in border with pantone colour
dyeing option.
Dostępny rozmiar:
30 x 50cm
50 x100cm
70 x 140cm
100 x 150cm
100 x 180cm
Znakowanie:
Na
całej
powierzchni
bordiury max. 4 kolory
Materiał:
100% Bawełna
Gramatura:
400g/m2 - 600g/m2

Available size:
30 x 50cm
50 x100cm
70 x 140cm
100 x 150cm
100 x 180cm
Marking:
Up to 4 colours on whole
bordering
Material:
100% Cotton
Weight:
400g/m2 - 600g/m2

Ręcznik kolorowo tkany /
Multicolour jacquard towel
Ręcznik kolorowo tkany bawełniany z wykończeniem pętelkowym.
Multicolour jacquard terry towel. 100% cotton.
Dostępny rozmiar:
30 x 50cm
50 x100cm
70 x 140cm
100 x 150cm
100 x 180cm
Znakowanie:
2 kolory (w linii tkania)
Materiał:
100% Bawełna
Gramatura:
400g/m2 - 600g/m2
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Available size:
30 x 50cm
50 x100cm
70 x 140cm
100 x 150cm
100 x 180cm
Marking:
2 colours (in weaving line)
Material:
100% Cotton
Weight:
400g/m2 - 600g/m2

Ręcznik kolorowo tkany welurowy /
Multicolour jacquard velour towel
Ręcznik kolorowo tkany bawełniany z wykończeniem welurowym.
Multicolour jacquard cotton towel with velour
finishing.
Dostępny rozmiar:
30 x 50cm
50 x 100cm
70 x 140cm
100 x 150cm
100 x 180cm
Znakowanie:
2 kolory (w linii tkania)
Materiał:
100% Bawełna
Gramatura:
400g/m2 - 600g/m2

Available size:
30 x 50cm
50 x 100cm
70 x 140cm
100 x 150cm
100 x 180cm
Marking:
2 colours (in weaving line)
Material:
100% Cotton
Weight:
400g/m2 - 600g/m2

Ręcznik z reliefem /
Relief jacquard towel
Ręcznik pętelkowy ze wzorem reliefowym. To tzw.
logo tłoczone. Kolor barwiony pod pantone.
Cotton terry towel with relief jacquard logo.
Pantone colour dyeing option.
Dostępny rozmiar:
30 x 50cm
50 x 100cm
70 x 140cm
100 x 150cm
100 x 180cm
Znakowanie:
Relief (logo tłoczone)
Materiał:
100% Bawełna
Gramatura:
400g/m2 - 600g/m2

Available size:
30 x 50cm
50 x 100cm
70 x 140cm
100 x 150cm
100 x 180cm
Marking:
Relief (pressed logo)
Material:
100% Cotton
Weight:
400g/m2 - 600g/m2
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Koc z mikrofibry / Microfiber blanket
Koc jednobarwny z mikrofibry. Badzo ciepły
i przyjemny w dotyku.
Unicolour blanket made of microfiber. Very warm
and pleasant to touch.
Dostępny rozmiar:
120 x 150cm
150 x 200cm
Znakowanie:
Haft
Materiał:
100% Poliester
Gramatura:
260g/m2
001 white
003 sand
023 brilliant yellow
082 sunny orange
084 paprika red
086 poppy red
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Available size:
120 x 150cm
150 x 200cm
Marking:
Embroidery
Material:
100% Polyester
Weight:
260g/m2
159 blue curacao
162 royal blue
167 navy blue
177 lagoon green
222 anthracite gray

Koc z mikrofibry z nadrukiem /
Microfiber blanket with overprint
Koc z mikrofibry z pełnokolorowym nadrukiem.
Microfiber blanket with full colour print.
Dostępny rozmiar:
85 x 120cm
170 x 100cm
170 x 120cm
170 x 130cm
170 x 150cm
170 x 200cm
Znakowanie:
Druk reaktywny stale
utrwalony
Materiał:
100% Poliester
Gramatura:
300g/m2

