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PLECAKI



Materiał: Poliester 600D
Rozmiar (cm): 38x25,5x13 cm
Pakowanie: 20 szt. 

Opis:
Jednokomorowy plecak z przednią 
kieszenią zapinaną na suwak.
Dwie boczne kieszonki z siatki.
Profi lowany pianką tył plecaka 
z oddychającą tkaniną dystansową.
Profi lowane, miękkie szelki, pokryte 
oddychającą tkaniną dystansową.

Miejsca znakowania:  
Przednia kieszeń maksymalny
rozmiar 13x13 cm, oraz logo 
na szelce maksymalny rozmiar 
5x5 cm.

Technika znakowania:  
Termotransfer, metka, haft , 
sublimacja, naszywki gumowe.

16120001 Break

Możliwość dowolnego
łączenia kolorów

 50
colors
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Plecaki



Materiał: Poliester 600D
Rozmiar (cm): 31x24x11 cm
Pakowanie: 25 szt.
 
Opis:
Dwukomorowy plecak z przednią 
kieszenią zapinaną na suwak, 
profi lowany pianką. 
Tył plecaka oraz szelki z oddychającą 
tkaniną dystansową. 
Przednia klapa wykończona taśmą 
odblaskową.

Miejsca znakowania:  
Przednia kieszeń maksymalny
rozmiar 13x13 cm.

Technika znakowania: 
Termotransfer, metka, haft , 
sublimacja, naszywki gumowe, 
folia odblaskowa 

16120082 Relax

 blue  orange

 green

 black

brown 

dark blue 

Możliwość dowolnego
łączenia kolorów

 50
colors
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Plecaki



Możliwość dowolnego 
łączenia elementów spośród 
4 kolorów

Materiał: Poliester 1680D
Rozmiar (cm): 42x31x19 cm
Pakowanie: 10 szt.
 
Opis:
Dwukomorowy plecak miejski 
z uniwersalną kieszenią na komputer.
Plecy plecaka profi lowane 
usztywninaną pianką 10 mm. 
W przedniej kieszeni organizer na 
przybory. W przedniej komorze ukryta 
sekretna kieszeń na ważne rzeczy.
Profi lowany pianką 8 mm, szelki 
z oddychającą tkaniną dystansową, 
dwie boczne kieszenie z siatki.
Z przodu dodatkowa kieszeń.

Miejsca znakowania:  
Przednia kieszeń maksymalny
rozmiar 8x15 cm.
Nadruk na szelce: 5x5 cm.

Technika znakowania:  
Termotransfer, metka, haft , 
sublimacja, naszywki gumowe, 
folia odblaskowa.

16120245 Leader
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Plecaki



Materiał: Poliester  600D
Rozmiar (cm): 42x31x19 cm
Pakowanie: 10 szt.
 
Opis:
Dwukomorowy plecak miejski 
z uniwersalną kieszenią na komputer.
Plecy oraz spód plecaka profi lowane 
usztywninaną pianką 10 mm. 
W przedniej kieszeni organizer 
na przybory. Z przodu dodatkowa duża 
kieszeń zapinana na suwak.
Profi lowane pianką 8 mm szelki 
z oddychającą tkaniną dystansową, 
2 boczne kieszenie z siatki.
Z przodu dodatkowa kieszeń. 

Miejsca znakowania:  
Przednia kieszeń maksymalny
rozmiar 8x15 cm.
Nadruk na szelce: 5x5 cm.

Technika znakowania: 
Termotransfer, metka, haft , 
sublimacja, naszywki gumowe, 
folia odblaskowa. 

16120046 Sti ff 

Możliwość dowolnego
łączenia kolorów

 50
colors
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Plecaki



Materiał: Poliester 600D
Rozmiar (cm): 40x30x15 cm
Pakowanie: 10 szt.
 
Opis:
Dwukomorowy plecak miejski.
Profi lowany pianką 5 mm, 
tył plecaka oraz szelki z oddychającą 
tkaniną dystansową, 2 boczne 
kieszenie z siatki.
Z przodu dodatkowa kieszeń 
na drobne rzeczy, kieszeń 
z otworem na słuchawki.  

Miejsca znakowania:  
Przednia kieszeń maksymalny
rozmiar: 15x18 cm.
Nadruk na szelce: 4x4 cm.

Technika znakowania:  
Termotransfer, metka, haft , 
sublimacja, naszywki gumowe, 
folia odblaskowa.
 

16120037 City

 black/red black/orange

 black/green black/brown

 black/gray black/blue

 50
colors

Możliwość dowolnego
łączenia kolorów
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Plecaki



blue/black  black

 green/blackbrown/black

     red/black yellow/black

 50
colors

Materiał: Poliester 600D
Rozmiar (cm): 37x31x18 cm
Pakowanie: 10 szt.
 
Opis:
Dwukomorowy plecak miejski 
z uniwersalną kieszenią na komputer.
Plecy oraz szelki usztywniane 
8mm pianką. W przedniej kieszeni 
organizer na przybory. Z przodu 
dodatkowa duża kieszeń do 
przechowywania kasku, piłki lub innych 
niestardowych przedmiotów. Szelki 
wykonane z pianki 8 mm i pokryte 
oddychającą tkaniną dystansową, dwie 
boczne kieszenie z siatki. 

Miejsca znakowania:  
Przednia kieszeń maksymalny rozmiar: 
5x5 cm. Nadruk na szelce: 5x5 cm.

Technika znakowania:  
Termotransfer, metka, haft , 
sublimacja, naszywki gumowe, 
folia odblaskowa.

16120974 Kipper

Możliwość dowolnego
łączenia kolorów
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Plecaki



Materiał: Poliester 600D
Rozmiar (cm): 40x30x15 cm
Pakowanie: 10 szt.
 
Opis:
Dwukomorowy plecak miejski, 
w przedniej kieszeni umieszczony jest 
organizer na długopisy, dodatkowa 
kieszonka zapinana na suwak na 
drobne rzeczy.
Profi lowany pianką 3 mm tył plecaka 
oraz szelki.

Miejsca znakowania:  
Przednia kieszeń maksymalny
rozmiar 15x18 cm.
Nadruk na szelce: 4x4 cm

Technika znakowania:  
Termotransfer, metka, haft , 
sublimacja, naszywki gumowe, 
folia odblaskowa. 

16120039 Trial

       redbrown

 blue  orange

 light blue  black

 50
colors

Możliwość dowolnego
łączenia kolorów
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Plecaki



Materiał: poliester 600D
Rozmiar (cm): 45x30x17 cm
Pakowanie: 10 szt.
 
Opis:
Dwukomorowy plecak miejski, 
w przedniej kieszeni umieszczony jest 
organizer na długopisy, dodatkowa 
kieszonka zapinana na suwak na 
drobne rzeczy.
Profi lowany pianką 3 mm tył plecaka 
oraz szelki.

Miejsca znakowania:  
Przednia kieszeń maksymalny
rozmiar 8x13 cm.
Nadruk na szelce: 4x4 cm

Technika znakowania:  
Termotransfer, metka, haft , 
sublimacja, naszywki gumowe, 
folia odblaskowa. 

16120042 Quest

sea/black red/black

 l.gray/blue  black

 50
colors

blue/black        black/red

Możliwość dowolnego
łączenia kolorów
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Plecaki



Materiał: Poliester 600D i 400D
Rozmiar (cm): 43x28x10 cm
Pakowanie: 10 szt.
 
Opis:
Jednokomorowy plecak z wewnętrzną 
kieszenią na komputer. Przód plecaka 
wykończony ściągaczem, z przodu 
dodatkowa kieszeń zapinana na suwak 
na drobne rzeczy. Profi lowany pianką 
3 mm tył plecaka oraz szelki.

Miejsca znakowania:  
Przednia kieszeń maksymalny
rozmiar 12x8 cm.
Nadruk na szelce: 4x4 cm.

Technika znakowania:  
Termotransfer, metka, haft , 
sublimacja, naszywki gumowe, 
folia odblaskowa.

16120223 Slim

       red

bordo/orange

black/blue

black/red

  black

    brown

 50
colors

Możliwość dowolnego
łączenia kolorów
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Plecaki



 bordo/yellow

silver/green

 bordo/black

 brown/orange

 black/red

 black

 50
colors

Materiał: Poliester 600D i 400D
Rozmiar (cm): 40x27x11 cm
Pakowanie: 10 szt.
 