Available size:
85 x 120cm
170 x 100cm
170 x 120cm
170 x 130cm
170 x 150cm
170 x 200cm
Marking:
Permanent colour fixation
printing
Material:
100% Polyester
Weight:
300g/m2

Koc polarowy z nadrukiem /
Fleece printed blanket
Koc polarowy z pełnokolorowym nadrukiem
cyfrowym jedno lub dwustronnym.
Polar fleece blanket with one sided or both
sided digital full colour print.
Dostępny rozmiar:
75 x 105cm
125 x 145cm
145 x 180cm
Znakowanie:
Nadruk metodą sublimacji
jednostronny lub dwustronny
na całej powierzchni koca
Gramatura:
380g/m2
Materiał:
100% Poliester

Available size:
75 x 105cm
125 x 145cm
145 x 180cm
Marking:
One or both sided full colour
print with sublimation print
method
Weight:
380g/m2
Material:
100% Polyester

Poduszka z nadrukiem /
Pillow with print
Dekoracyjna poduszka z pełnokolorowym
cyfrowym nadrukiem sublimacyjnym na całej
powierzchni.
Decorative pillow with full colour digital
sublimation printing on the entire surface.
Dostępny rozmiar:
40 x 40cm / inny rozmiar
Znakowanie:
Na całej powierzchni metodą
sublimacji
Materiał:
100% Poliester
Wypełnienie:
Silikonowe

Available size:
40 x 40cm / custom size
Marking:
All surface with sublimation
print method
Material:
100% Polyester
Filling:
Silicone
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DRAWSTRINGS
/ WORKI

29090095 Single
Worek ze sznurkiem średnicy 5mm.
Drawstring bag with string diameter size 5mm.
Rozmiar:
37 x 44cm
Znakowanie:
Przód worka maksymalny
rozmiar 23 x 15cm
Materiał:
Poliester 400D
4 kolory do wyboru

Size:
37 x 44cm
Marking:
Front side maximum size
23 x 15cm
Material:
Polyester 400D
4 colours to choose

29090213 Voley
Worek sportowy z kieszenią na piłkę, kieszenią
na dokumenty oraz spodem z materiału
antypoślizgowego.
Drawstring with ball pocket, document pocket
and bottom made of non-slip material.
Rozmiar:
36 x 45cm
Znakowanie:
Przód worka maksymalny
rozmiar 23 x 15cm
Materiał:
Poliester 400D
4 kolory do wyboru

Size:
36 x 45cm
Marking:
Front side maximum size
23 x 15cm
Material:
Polyester 400D
4 colours to choose
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29090172 Wave
Worek z kieszenią boczną.
Drawstring with side pocket.
Rozmiar:
32 x 43cm
Znakowanie:
Przód worka maksymalny
rozmiar 23 x 15cm
Materiał:
Poliester 400D
4 kolory do wyboru

Size:
32 x 43cm
Marking:
Front side maximum size
23 x 15cm
Material:
Polyester 400D
4 colours to choose

29090093 Twin
Worek dwustronny. Może służyć jako torba lub
jako plecak.
Double drawstring. One side can be used as a bag,
another side as a backpack.
Rozmiar:
37 x 44cm
Znakowanie:
Przód worka maksymalny
rozmiar 23 x 15cm
Materiał:
Poliester 400D / 200D
4 kolory do wyboru
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Size:
37 x 44cm
Marking:
Front side maximum size
23 x 15cm
Material:
Polyester 400D / 200D
4 colours to choose

29090099 Sunny
Worek / plecak z nadrukiem sublimacyjnym na całej powierzchni.
Sublimation drawstring / backpack with full-surface printing.
Rozmiar:
38 x 42cm
Znakowanie:
Pełna powierzchnia worka
Materiał:
Monaco

Size:
38 x 42cm
Marking:
Full surface of drawstring
Material:
Monaco

custom
colour
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MULTIFUNCTIONAL
SCARVES
CHUSTY WIELOFUNKCYJNE

Bee2 Standard
Chusta Bee2 Standard to
najbardziej popularny model
z naszej palety produktów.
Dowolna grafika klienta na całej
powierzchni chusty.