Opis:
Jednokomorowy plecak miejski 
z kieszenią na komputer.
Plecy oraz szelki usztywniane 
5 mm pianką. 
Z przodu kieszeń zapinana na suwak 
Szelki wykonane z pianki 5 mm 
i pokryte oddychającą tkaniną 
dystansową, dwie boczne kieszenie 
z siatki. 

Miejsca  znakowania:  
Przednia kieszeń 
maksymalny rozmiar: 15x12 cm.
Nadruk na szelce: 5x5 cm.

Technika znakowania:  
Termotransfer, metka, haft , 
sublimacja, naszywki gumowe, 
folia odblaskowa.

16120513 Sharp

Możliwość dowolnego
łączenia kolorów
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Plecaki





TORBY SPORTOWE



Materiał: Poliester Rip Stop
Rozmiar (cm): 60x29x29 cm
Pakowanie: 10 szt.
 
Opis:
Torba sportowa z dwiema bocznymi 
kieszeniami, kieszeń boczna na buty 
z drugiej strony kieszeń cooler. 
Z przodu torby kieszeń z organizerem. 
Dół torby pokryty tkaniną 
antypoślizgową.   

Miejsca znakowania:  
Przednia kieszeń maksymalny
rozmiar 23x15 cm.

Technika znakowania:  
Termotransfer, metka, haft , 
sublimacja, naszywki gumowe, 
folia odblaskowa.
 

29090003 Defi ance

Torby sportowe

Możliwość dowolnego 
łączenia elementów spośród 
5 kolorów

5
colors
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dark blue/black  black

red/blackgray/black

blue/black

Materiał: Poliester Rip Stop 
Rozmiar (cm): 55x27x28 cm
Pakowanie: 10 szt.
 
Opis:
Torba sportowa z dwiema 
bocznymi kieszeniami zapinanymi 
na suwak. Przednia kieszeń płaska 
zapinana na suwak. 
Wstawki z taśmy odblaskowej. 
Dodatki metalowe.  

Miejsca znakowania:  
Przednia kieszeń maksymalny
rozmiar 27x15 cm.

Technika znakowania: 
Termotransfer, metka, haft , 
sublimacja, naszywki gumowe, 
folia odblaskowa.

29090035 Knockout

Torby sportowe

Możliwość dowolnego 
łączenia elementów spośród 
5 kolorów

5
colors
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Materiał: Poliester 1680D
Rozmiar (cm): 60x29x29 cm
Pakowanie: 10 szt.
 
Opis:
Torba sportowa z dwiema bocznymi 
kieszeniami, kieszeń boczna na buty 
z drugiej strony kieszeń cooler. 
Z przodu torby kieszeń z organizerem. 
Dół torby pokryty tkaniną 
antypoślizgową.   

Miejsca znakowania:  
Przednia kieszeń maksymalny
rozmiar 23x15 cm.

Technika znakowania:  
Termotransfer, metka, haft , 
sublimacja, naszywki gumowe, 
folia odblaskowa.
 

29090012 Hilt-guard

Torby sportowe

Możliwość dowolnego 
łączenia elementów spośród 
5 kolorów

5
colors

dark reddark blue

blackbrown

red
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Materiał: Poliester 600D
Rozmiar (cm): 55x27x28 cm
Pakowanie: 10 szt.
 
Opis:
Torba sportowa z dwiema 
bocznymi kieszeniami zapinanymi 
na suwak. Przednia kieszeń płaska 
zapinana na suwak z dwiema 
wewnętrznymi kieszeniami. 
Dodatki metalowe.  

Miejsca znakowania:  
Przednia kieszeń maksymalny
rozmiar 27x15 cm.

Technika znakowania: 
Termotransfer, metka, haft , 
sublimacja, naszywki gumowe, 
folia odblaskowa.

29090031 Contact 

Torby sportowe

Możliwość dowolnego 
łączenia kolorów

50
colors

green gray

red

light blue

orange

yellow
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Materiał: Poliester 600D
Rozmiar (cm): 44x26x23 cm
Pakowanie: 20  szt.
 
Opis:
Torba sportowa z dwiema bocznymi 
kieszeniami, kieszeń boczna na buty 
z drugiej strony kieszeń zapinana na 
suwak . Z przodu torby kieszeń zapina-
na suwak  

Miejsca znakowania:  
Przednia kieszeń maksymalny
rozmiar 20x13 cm.

Technika znakowania:  
Termotransfer, metka, haft , 
sublimacja, naszywki gumowe, 
folia odblaskowa.
 

29090055 Strong

Torby sportowe

Możliwość dowolnego 
łączenia kolorów

50
colors
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green gray

red

dark blue

orange

brown



Materiał: Poliester 600D
Rozmiar (cm):  55x30x25 cm
Pakowanie: 10 szt.
 
Opis:
Torba sportowa z dwiema 
bocznymi kieszeniami zapinanymi na 
suwak. Dodatki metalowe.  

Miejsca znakowania:  
Przednia kieszeń maksymalny
rozmiar 27x15 cm.

Technika znakowania: 
Termotransfer, metka, haft , 
sublimacja, naszywki gumowe, 
folia odblaskowa.

29090072 Classic 

Torby sportowe

Możliwość dowolnego 
łączenia kolorów

50
colors

green gray

red

dark blue

orange

brown
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Materiał: Poliester 600D
Rozmiar (cm): 60x29x29 cm
Pakowanie: 10 szt.
 
Opis:
Torba sportowa z dwiema bocznymi 
kieszeniami, kieszeń boczna na buty 
z drugiej strony kieszeń na drobiazgi.  
Torba zawiera dodatki metalowe.   

Miejsca znakowania:  
Przód torby maksymalny
rozmiar 20x13 cm.

Technika znakowania:  
Termotransfer, metka, haft , 
sublimacja, naszywki gumowe, 
folia odblaskowa.
 

29090013 Fit

Torby sportowe

Możliwość dowolnego 
łączenia kolorów

50
colors

redblue

orange

gray

brown

green
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Materiał: Poliester 600D
Rozmiar (cm): 55x27x26 cm
Pakowanie: 10 szt.
 
Opis:
Torba sportowa z dwiema 
bocznymi kieszeniami zapinanymi 
na suwak. Przednia kieszeń płaska 
zapinana na suwak z dwiema 
wewnętrznymi kieszeniami. 
Dodatki metalowe.  

Miejsca znakowania:  
Przednia kieszeń maksymalny
rozmiar 27x15 cm.

Technika znakowania: 
Termotransfer, metka, haft , 
sublimacja, naszywki gumowe, 
folia odblaskowa.

29090083 Game  

Torby sportowe

Możliwość dowolnego 
łączenia kolorów

50
colors

green black

red

blue

gray

brown
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TORBY plażowe



Materiał: Poliester 600D
Rozmiar (cm): 45x37x21 cm
Pakowanie: 50 szt.

Opis:
Torba plażowa zapinana na suwak. 
Wewnętrzna kieszonka na drobne 
rzeczy. Uszy wykonane ze sznurka 
średnica 8 mm. 

Miejsca znakowania:  
Przód maksymalny rozmiar 25x10 cm.

Technika znakowania:  
Termotransfer, metka, haft , sublimacja, 
naszywki gumowe, folia odblaskowa. 

31070512 Porto 

Torby plażowe

50
colors

Możliwość dowolnego 
łączenia kolorów
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Materiał: Poliester  600D
Rozmiar (cm): 32x43x6  cm
Pakowanie: 50  szt.
 
Opis:
Torba plażowa zapinana na suwak, 
w środku kieszonka na dokumenty. 
Uszy wykonane  z taśmy nośnej 
o szerokości 4 cm 

Miejsca znakowania:  
przednia kieszeń maksymalny
rozmiar 20x15 cm.

Technika znakowania:  
Termotransfer, metka, haft , sublimacja, 
naszywki gumowe, folia odblaskowa.

31070022 Havana 

Torby plażowe

50
colors

Możliwość dowolnego 
łączenia kolorów
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Materiał: Poliester 600D
Rozmiar (cm): 45x35x21 cm
Pakowanie: 50 szt.
 
Opis: Jedna z najbardziej popularnych 
toreb plażowych. Torba zapinana na 
suwak, w środku kieszonka na drobne 
rzeczy. Paski  wykonane z taśmy nośnej 
szerokość 3 cm. 

Miejsca znakowania:  
Zadruk na całej powierzchni techniką  
sublimacji.

Technika znakowania:  
Sublimacja.