Bee2 Standard is the most
popular model from our product
range. Any artwork given by the
client on the entire surface of
the scarf.

Rozmiar:
23,5 x 50cm
Znakowanie:
Sublimacja
Gramatura:
140g/m2

Size:
23,5 x 50cm
Marking:
Full surface sublimation
Weight:
140g/m2

Bee2 Basic

BEST
PRICE

Chusta wielofunkcyjna Bee2
Basic to popularny produkt
ekonomiczny. Dowolna grafika
na całej powierzchni materiału.

Bee2 Basic multifunctional scarf
is a popular economical product.
Any artwork on the entire surface
of the material.

Rozmiar:
25 x 50cm
Znakowanie:
Sublimacja
Gramatura:
110g/m2

Size:
25 x 50cm
Marking:
Full surface sublimation
Weight:
110g/m2
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Bee2 Light
Bee2 Light to produkt wykonany
na bazie Bee2 Standard / Bee2
Basic wzbogacony o elementy
odblaskowe według projektu klienta.

Bee2 Light is a product made on the
basis of Bee2 Standard / Bee2 Basic,
enriched with reflective elements
according to customer’s design.

Rozmiar:
23,5 x 50cm / 25 x 50cm
Znakowanie:
Sublimacja, elementy
odblaskowe do szerokości 4cm
Gramatura:
140g/m2 lub 110g/m2

Size:
23,5 x 50cm / 25 x 50cm
Marking:
Full surface sublimation, reflective
elements up to 4cm wide
Weight:
140g/m2 or 110g/m2

Bee2 Pet
Bee2 Pet powstał z myślą
o twoich pupilach. Chusta Bee2
Pet wyróżni twojego przyjaciela
spośród wielu, nadając mu przy
tym wyjątkowy charakter.

Bee2 Pet is a product designed
for your pets. The Bee2 Pet will
distinguish your friend from
many others, giving him a unique
look.

Rozmiar:
23,5 x 27cm / 25 x 27cm
Znakowanie:
Sublimacja
Gramatura:
140g/m2 lub 110g/m2

Size:
23,5 x 27cm / 25 x 27cm
Marking:
Full surface sublimation
Weight:
140g/m2 or 110g/m2
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Bee2 Pro
Bee2 Pro projektowane z myślą
o służbach mundurowych i jako
uzupełnienie odzieży BHP.

Bee2 Pro are designed for use by
uniformed services and safety
clothing supplement.

Kolor chusty:
Zieleń fluorescencyjna
Rozmiar:
23,5 x 50cm
Znakowanie:
Nadruk 1 kolor lub wycięcie logo
w elementach odblaskowych
Gramatura:
140g/m2

Standard colour:
Fluorescent green
Size:
23,5 x 50cm
Marking:
Print 1 colour or logo cut in
reflective elements
Weight:
140g/m2

Bee2 Pro Plus
Bee2 Pro Plus to model chusty
wzbogacony o nadruk sublimacyjny.

Bee2 Pro Plus is a scarf model
enriched with a sublimation print.

Kolor chusty:
Zieleń fluorescencyjna
Rozmiar:
23,5 x 50cm
Znakowanie:
El. odblaskowe + czarny nadruk
Gramatura:
140g/m2

Standard colour:
Fluorescent green
Size:
23,5 x 50cm
Marking:
Reflective elements + black print
Weight:
140g/m2
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Bee2 Polar
Bee2 Polar to produkt wzbogacony o ciepły polar. Model ten
jest szczególnie polecany na
zimowe dni ze względu na swoje
właściwości termoizolacyjne.

Bee2 Polar is a model enriched
with warm fleece. This model
is especially recommended for
winter days due to its thermal
insulation properties.

Rozmiar:
23,5 x 50cm / 25 x 50cm
Znakowanie:
Sublimacja
Gramatura:
140g/m2 lub 110g/m2

Size:
23,5 x 50cm / 25 x 50cm
Marking:
Full surface sublimation
Weight:
140g/m2 or 110g/m2
Polar fleece:
200g/yd (black standard)

Polar:
200g/yd (kolor czarny standard)

Bee2 Warm
Bee2 Pro Warm to chusta
przygotowana na bazie modelu
Bee2 Standard / Bee2 Basic
wzbogacona o nadruk sublimacyjny
oraz polar wszyty w części dolnej.

Bee2 Pro Warm is a scarf
based on the Bee2 Standard /
Bee2 Basic model enriched with
a sublimation print and warm
fleece sewed in the bottom part.

Rozmiar:
23,5 x 75cm / 25 x 75cm
Znakowanie:
Sublimacja
Gramatura:
140g/m2 lub 110g/m2

Size:
23,5 x 75cm / 25 x 75cm
Marking:
Full surface sublimation
Weight:
140g/m2 or 110g/m2
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Standard packing

Torebka foliowa / Polybag
Każda chusta jest pakowana pojedynczo w torebkę foliową,
dodatkowo zawiera informację o sposobach użycia.
Each piece is packed one by one into the polybag with an additional
information how to use it.
Size: approximately 130 x 130mm

Banderola papierowa / Paper band
Banderola zawiera design klienta oraz informację jak nosić
chusty. Minimalny nakład: 100 szt.
The band contains customer’s design and information how to
use the scarf. The minimal order: 100 pcs.
Size: 140 x 50mm

Pudełko z grafiką / Box with artwork
Pudełko z grafiką klienta, na tylnej ściance informacja jak używać
chusty. Minimalny nakład: 100 szt.
The box with customer’s design, at the back information how to
use the scarf. The minimal order: 100 pcs.
Size: 120 x 120 x 15mm

Blister tekturowy / Cardboard blister pack
Blister tekturowy z pełnokolorowym nadrukiem z dwóch stron.
Minimalny nakład: 100 szt.
Cardboard blister pack with full colour print on two sides. The minimal
order: 100 pcs.
Size: 210 x 280mm
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Bee2 Czapka na polarze / Bee2 Fleece hat
Czapka z ciepłym polarem i nadrukiem sublimacyjnym po zewnętrznej stronie.
Hat with full-surface sublimation printing outside, inside fleece.
Rozmiar:
Średnica 25cm
Znakowanie:
Sublimacja po zewnętrznej stronie
Materiał:
Poliester 100% (zewnątrz), Polar 100% (wewnątrz)
Dodatkowa opcja:
Czapka z przeszyciem
Gramatura:
110 g/m2 + Polar

Size:
Diameter 25cm
Marking:
Sublimation printing outside
Material:
Polyester 100% (outside), Fleece 100% (inside)
Extra option:
Hat with stitching
Weight:
110 g/m2 + Fleece
Hat without stitching:

Hat with stitching:
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Saszetka Nerka / Hip Pack
Saszetka na biodro z nadrukiem sublimacyjnym na całej powierzchni. Dwie kieszonki zamykane na
zamek. Regulowana długość paska. Solidna, plastikowa klamra.
Hip pack sachet with full-surface printing. Two pockets with zip closure. Adjustable waistbelt.
Solid, plastic buckle.
Rozmiar:
Dowolny rozmiar
Znakowanie:
Sublimacja
Materiał:
100% Poliester

Size:
Custom size
Marking:
Full surface sublimation
Material:
100% Polyester
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Ściereczki do czyszczenia okularów / Cleaning cloths
Ściereczki do: szkieł okularów, obiektywów, lornetek. To tani,
a jednocześnie bardzo praktyczny gadżet, nośnik reklamy.
Wykonane z miękkiego materiału przeznaczone pod zadruk
sublimacją. Tylko ta technika nadruku wchłania się w podłoże
nie powodując zmian jego miękkości, dlatego ściereczka
pozostaje bezpieczna dla szkła.
Cloth used for sunglasses, lens and binoculars. It is cheap and
at the same time very practical gadget, advertising carrier.
Made of soft fabric, for sublimation print. Only this kind of
print drains into basis not causing any changes of its softness
that is why the cloth will remain safe for any type of glass.
Rozmiar:
18 x 17cm
Znakowanie:
Sublimacja na całej powierzchni
Materiał:
Miękka mikrofibra
Gramatura:
185 g/m2