31070253 Rainbow

Torby plażowe
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Materiał: Poliester 600D
Rozmiar (cm): 45x35xx10 cm
Pakowanie: 50  szt.
 
Opis:
Torba plażowa zapinana na zamek, 
w środku kieszonka zapinana na suwak. 
Z przodu duża kieszeń zapinana na 
suwak. 

Miejsca  znakowania:  
Przednia kieszeń maksymalny
rozmiar 23x15 cm.

Technika znakowania:  
Termotransfer, metka, haft , sublimacja, 
naszywki gumowe, folia odblaskowa.

31070015 Shade 

Torby plażowe

50
colors

Możliwość dowolnego 
łączenia kolorów 
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Materiał: Poliester 600D
Rozmiar (cm): 39x45x15 cm
Pakowanie: 50 szt.
 
Opis:
Jednokomorowa  torba plażowa, 
wewnątrz kieszonka zapinana na  
suwak . Uszy wykonane z taśmy  
poliestrowej o szerokości 4 cm. 

Miejsca znakowania:  
Przód maksymalny rozmiar 23x23 cm.

Technika znakowania:  
Termotransfer, metka, haft , sublimacja, 
naszywki gumowe, folia odblaskowa. 

31070026 Passion  

Torby plażowe

50
colors

Możliwość dowolnego 
łączenia kolorów
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Materiał: Bawełna 100% 
Rozmiar (cm): 65x38x35 cm
Pakowanie: 50 szt.
 
Opis:
Modna torba plażowa oraz na zakupy. 
Zawiera dużą kieszeń zapinaną na napy, 
boki wykończone są gumą. W środku 
kieszeń na dokumenty zapinana na 
zamek. Z przodu kieszeń na podręczne 
rzeczy. 

Miejsca znakowania:  
Przednia kieszeń maksymalny
rozmiar 23x15 cm.

Technika znakowania:  
Termotransfer, metka, haft , sublimacja, 
naszywki gumowe, folia odblaskowa.

31070701 Cott on

Torby plażowe

12
colors

33





COOLERY 
I POKROWCE



36

Materiał:  Poliester 
Rozmiar (cm): 31x21 cm
Pakowanie: 50 szt.
 
Opis:
Etui na tablet wykonane z  z trwałego 
rozciągliwego  miękkiego  materiału 
z dwiema wewnętrznymi kieszeniami. 
Pierwsza kieszeń zapinana na rzepy. 
Druga kieszeń zapinana na suwak.
 
Miejsca znakowania:  
Zadruk na całej powierzchni techniką  
sublimacji.

Technika znakowania:  
Sublimacja.

12730021 Neo  

Coolery i pokrowce

Dowolna grafi ka
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Materiał: Poliester 

Rozmiar (cm): 20x26 cm
Pakowanie: 100  szt.
 
Opis:
Etui na tablet wykonane z trwałego, 
rozciągliwego, miękkiego materiału.

Miejsca znakowania:  
Zadruk na całej powierzchni techniką  
sublimacji.

Technika znakowania:  
Sublimacja.

12730026 Mobile

Coolery i pokrowce

Dowolna grafi ka
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Materiał: Poliester 
Rozmiar (cm): 38x38x3 cm
Pakowanie: 50 szt.
 
Opis:
Modna, praktyczna i wygodna torba 
zakupowa do codziennego użytku. 
Sprawdzi się idealnie na studiach, 
podczas uczęszczania na zajęcia fi tness 
lub po prostu jako poręczna torba 
podróżna i na zakupy. 
Dodatkowy pokrowiec na laptop 
w komplecie.
Torba wykonana z trwałego, 
rozciągliwego, miękkiego materiału.

Miejsca znakowania:  
Cała powierzchnia. 

Technika znakowania:  
Sublimacja.

12730030 Combo  

Coolery i pokrowce

Dowolna grafi ka
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Materiał: Poliester 
Rozmiar (cm): 30x28x18 cm
Pakowanie: 10 szt.
 
Opis:
Modna, praktyczna i wygodna torba 
zakupowa do codziennego użytku. 
Torba  wykonana  z trwałego 
rozciągliwego, miękkiego materiału. 
Elastyczny materiał pozwala pakować 
rzeczy o różnej wielkości. Miękkie 
i wytrzymałe uchwyty do wygodnego 
noszenia. Do prania automatycznego 
(w niskiej temp.) i swobodnego 
suszenia.

Miejsca  znakowania:  
Cała powierzchnia.

Technika znakowania:  
Sublimacja.

12730034 Deo

Coolery i pokrowce

Dowolna grafi ka

12730034 Deo
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Materiał: Poliester 
Rozmiar (cm): 38x27 cm
Pakowanie: 50 szt.
 
Opis:
Pokrowiec na komputer. 
Etui wykonane z trwałego, 
rozciągliwego i miękkiego materiału. 
Nadruk na całej powierzchni pokrowca 
wykonany techniką sublimacji. 

Miejsca znakowania:  
Zadruk na całej powierzchni techniką  
sublimacji.

Technika znakowania:  
Sublimacja.

12730016 Tab

Coolery i pokrowce

Dowolna grafi ka
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Materiał: Poliester 
Rozmiar (cm): 30x28x15 cm
Pakowanie: 20 szt.
 
Opis:
Dwukomorowa praktyczna i wygodna 
torba plażowa do codziennego użytku. 
Torba wykonana z trwałego 
rozciągliwego, miękkiego materiału. 
Elastyczny materiał pozwala pakować 
rzeczy o różnej wielkości. Miękkie 
i wytrzymałe uchwyty do wygodnego 
noszenia. 

Miejsca znakowania:  
Cała powierzchnia.

Technika znakowania:  
Sublimacja.

12730052 Box

Coolery i pokrowce

Dowolna grafi ka





WORKI



Materiał: Poliester 400D 
Rozmiar (cm): 37x44 cm
Pakowanie: 50 szt.
 
Opis:
Worek dwustronny. Prawa strona służy   
jako worek plecak; po przewróceniu 
na lewą  stronę uzyskujemy torbę, 
którą możemy wykorzystać jako torba 
na plażę, zakupy lub modną torbę 
miejską. Dzięki dużym kieszeniom 
z obu stron uzyskujemy miejsce do 
przechowywania drobnych rzeczy. 
Sznurek z rdzeniem średnica 5 mm.

Miejsca znakowania:  
Przód worka maksymalny
rozmiar 23x15 cm.

Technika znakowania:  
Termotransfer, metka, haft , sublimacja, 
naszywki gumowe, folia odblaskowa. 

29090093 Twin

Worki

4
colors

Możliwość  dowolnego 
łączenia elementów spośród 
4 kolorów
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Materiał: Poliester 210D lub 400D
Rozmiar (cm): 37x44 cm
Pakowanie: 50 szt.
 
Opis: Worek ze sznurkiem. 
Sznurek z rdzeniem średnica 5 mm.

Miejsca znakowania:  
Przód worka maksymalny 
rozmiar 23x15 cm.

Technika znakowania:  
Termotransfer, metka, haft , 
sublimacja, naszywki gumowe, 
folia odblaskowa.

29090095 Single

Worki 

4
colors

Możliwość  dowolnego 
łączenia elementów spośród 
4 kolorów
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Materiał: Poliester 400 D
Rozmiar (cm): 36x45 cm
Pakowanie: 50 szt.
 
Opis:
Worek sportowy z kieszenią na piłkę oraz 
wewnętrzną kieszenią zapinaną na zamek na 
dokumenty. Spód worka wykonany 
z materiału antypoślizgowego.

Miejsca znakowania:  
Przednia kieszeń maksymalny
rozmiar 23x15 cm.

Technika znakowania:  
Termotransfer, metka, haft ,
sublimacja, naszywki gumowe, 
folia odblaskowa. 

29090213 Voley 

Worki

4
colors

Możliwość  dowolnego 
łączenia elementów spośród 
4 kolorów
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Materiał: Poliester  400D
Rozmiar (cm): 32x43 cm
Pakowanie: 10 szt.
 
Opis:
Worek z kieszenią boczną.

Miejsca  znakowania:  
Przednia kieszeń maksymalny
rozmiar 23x15 cm.

Technika znakowania:  
Termotransfer, metka, haft , 
sublimacja, naszywki gumowe, 
folia odblaskowa.

29090172 Wave

Worki

4
colors

Możliwość  dowolnego 
łączenia elementów spośród 
4 kolorów
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Rodzaje znakowania

HAFT
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 
wymogów. Dysponujemy maszyną 15 kolorową o maksymalnym 
polu haftu 30x40 cm.