Size:
18 x 17cm
Marking:
Sublimation on full surface
Material:
Soft microfiber
Weight:
185 g/m2

Porównanie chłonności włókien /
Fiber absorption comparison
BAWEŁNA / COTTON
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MIKROFIBRA / MICROFIBER

FORMY ZNAKOWANIA / MARKING
Haft / Embroidery
Haft wyróżnia się trwałością i odpornością na ścieranie i odbarwianie.
Często jest postrzegany jako luksusowa wersja znakowania. Wyroby te są
haftowane pojedynczo, co oznacza że każdy wyrób może być wykonany
według indywidualnych projektów. Dysponujemy maszyną 15 kolorową
o maksymalnym polu haftu 30 x 40cm.

EMBROIDERY

Embroidery is characterized by its durability and abrasion resistance. It
is often seen as a luxury marking version. These items are embroidered
individually, meaning that each product can be made by the individual
projects. We have a 15 colour machine with a maximum embroidery
area of 30 x 40cm.

Naszywka z drukiem full kolor /
Sew-on with full colour print
Jest to połączenie techniki haftu i sublimacji. Dzięki tej technice
wykonujemy logo z fotograficzną dokładnością. Druk cmyk, kształt
dowolny, rozmiar maksymalny 26 x 26cm.
This is a combination of embroidery and sublimation techniques. Thanks
to this technique we make a logo with photographic accuracy. Cmyk
print, any shape, maximum size 26 x 26cm.

47

Sitodruk / Silkscreen
Bardzo popularna metoda nadruku, znakomicie nadaje się do nadruku
dużych powierzchni. Ten typ znakowania jest alternatywą dla tampodruku
i pozwala na wykonanie nadruku o powierzchni ograniczonej jedynie
wielkością sita (ok. 45cm). Karuzela sitodrukowa umożliwia nam
drukowanie maksymalnie 8 kolorów. Matrycę przygotowujemy na
podstawie przesłanych plików graficznych .cdr, .eps, .ai.
Very popular printing method, excellent for printing large areas. This
type of marking is an alternative to tampon printing and allows printing
with an area of only about 45cm. The screen printing screen allows us
to print up to 8 colours. We prepare the template based on uploaded
image files .cdr, .eps, .ai.

Termotransfer / Thermal transfer
Technika nadruku polegająca na termicznym wgrzaniu w materiał
wcześniej przygotowanej folii FLEX wyciętej na ploterze w kształt
pożądanego emblematu lub logo. Technologia ta jest atrakcyjna cenowo
przy pojedynczych egzemplarzach i krótkich seriach, zapewniając
doskonałą jakość nadruku. Za jej pomocą można znakować na różnych
rodzajach podłoży. Maksymalnie można użyć do 6 kolorów.
Printing technique consisting in thermal dipping in the previously
prepared FLEX film cut on the plotter in the shape of the desired emblem
or logo. This technology is cost effective with single copies and short
series, delivering excellent print quality. It can be labeled on a variety of
substrates. Up to 6 colours can be used.
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Folia Flex / Flex Foil
Oferujemy wykonanie znakowania tą techniką już od 1 sztuki! To metoda
polegająca na wgrzaniu na tkaninę specjalnej folii flex lub flock uprzednio
przygotowanego projektu wyciętego na ploterze tnącym. Duży nacisk,
wysoka temperatura i odpowiedni czas wgrzewania gwarantują bardzo
wysoką odporność na pranie.
We offer marking with this technique starting from 1 piece! This is a
method of fabricating a special flex or flock foil of a previously prepared
design cut out on a cutting plotter. High pressure, high temperature and
adequate time of heating guarantee very high resistance to washing.

Blaszka z naklejką żywiczną /
Metal emblem with resin sticker
Jedną z najatrakcyjniejszych metod druku staje się obecnie doming
(naklejka żywiczna), czyli technologia znakowania pozwalająca na
uzyskanie efektu niemal trójwymiarowego obrazu z logo.
One of the most attractive printing methods is doming (resin sticker),
which is a marking technology that allows to achieve the effect of almost
3D image with a logo.
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Naszywka gumowa / Rubber stripe
Naszywki wykonane są z elastycznego materiału soft PCV w technologii
3D w dowolnym kształcie. Korzystając z najnowszej technologii
z użyciem maksymalnie 6-ciu kolorów wykonamy każdą zaprojektowaną
przez Państwa naszywkę.
Stripes are made of an elastic material PCV software in technology 3D
in any shape. By using the latest technology of maksimum 6 colours we
will carry out every design on your stripe.

Flock / Flock
Technika nadruku polegająca na termicznym wgrzaniu w materiał wcześniej
przygotowanej folii FLOCK wyciętej na ploterze w kształt pożądanego emblematu
lub logo. Zastosowanie tej techniki zapewnia doskonałą jakość nadruku.
Technologia ta jest atrakcyjna cenowo przy pojedynczych egzemplarzach
i krótkich seriach. Za jej pomocą można znakować na różnych rodzajach
podłoży.
Printing technique based on thermal transfering into material previously
prepared FLOCK film cut on the plotter in the shape of the desired emblem or
logo. The use of this technique ensures excellent print quality. This technology
is attractive for single copies and short series. It can be labeled on a variety of
substrates.
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Kolory materiałów / Colours of fabric
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NOWOŚCI PRODUKTOWE
NEW PRODUCTS

16120914 Power
Plecak wykonany z wysokiej jakości poliestru. Posiada
wbudowany port USB do ładowania oraz ukrytą
kieszeń. W głównej komorze plecaka kieszeń na
laptop oraz tablet. Dodatkowe elementy odblaskowe.
Backpack made of high quality polyester. It has a builtin USB port for charging and a hidden pocket. The
main compartment of the backpack has a pocket for a
laptop and tablet. Additional reflective elements.
Rozmiar:
34 x 44 x 15cm
Znakowanie:
Przednia kieszeń maksymalny
rozmiar 13 x 20cm
Materiał:
Poliester

Size:
34 x 44 x 15cm
Marking:
Front pocket maximum size
13 x 20cm
Material:
Polyester

Bee2 Polar Sublim
Chusta wykonana z polaru z nadrukiem
sublimacyjnym. Model polecany w szczególności
na zimowe dni, ze względu na właściwości
termoizolacyjne.
Multifunctional scarf made of fleece with sublimation
printing. The model is recommended especially for
winter days, due to its thermal insulation properties.
Rozmiar:
25 x 50cm
Znakowanie:
Na całej powierzchni metodą
sublimacji
Materiał:
Polar
Gramatura:
400 g/m2

Size:
25 x 50cm
Marking:
All surface with sublimation
print method
Material:
Fleece
Weight:
400 g/m2
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Eko torba
Ekologiczna torba wielokrotnego użytku.
Wytrzymała i wodoodporna. Można w niej
przenosić produkty do 20 kg. Indywidualna
grafika metodą sublimacyjną. Waga 55g.
Ecological reusable bag. Durable and waterproof. It
can carry products up to 20 kg. Individual graphics
using the sublimation method. Weight 55g.
Rozmiar:
49x 65cm
12x12cm po złożeniu
Znakowanie:
Sublimacja
Materiał:
Poliester

Size:
49 x 65cm
12 x 12cm after folding
Marking:
All surface sublimation
Material:
Polyester

Travel pack
Zestaw podróżny składający się z ręcznika z
mikrofibry, poduszki podróżnej, opaski na oczy
oraz kapci zapakowany w worek ze sznurkiem. Na
każdym z elementów można wykonać nadruk full
color metodą sublimacyjną.
A travel set consisting of a microfiber towel, a
travel cushion, an eye band and slippers packed
in a bag with a drawstring. On each of the
elements, a full color print can be made using
the sublimation method.
Znakowanie:
Sublimacja
Materiał:
Poliester
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Marking:
All surface sublimation
Material:
Polyester
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