SITODRUK
Sitodruk jest bardzo popularną metodą nadruku. Szybkie  
w realizacji rozwiązanie do drukowania logo oraz przekazów 
reklamowych, znakomicie nadaje się do nadruku dużych 
powierzchni. Metoda ta jest alternatywą dla tampodruku i pozwala 
na wykonanie nadruku o powierzchni ograniczonej jedynie 
wielkością sita (ok. 45 cm). Karuzela sitodrukowa umożliwia nam 
drukowanie maksymalnie 8 kolorów. Matrycę przygotowujemy 
na podstawie przesłanych plików graficznych .cdr, .eps, .ai.
Maksymalnie można użyć 6 kolorów.

NASZYWKA z drukiem full kolor 
Połączenie techniki haftu i sublimacji. Dzięki tej technice możemy  
wykonać logo z fotograficzną dokładnością. 
Druk cmyk, kształt dowolny, rozmiar maksymalny 26x26 cm.

TERMOTRANSFER
Technika nadruku polegająca na termicznym wgrzaniu w materiał 
wcześniej przygotowanej folii FLEX wyciętej na ploterze w 
kształt pożądanego emblematu lub logo. Zastosowanie techniki 
termotransferu zapewnia doskonałą jakość nadruku. Technologia 
ta jest atrakcyjna cenowo przy pojedynczych egzemplarzach 
i krótkich seriach. Za jej pomocą można znakować na różnych 
rodzajach podłoży. Maksymalnie można użyć 6 kolorów.
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FOLIA FLEX
Niewielkie nakłady to idealne pole do wykorzystania 
termotransferu. Tą techniką można wykonywać nadruki nawet 
od 1 sztuki! Termotransfer to metoda nadruku polegająca na 
wgrzaniu na tkaninę specjalnej folii flex lub flock z uprzednio 
przygotowanym projektem wyciętym na ploterze tnącym.  Duży 
nacisk, wysoka temperatura i odpowiednio długi czas wgrzewania 
gwarantują bardzo wysoką odporność na pranie.

NASZYWKA GUMOWA
Naszywki wykonane są z elastycznego materiału soft PCV  
w technologii 3D w dowolnym  kształcie. Korzystając z najnowszej 
technologii 6-ciu kolorów wykonamy każdą zaprojektowaną przez 
Państwa naszywkę.

BLASZKA METALOWA 
z naklejką żywiczną
Jedną z najatrakcyjniejszych metod druku staje się obecnie doming 
(naklejka żywiczna), czyli technologia znakowania pozwalająca na 
uzyskanie efektu niemal trójwymiarowego obrazu z logo.

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.





chusty
wielofunkcyjne



Chusty Bee2 Pro zaprojektowane do wykorzystania w przemyśle, przez 

służby mundurowe, w szczególności przez Straż Pożarną, Służby Medyczne, 

jako uzupełnienie odzieży BHP. 

Chusta Bee2 Pro doskonale chroni przed słońcem, zimnem, wiatrem,  

a elementy odblaskowe zwiększają bezpieczeństwo.

Standardowy kolor chusty: zieleń fluorescencyjna.

Standardowy rozmiar: 23,5 x 50 cm.

Znakowanie: nadruk 1 kolor lub wycięcie logo w elementach odblaskowych.

Rodzaje chust Bee2 
Chusty Bee2 Standard to najbardziej popularny model w naszej palecie 

produktów. Dzięki swojej funkcjonalności, uniwersalności i prostocie użycia 

ten kawałek materiału w kształcie rękawa, w zależności od potrzeb może 

służyć jako czapka, opaska, kominiarka, maska lub szalik. Chroniąc w ten 

sposób wybraną część ciała przed zimnem, słońcem, wiatrem, dymem lub 

kurzem. 

Standardowy rozmiar: 23,5 x 50 cm.

Znakowanie: techniką sublimacji na całej powierzchni. 

Chusty Bee2 Light produkt wykonany na bazie modelu 

standard wzbogacony o elementy odblaskowe według projektu klienta. 

Dzięki elementom odblaskowym użytkownik chusty Bee2 Light 

widoczny jest z odległości 150 m. Folia odblaskowa użyta w naszym 

produkcie posiada atest europejskich służb mundurowych.

Standardowy rozmiar: 23,5 x 50 cm.

Znakowanie: techniką sublimacji na całej powierzchni.
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Chusty Bee2 Pet  to oferta przygotowana z myślą o twoich pupilach. 

Podaruj swojemu czworonogowi to, na co zasługuje. Chusta Bee2 Pet 

wyróżni twojego przyjaciela spośród wielu nadając mu przy tym wyjątkowy 

charakter. 

 

Standardowy rozmiar: 23,5 x 27 cm.

Znakowanie: techniką sublimacji na całej powierzchni. 

Chusty Bee2 Pro Plus  produkt wykonany na bazie modelu Bee2 Pro 

wzbogacony o nadruk sublimacyjny. Dzięki elementom  odblaskowym 

użytkownik chusty Bee2  Pro Plus widoczny  jest  z odległości 150 m.

Folia odblaskowa użyta w naszym produkcie posiada atest europejskich 

służb mundurowych.

Standardowy kolor chusty: zieleń fl uorescencyjna.

Standardowy rozmiar: 23,5 x 50 cm.

Znakowanie: elementy  odblaskowe + nadruk  1 kolor czarny.

Chusty Bee2 Polar produkt wykonany na bazie modelu Bee2 Standard 

wzbogacony o nadruk sublimacyjny oraz polar. Model ten jest szczególnie 

polecany na zimowe dni ze względu na swoje właściwości termoizolacyjne.

Standardowy rozmiar: 23,5 x 75 cm.

Znakowanie: techniką sublimacji na całej powierzchni mikrofi bry. 
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Formy Pakowania 

Puszka metalowa 
Model PL 480 
Rozmiar: 105 x 75 x 26 mm (h) 
Techniki znakowania: 
Grawer na wieczku puszki minimalny nakład: 10 szt
Nadruk UV na wieczku puszki minimalny nakład: 50 szt 

Banderola papierowa 
Model B-2 
Banderola zawiera grafi kę klienta 
oraz piktogramy jak używać chusty.
Minimalny nakład: 20 szt 

Pudełko z grafi ką klienta 
model B-5
rozmiar 120 x 120 x 15mm (h) 
pudełko z grafi ką klienta na tylnej ściance piktogramy
jak używać chusty 
minimalny nakład: 500 szt 

Torebka foliowa 
Każda chusta Bee2 jest pakowana 
pojedynczo w torebkę foliową,
dodatkowo posiada informację 
o różnych sposobach użycia.

Blister tekturowy
Rozmiar: 21x28cm
Nadruk: full kolor z dwóch stron
Minimalny nakład: 100 szt.
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Dodatkowe informacje
Nasze produkty mogą być wzbogacone o następujące parametry:

Coolmax® to włókno poliestrowe przeznaczone do produkcji odzieży 
termoaktywnej. Łatwość przenoszenia wilgoci powoduje, że pot 
jest szybko zabierany z powierzchni skóry i rozprowadzany na dużej 
powierzchni. W ten sposób łatwo paruje pozwalając zachować komfort 
cieplny. W odróżnieniu od włókien starszych generacji, takich jak np. 
Rhovyl nie rozkłada się pod wpływem promieniowania UV (na słońcu) i nie 
wydziela przy tym nieprzyjemnych zapachów.

Produkty uzupełnione technologią Insekt Protection stanowią długotrwałą, 
skuteczną i co najważniejsze wygodną ochronę przeciwko owadom. Działają 
odstraszająco na komary, kleszcze, muchy, mrówki, pchły, moskity i inne 
owady, które mogą przenosić niebezpieczne choroby.

Chusta z UV Protection to wielofunkcyjny dodatek, który dzięki 
zastosowaniu filtru UV posiada właściwości ochronne przed szkodliwym 
działaniem promieni słonecznych (blokuje 95% promieni UV), które 
wywołują niebezpieczne choroby.

Sposoby zakładania chust Bee2
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INNE
GADŻETY



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.

Materiał: Miękka mikrofi bra
Standardowe wymiary: 18x17cm
Pakowanie: w torebkę foliową, 
opakowanie zbiorcze karton 3000 szt.  

BAWEŁNA MIKROFIBRA

PORÓWNANIE CHŁONNOŚCI WŁÓKIEN

Ściereczki do czyszczenia 
okularów
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DANE DYSTRYBUTORA:




