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O firmie / About the Company

Firma SDX Group jest polskim producentem oraz dystrybutorem 

artykułów reklamowych najwyższej jakości. Jesteśmy obecni 

na rynku od 2015 roku. Gwarancją naszego sukcesu jest 

indywidualne podejście do klienta oraz obsługa oparta na 

najwyższych standardach.

Dzięki nam każdy produkt staje się wyjątkowy poprzez nadanie 

mu konkretnej formy znakowania.

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.

Challenge® to marka oferująca ręczniki z mikrofibry: 

jednokolorowe oraz drukowane według indywidualnego 

projektu i w niestandardowych rozmiarach. Wyjątkowym 

produktem są koce polarowe z nadrukiem z jednej lub dwóch 

stron. Od 2021 roku w ofercie znalazła się również odzież 

sportowa.

Caprilla to marka, która powstała z chęci do tworzenia rzeczy 

wyjątkowych i pasji dzielenia się z innymi tym, co najlepsze. 

Oferta skierowana jest do klienta indywidualnego i obejmuje 

poduszki, koce, ręczniki.

Jesteśmy członkiem najważniejszych stowarzyszeń jak PSI i PIAP. 

Posiadamy certyfikaty ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015.

 

SDX Group is a Polish producer and distributor of top-quality 

advertising products. We are on the market since 2015. 

The guarantee of our success is our individual approach 

to customers and service based on the highest standards.

Each of our products becomes unique by giving it a specific 

form of marking.

Bee2® is a brand that was created due to the growing market 

demand for good quality textile and utility products. 

Our portfolio includes bags, drawstring bags, tablet covers, 

multifunctional scarves and beanie.

Challenge® is a brand offering microfiber towels, unicolor 

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 and our novelty, sportswear.

Caprilla is a brand that was born out of a desire to create 

unique things and a passion to share the best with others. 

The offer is aimed at the individual customer and includes 

pillows, blankets, towels.

We are members of the most important associations such 

as PSI and PIAP.

In 2019 we received ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015 

certificates.





Sport
Sport
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Chusta Bee2 PREMIUM

Sport T-shirt
Koszulka z krótkim rękawem

Captain's armband
Opaska kapitańska na rękę

Sport T-shirt double
Koszulka dwustronna z krótkim rękawem

Sport short
Spodenki krótkie

Więcej informacji o produktach

na stronie www.sdxgroup.pl



Sport
Sport

Basketball shirt
Koszulka koszykarska

Basketball shirt double
Koszulka koszykarska dwustronna

Sport bag
Torba sportowa

5
Więcej informacji o produktach

na stronie www.sdxgroup.pl
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Sport
Sport

Full zip sweat
Bluza rozpinana

Hoodie with Kangaroo pocket
Bluza z kapturem Kangurka

Sport
Sport

Full Zip Sweat
Bluza Rozpinana

Hoodie with Kangaroo pocket
Bluza z Kapturem (Kangurka)

Women’s Top
Koszulka Damska na Ramiączkach

Women’s Top NEON
Koszulka Damska na Ramiączkach NEON

Women’s leggins
Leginsy Damskie NEON

Więcej informacji o produktach

na stronie www.sdxgroup.pl



Sport
Sport

Women’s Top
Koszulka damska na ramiączkach

Women’s Top NEON
Koszulka damska na ramiączkach NEON

Leggins NEON
Leginsy NEON

7
Więcej informacji o produktach

na stronie www.sdxgroup.pl

Leggins 
Leginsy





Bee2 BASIC Scarf
Chusta Bee2 BASIC

Bee2 PREMIUM Scarf
Chusta Bee2 PREMIUM

The BASIC scarf is a popular and economical product that can 

be used as a scarf, headband or cap - protecting against the 

cold, sun, wind, smoke or dust. 

It is possible to print any graphic on the whole surface.

Chusta BASIC to popularny i ekonomiczny produkt, który może 

służyć jako komin, opaska lub czapka - chroniąc przed zimnem, 

słońcem, wiatrem, dymem lub kurzem. 

Możliwość nadruku dowolnej grafiki na całej powierzchni.

Fabric: Polyester 100% 
2Werght: 120 g/m
+_Size: 25x50 cm ( 2 cm)   

Marking: Sublimation printing

The PREMIUM scarf is a popular product that can 

be used as a scarf, headband or cap - protecting against the 

cold, sun, wind, smoke or dust. 

It is possible to print any graphic on the whole surface.

Chusta PREMIUM to popularny produkt, który może 

służyć jako komin, opaska lub czapka - chroniąc przed zimnem, 

słońcem, wiatrem, dymem lub kurzem. 

Możliwość nadruku dowolnej grafiki na całej powierzchni.

Fabric: Polyester 100% 
2Weight: 150 g/m
+_Size: 25x50 cm ( 2 cm)   

Marking: Sublimation printing
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Bee2 MINI Scarf 
Chusta Bee2 MINI

Bee2 LIGHT Scarf
Chusta Bee2 LIGHT

The MINI scarf, made on the basis of the - BASIC and PREMIUM

scarves, was created for children. Make your child stand out from

others and give them a unique character.

Chusta MINI, wykonana na bazie modeli - chust BASIC 

i PREMIUM, powstała z myślą o dzieciach. 

Produkt, który może służyć jako komin, opaska lub czapka 

chroniąc przed zimnem, słońcem, wiatrem, dymem lub kurzem. 

Możliwość nadruku dowolnej grafiki na całej powierzchni.

Fabric: Polyester 100% 
2 2Weight: 120 g/m , 150 g/m
+_Size: 25x27 cm ( 2 cm)    

Marking: Sublimation printing

The LIGHT scarf is a product made on the basis of the 

most popular models - BASIC and PREMIUM scarves. 

It has been enriched with reflective elements made 

according to the customer's design. There is a possibility of 

making any graphic on the whole surface of the scarf. 

Chusta LIGHT to produkt wykonany na bazie 

najpopularniejszych modeli - chust BASIC i PREMIUM. 

Została wzbogacona o elementy odblaskowe wykonane 

według projektu klienta. Możliwość wykonania 

dowolnej grafiki na całej powierzchni chusty.

Fabric: Polyester 100% 
2 2Weight: 120 g/m , 150 g/m
+_Size: 25x50 cm ( 2 cm)   

Marking: Sublimation printing
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Bee2 WARM Scarf 
Chusta Bee2 WARM 

Bee2 POLAR Scarf 
Chusta Bee2 POLAR

The WARM is a scarf prepared on the basis of the BASIC 

or PREMIUM model. It has been enriched with fleece sewn 

into the lower part of the scarf. 

There is a possibility of making any graphic. 

Chusta WARM to chusta przygotowana na bazie model BASIC

lub PREMIUM. Została wzbogacona o polar wszyty w dolnej 

części chusty. Możliwość wykonania dowolnej grafiki. 

Fabric: Polyester 100% + Fleece
2 2 2 2Weight: 120 g/m  + 140 g/m , 150 g/m + 140 g/m
+_Size: 25x75 cm ( 2 cm)   

Marking: Sublimation printing

Standard fleece color: Black and white

The POLAR scarf is a classic scarf enriched with 

warm fleece based on BASIC or PREMIUM model.

This model is recommended especially for cold winter 

days due to its thermal insulating properties.

Chusta POLAR to klasyczna chusta wzbogacona 

o ciepły polar na bazie modelu BASIC lub PREMIUM. 

Model polecany szczególnie na zimowe, chłodniejsze dni, 

ze względu na swoje właściwości termoizolacyjne. 

Fabric: Polyester 100% + Fleece 
2 2 2 2  

Weight: 120 g/m  + 140 g/m , 150 g/m + 140 g/m
+_Size: 25x50 cm ( 2 cm)    

Marking: Sublimation printing

Standard fleece color: Black and white
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Bee2 ANTISMOG Scarf 
Chusta Bee2 ANTYSMOGOWA

Bee2 SUBLIM Scarf
Chusta Bee2 SUBLIM

The BASIC and PREMIUM ANTISMOG scarf has a changeable 

N95 Hepa filter with active carbon, which is designed

to protect health by trapping harmful particles such 

as PM1, PM2,5, PM4, PM10. The filter is certified by PZH.  

Chusta ANTYSMOGOWA BASIC i PREMIUM posiada wymienne 

filtry N95 Hepa z aktywnym węglem, który ma na celu ochronę 

zdrowia, poprzez zatrzymanie szkodliwych cząsteczek takich 

jak: PM1, PM2,5, PM4, PM10. Filtr posiada ATEST PZH. 

Fabric: Polyester 100%, HEPA N95 Filter 
2 2Weight: 120 g/m , 150 g/m
+_Size: 25x50 cm ( 2 cm)  

Marking: Sublimation printing

The SUBLIM scarf is made of fleece, with the possibility of 

sublimation printing. This model has thermal insulating 

properties, making it ideal for cold winter days.

Chusta SUBLIM została wykonana z polaru, z możliwością 

nadruku sublimacyjnego. Model ten posiada właściwości 

termoizolacyjne, dzięki czemu idealnie sprawdzi się 

na zimowe, chłodne dni. 

Fabric: Fleece
2Weight: 240 g/m

+_Size: 25x50 cm or 25x27 cm ( 2 cm)  

Marking: Sublimation printing

12



Bee2 TECH FLEECE Scarf
Chusta Bee2 TECH FLEECE

Bee2 DOUBLE Scarf
Chusta Bee2 DOUBLE 

The TECH FLEECE scarf is a stretchy model with a sublimation 

print on one side. On the other side, it is finished with 

a pleasant, soft material that looks like fleece.

Chusta TECH FLEECE to elastyczny model z nadrukiem 

sublimacyjnym po jednej stronie, od drugiej strony wykończona 

przyjemnym, delikatnym materiałem przypominającym polar.

Fabric: Polyester 85%, Elastane 15%
2Weight: 250 g/m

+_Size: 24x50 cm ( 2 cm)   

Marking: Sublimation printing

The DOUBLE BASIC scarf is a unique 2 in 1 product. 

It gives you the possibility to put your own, 

chosen graphics on both sides of the scarf, 

which allows you to wear it in two different ways.

Chusta DOUBLE BASIC to wyjątkowy produkt 2 w 1. 

Daje on możliwość umieszczenia własnej, 

dowolnej grafiki po obu stronach chusty, 

co umożliwia noszenie jej na dwa różne sposoby. 

Fabric: Polyester 100% 
2 2Weight: 120 g/m  + 120 g/m
+_Size: 25x50 cm ( 2 cm)    

Marking: Sublimation printing
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Mask
Maseczka
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Reusable profiled mask with ear elastics bands, made of thin 

microfiber and cotton. Printing on the entire surface using the 

sublimation method on the outside, the inside is cotton 

(white or black). Available in three sizes.

Maseczka profilowana wielokrotnego użytku z gumkami 

na uszy, wykonana z cienkiej mikrofibry oraz bawełny. 

Nadruk na całej powierzchni metodą sublimacji 

po zewnętrznej stronie, wewnętrzna strona bawełniana 

(biała lub czarna). Dostępna w trzech rozmiarach.

TOP

Fabric: Polyester 88%, Polyamide 12%

+ 100% Cotton

Weight: 105 g/m2  + 100 g/m2 
+_Size: 14x25 cm ( 1 cm)   

Marking: Sublimation printing

STANDARD SUBLIM

Fabric: Polyester 65%, Cotton 35% + 100% Cotton

Weight: 185 g/m2  + 100 g/m2 
+_Size: 14x25 cm ( 1 cm)   

Marking: Sublimation printing

Certyfikat ENV 14237- 2002

DOUBLE SUBLIM

Fabric: Polyester 88%, Polyamide 12% + 100% Cotton

Weight: 205 g/m2  + 100 g/m2 
+_Size: 14x25 cm ( 1 cm)   

Marking: Sublimation printing

TECH FLEECE Band  
Opaska TECH FLEECE

Elastic headband with sublimation print. 

One side can be printed with any design. On the other side, 

it is finished with a pleasant, soft material that looks like fleece.

Elastyczna opaska na głowę z nadrukiem sublimacyjnym. 

Z jednej strony możliwość nadrukowania dowolnego wzoru, 

z drugiej została wykończona przyjemnym, 

delikatnym materiałem przypominającym polar. 

Fabric: Polyester 85%, Elastane 15%
2Weight: 250 g/m

+_Size: 9x24 cm  ( 1 cm)

Marking: Sublimation printing

BIAŁA BAWEŁNA / WHITE COTTON:

CZARNA BAWEŁNA / BLACK COTTON:



Sleeping Mask 
Opaska na Oczy

15

Elastic sleeping mask that can be imprinted with any design.

Elastyczna opaska na oczy z możliwością nadruku 

dowolnego wzoru. 

MOON:

Fabric: Polyester 88%, Polyamide 12%

Weight: 205 g/m2  + 205 g/m2 

+_Size: 9,5x20 cm ( 1 cm)  

Marking: Sublimation printing

SWEET DREAMS:

Fabric: Polyester 100%

Weight: 8mm Sponge

+_Size: 9,5x20 cm ( 1 cm)  

Marking: Sublimation printing

Scarf MIST  
Apaszka MIST

A scarf made using the sublimation method. 

Perfect as an accessory to your outfit and as a hair decoration. 

Available in two sizes.

Apaszka wykonana metodą sublimacji. Idealnie nadaje się jako 

dodatek do stroju jak i ozdoba do włosów. 

Dostępna w dwóch rozmiarach. 

 

Fabric: Polyester 100%,
2Weight: 60 g/m

+_Size: 140x45 cm, 70x70 cm ( 2 cm)   

Marking: Sublimation printing



Bee2 TECH FLEECE PREMIUM Beanie
Czapka Bee2 TECH FLEECE PREMIUM

Bee2 TECH FLEECE Beanie 
Czapka Bee2 TECH FLEECE 

The Tech fleece model is a stretchy, soft beanie with 

your sublimation print on the outside. Inside, it is finished with

a pleasant, soft material that looks like fleece 

and keeps the cold out.

Model Tech fleece to elastyczna, lekka czapka z Twoim

nadrukiem sublimacyjnym po zewnętrznej stronie. 

Wewnątrz została wykończona przyjemnym, delikatnym 

materiałem przypominającym polar, który chroni przed zimnem.

Fabric: Polyester 85%, Elastane 15% 
2Weight: 250 g/m

+_Size: S 24x19 cm ( 1 cm)
 (+_ M 25x20 cm 1 cm)  

+_ L  26x11 cm ( 1 cm)

Marking: Sublimation printing

The Tech fleece PREMIUM model is a stretchy, soft beanie with 

your sublimation print on the outside. Inside, it is finished with 

a pleasant, soft material that looks like fleece and keeps the 

cold out. Finished with additional trimming.

Model Tech fleece PREMIUM to elastyczna, lekka czapka 

z Twoim nadrukiem sublimacyjnym po zewnętrznej stronie. 

Wewnątrz została wykończona przyjemnym, delikatnym 

materiałem przypominającym polar, który chroni przed zimnem. 

Wykończona dodatkowym obszyciem.

Fabric: Polyester 85%, Elastane 15% 
2Weight: 250 g/m

+_Size: M 25x20 cm  ( 1 cm)
+_ L 26x21 cm  ( 1 cm)

Marking: Sublimation printing16



Bee2 SPORT Beanie
Czapka Bee2 SPORT 

Bee2 Teddy Bear Beanie
Czapka Bee2 Teddy Bear

The SPORT beanie made of thin, stretchy material with 

a sublimation print on the outside.

Czapka SPORT wykonana z cienkiego, rozciągliwego materiału 

z nadrukiem sublimacyjnym po zewnętrznej stronie.

Fabric: Polyester 92%, Elastane 8%
2Weight: 150 g/m
+_Size: 25x26 cm ( 1 cm)  

Marking: Sublimation printing

The Teddy Bear beanie with sublimation print on the outside. 

The inside is made of soft and warm Sherpa material.

Czapka Teddy Bear z nadrukiem sublimacyjnym

od zewnętrznej strony. W środku wykonana została 

z miękkiego i dającego ciepło materiału typu Sherpa.

Fabric: Polyester 100% + Sherpa
2 2Weight: 120 g/m  + 320 g/m
+_Size: 25x22 cm ( 1 cm)      

Marking: Sublimation printing
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Bee2 POLAR Beanie
Czapka Bee2 POLAR

Bee2 Double Beanie
Czapka Bee2 Double

The BASIC beanie is a model with warm fleece and sublimation 

print on the outside. Great for lower temperatures.

Czapka BASIC to model z ciepłym polarem i nadrukiem 

sublimacyjnym po zewnętrznej stronie. Świetnie sprawdzi się 

w przypadku niższych temperatur.

Fabric: Polyester 100% + Fleece
2 2Weight: 120 g/m  + 140 g/m
+_Size: 25x26 cm ( 1 cm)  

Marking: Sublimation printing

Standard fleece color: Black and white

The BASIC Double beanie is a 2-in-1 product 

with double sublimation printing on both sides,

so the customer can choose the visible side of the beanie.

Czapka BASIC Double to produkt 2 w 1. Posiada podwójny

nadruk sublimacyjny po obu stronach, dzięki czemu klient 

ma możliwość wyboru widocznej strony czapki.

Fabric: Polyester 100% 
2 2Weight: 120 g/m  + 120 g/m
+_Size: 25x26 cm ( 1 cm)      

Marking: Sublimation printing
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Winter Set
Komplet Zimowy

Winter set made of warm and soft to the touch material.

A classic beanie, a comfortable scarf and gloves will protect you

in winter.

Komplet zimowy wykonany z ciepłego i miękkiego w dotyku

materiału. Klasyczna czapka, wygodny komin zakładany przez

głowę oraz rękawiczki ochronią Cię przed zimnem i mrozem.

Fabric: Polyester 100% + Sherpa 
2 2Weight: 120 g/m  + 320 g/m

+_Size: beanie 22x25 cm ( 1 cm)
+_ scarf 25x25 cm ( 1 cm)

 gloves M, L 

 thermoformer 11x11cm     

Marking: Sublimation printing
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Paper Blister 
Blister Tekturowy

Blister with full colour print on both sides. Can be 

personalised according to customer individual requirements.

The minimal order 100 pcs.

Blister z dowolnym, pełnokolorowym nadrukiem z obu stron. 

Możliwość personalizacji według wytycznych klienta.

Minimalny nakład 100 szt.

2 2Weight: 350 g/m + 350 g/m
+_Size: 20,5 x 22 cm ( 1 cm)   



Box 
Pudeło

Box with full colour print on both sides. Can be personalised

according to customer individual requirements.

The minimal order 100 pcs.

Pudełko na chustę z dowolnym, pełnokolorowym nadrukiem

z obu stron. Możliwość personalizacji według wytycznych klienta.

Minimalny nakład 100 szt.

2 +_Weight: 300 g/m  ( 50 g)
+_Size: 20 x 22 cm  ( 1 cm)  

Paper Label
Papierowa Banderola

14

A label with information on how to wear the scarf. The label 

band can be designed according to the customer's design. 

It is made of certified ecological paper.

Banderola z informacjami dotyczącymi możliwości noszenia 

chusty. Banderola może zostać zaprojektowana pod design 

klienta. Wykonana została z certyfikowanego 

ekologicznego papieru.

2 +_ 20 gWeight: 120 g/m
+_Size: 14x5 cm ( 1 cm)
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Unicolour Microfibre Towel
Ręcznik Jednobarwny z Mikrofibry

Microfibre towel that can be printed with embossing, 

screen printing or thermal transfer.

Ręcznik wykonany z mikrofibry. Możliwość znakowania metodą

tłoczenia, sitodruku lub termotransferu.

Fabric: Polyester 88%, Polyamide 12% 
2Weight: 205 g/m

+_Size: 30x50 cm, 50x100 cm, 70x140 cm, 90x150 cm ( 1 cm)   

Marking: Embossing, Screen Printing, Thermal transfer

Microfibre Towel with Print
Ręcznik z Mikrofibry z Nadrukiem

Microfibre towel with full colour print on one or both sides.

Ręcznik wykonany z mikrofibry z pełnokolorowym nadrukiem 

z jednej lub dwóch stron.

Fabric: Polyester 88%, Polyamide 12%
2Weight: 205 g/m

+_Size: 30x50 cm, 50x100 cm, 70x140 cm, 90x150 cm ( 1 cm)

Marking: Sublimation printing
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Printed Cotton/Polyester Towel
Ręcznik Drukowany Bawełniano-Poliestrowy

Cotton towel with the possibility to print any full colour design 

on the polyester side.

Ręcznik bawełniany z możliwością nadruku dowolnego, 

pełnokolorowego wzoru po stronie poliestrowej.

Fabric: Cotton 60%, Polyester 40%
2Weight: 360 g/m

+_Size: 30x50 cm, 50x100 cm, 70x140 cm, 90x150 cm ( 1 cm)

Marking: Sublimation printing

Microfibre Towel Individual Shape
Ręcznik z Mikrofibry w Indywidualnym Kształcie

Microfibre towel with full colour print on one or both sides. 

Possibility to produce towel in any form, according 

to individual customer design.

Ręcznik wykonany z mikrofibry z pełnokolorowym 

nadrukiem z jednej lub dwóch stron. 

Możliwość wykonania ręcznika w dowolnym 

kształcie, według indywidualnego projektu klienta. 

Fabric: Polyester 88%, Polyamide 12%
2 +_Weight: 205 g/m ( 1 cm)

Size: Max. Ø 150 cm  

Marking: Sublimation printing
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Round Cotton-Polyester Towel
Ręcznik Okrągły Bawełniano-Poliestrowy

Round towel made of cotton/polyester with trimming. 

Any graphics can be printed on the polyester side.  

Okrągły ręcznik bawełniano-poliestrowy obszyty lamówką. 

Możliwość nadrukowania dowolnej grafiki po stronie

poliestrowej.

Fabric: Cotton 60%, Polyester 40%
2Weight: 360 g/m

+_Size: Max. Ø 150 cm ( 1 cm)   

Marking: Sublimation printing

Towel Bag
Torbo-Ręcznik

Functional cotton/polyester 2-in-1 towel. 

When folded, it turns into a practical beach bag. 

Can be printed with your design. 

Funkcjonalny ręcznik bawełniano - poliestrowy 2 w 1. 

Po odpowiednim złożeniu zamienia się w praktyczną 

torbę plażową. Możliwość wykonania dowolnego nadruku. 

Fabric: Cotton 60%, Polyester 40% 
2Weight: 360 g/m

+_ +_Size: Towel - 70x140 ( 1 cm) cm | Bag - 40x40 cm ( 1 cm)    

Marking: Sublimation printing
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Polyester Border Towel
Ręcznik z Paskiem do Sublimacji

Cotton towel with bordering designed for sublimation. 

Available in three sizes.

Ręcznik bawełniany z bordiurą przeznaczoną do sublimacji. 

Dostępny w trzech rozmiarach.

Fabric: Cotton 100%, Bordiure - Polyester 100% 
2Weight: 400 g/m

+_Size: 30x50 cm - only white color, 50x100 cm, 70x140 cm ( 1 cm)  

Marking: Sublimation printing

Colors on stock: 11 pcs

Unicolor Cotton Towel
Ręcznik Jednobarwny Bawełniany

Single coloured cotton towel. Available in many colours. 

Choice of towel weights.

Ręcznik jednobarwny bawełniany. Dostępny w wielu kolorach. 

Możliwość wyboru gramatury ręcznika. 

Fabric: Cotton 100% 
2 2 2Weight: 400 g/m , 450 g/m , 500 g/m

+_Size: 30x50 cm, 50x100 cm, 70x140 cm, 100x150 cm ( 1 cm

Marking: embroidery  
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Relief Jacquard Towel 
Ręcznik Tłoczony

Loop towel with relief pattern made of cotton. 

The towel is coloured in pantone colours. 

Choice of towel weights.

Ręcznik pętelkowy ze wzorem reliefowym wykonany 

z bawełny. Ręcznik barwiony jest pod kolory pantone. 

Możliwość wyboru gramatury ręcznika. 

Fabric: Cotton 100% 
2 2 2Weight: 400 g/m , 450 g/m , 500 g/m

+_Size: 30x50 cm, 50x100 cm, 70x140 cm, 100x150 cm ( 1 cm)  

Marking: Stamping

Jacquard Border Towel
Ręcznik z Bordiurą Żakardową

Towel made of cotton. It has a jacquard border that 

perfectly presents Your logo - by making it stand out 

on the towel's specially unlined strip. 

Choice of towel weights. 

Ręcznik wykonany z bawełny. Posiada bordiurę żakardową, 

która doskonale zaprezentuje logo - poprzez wyróżnienie 

go na specjalnie pozbawionym pętelek pasie ręcznika. 

Możliwość wyboru gramatury ręcznika.

Fabric: Cotton 100% 
2 2 2Weight: 400 g/m , 450 g/m , 500 g/m

+_Size: 30x50 cm, 50x100 cm, 70x140 cm, 100x150 cm ( 1 cm)  

Marking: Sublimation printing
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Jacquard Woven Towel
Ręcznik Kolorowo-Tkany

Jacquard Woven towel with loop finish. 

Made of 100% cotton. Choice of towel weights.

Ręcznik kolorowo-tkany z wykończeniem pętelkowym. 

Wykonany w 100% z bawełny. Możliwość wyboru gramatury 

ręcznika.

Fabric: Cotton 100% 
2 2 2Weight: 400 g/m , 450 g/m , 500 g/m

+_Size: 30x50 cm, 50x100 cm, 70x140 cm, 100x150 cm ( 1 cm)

Printed Cooling Towel
Ręcznik Chłodzący

Cooling, antibacterial towel made of microfibres, 

100% polyester, which perfectly retains water. 

When soaked in water it absorbs moisture and when

shaken it stabilises the temperature to 16 °C. 

The cooling effect is immediate.

Ręcznik chłodzący, antybakteryjny wykonany z mikrowłókien, 

w 100% z poliestru, który doskonale zatrzymuje wodę.

Po namoczeniu w wodzie absorbuje wilgoć, a po wstrząśnięciu 

stabilizuje temperaturę do 16 °C. 

Chłodzenie działa natychmiastowo.

Fabric: Polyester 100% 
2Size: 160 g/m

+_Weight: 30x90 cm ( 1 cm)   

Marking: Sublimation printing
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Unicolour Fleece Blanket
Koc Polarowy Jednobarwny

Printed Fleece Blanket
Koc Polarowy z Nadrukiem

28

Unicolour fleece blanket with the possibility of marking. 

Several colours of fleece to choose from. 

Choice of trimming: lining, trimming and fringes.

Jednobarwny koc polarowy z możliwością znakowania.

W ofercie kilka kolorów polaru do wyboru. 

Możliwość wyboru wykończenia: podszycie, lamówka i frędzle.

Fabric: Polyester 100%
2Weight: 260 g/m

+_Size: 145x125 cm, 145x160 cm, 145x180 cm, 145x200 cm ( 5%)   

Marking: Embroidery

Warm fleece blanket printed all over. Thanks to the sublimation 

printing technique the colors are saturated and perfectly 

reproduced. Can be printed with graphics, logos or photos. 

Possibility to choose the finish: hem or trimming.

Ciepły koc polarowy z nadrukiem na całej powierzchni. Dzięki 

technice druku sublimacyjnego kolory są nasycone i idealnie 

odwzorowane. Możliwość wykonania na kocu grafiki, 

nadrukowania logo lub zdjęcia.  

Możliwowść wybrania wykończenia: obszycie lub lamówka.

Fabric: Polyester 100%
2Weight: 260 g/m

+_Size: 145x125 cm, 145x160 cm, 145x180 cm, 145x200 cm ( 5%)   

Marking: Sublimation printing



Happy Picnic Blanket
Koc Piknikowy Happy

Teddy Bear Blanket
Koc Teddy Bear

29

Happy picnic blanket with sublimation print. 

With a waterproof fabric lining, the blanket provides 

not only thermal insulation but also waterproofing. 

Available in four sizes.

Koc piknikowy Happy z nadrukiem sublimacyjnym. 

Dzięki zastosowaniu podbicia z materiału wodoodpornego, 

koc zapewnia nie tylko izolację termiczną, ale także 

wodoodporność. Dostępny w czterech rozmiarach.

Fabric: Polyester 100%
2 2Weight: 260 g/m  + 100 g/m

+_Size: 145x125 cm, 145x160 cm, 145x180 cm, 145x200 cm ( 5%)   

Marking: Sublimation printing

Teddy Bear blanket in soft fleece. 

Sherpa material with coral structure on one side. 

Can be printed with your design on the plain side. 

Available in four sizes.

Koc Teddy Bear wykonany z miękkiego polaru. 

Po jednej stronie materiał Sherpa o koralowej strukturze. 

Na stronie gładkiej koca możliwy nadruk według projektu klienta. 

Dostępny w czterech rozmiarach.

Fabric: Polyester 100% + Sherpa
2, 2Weight: 260 g/m + 320 g/m

+_Size: 145x125 cm, 145x160 cm, 145x180 cm, 145x200 cm ( 5%)  

Marking: Sublimation printing





Round Pillow
Poduszka Okrągła

Round decorative pillow made from microfibre. 

Can be printed in full colour using sublimation printing. 

Available in two sizes.

Okrągła poduszka dekoracyjna wykonana z mikrofibry. 

Możliwość wykonania pełnokolorowego 

nadruku sublimacyjnego. 

Dostępna w dwóch rozmiarach.

Fabric: Polyester 88%, Polyamide 12%
2Weight: 205 g/m

+_Size: Ø 40 cm or Ø 50 cm ( 1 cm)   

Marking: Sublimation printing

STANDARD Travel Pillow
Poduszka Podróżna / Rogal STANDARD

Classic travel pillow. Possibility of sublimation printing on the 

upper surface. The lower part is made of velour in the 

chosen color. Additionally equipped with a latch that allows you 

to conveniently attach the pillow.

Klasyczna poduszka podróżna - rogal. Możliwośc wykonania 

nadruku sublimacyjnego na górnej powierzchni. Dolna część 

wykonana z weluru w wybranym kolorze. Dodatkowo 

wyposażona w zatrzask umożliwiający wygodne 

przypięcie poduszki. 

BASIC

Fabric:  K250

Polyester 77%, Elastan 23%

Weight: 300 g/m2
+_Size: 32x28 cm ( 1 cm)  

Marking: Sublimation printing

PREMIUM

Fabric:  Softshel + Welur

Polyester 94%, Elastan 6%

+ Polyester 100% 

Weight: 300 g/m2 + 250 g/m2 
+_Size: 32x28 cm ( 1 cm)   

Marking: Sublimation printing

STANDARD

Fabric:  K250 + Welur 

Polyester 77%, Elastan 23%

+ Polyester 100% 

Weight: 300 g/m2 + 250 g/m2 
+_Size: 32x28 cm ( 1 cm)   

Marking: Sublimation printing
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Rectangular Pillow
Poduszka Prostokątna

Square Pillow
Poduszka Kwadratowa

32

Decorative rectangular pillow with full colour sublimation

print. Available in two sizes.

Dekoracyjna poduszka prostokątna z pełnokolorowym 

nadrukiem sublimacyjnym. Dostępna w dwóch rozmiarach. 

Fabric: Polyester 88%, Polyamide 12%
2Weight: 205 g/m

+_Size: 30x50 cm or 40x80 cm ( 1 cm)   

Marking: Sublimation printing

Classic square decorative pillow. 

Can be sublimation printed on both sides. 

Available in two sizes.

Klasyczna, kwadratowa poduszka dekoracyjna. 

Możliwość wykonania obustronnego nadruku sublimacyjnego. 

Dostępna w dwóch rozmiarach.

Fabric: Polyester 88%, Polyamide 12%
2Weight: 205 g/m

+_Size: 40x40 cm or 50x50 cm ( 1 cm)   

Marking: Sublimation printing





Set Rowerowy
Set Rowerowy

Bicycle seat cover
Pokrowiec na siodełko

Basket bag
Torba do koszyka

Helmet cover
Pokrowiec na kask

Waterproof bike cover
Wodoodporny pokrowiec na rower

34

Więcej informacji o produktach na stronie www.sdxgroup.pl

Trunks bag
Sakwa na bagażnik 



Drawstring Bag MINI
Worek MINI

Drawstring Bag  
Worek

A small drawstring bag with a full-surface print. 

Choice of two types of material. 

Colors strings to choose from.

Mały worko-plecak z nadrukiem na całej powierzchni. 

Do wyboru dwa rodzaje materiałów. 

Kolor sznurka do wyboru. 

Fabric: Polyester 100%
2 2Weight: 190 g/m , 200 g/m
+_Size: 28x38 cm ( 1 cm)   

Marking: Sublimation printing

A drawstring bag with a full-surface print. 

Choice of two types of material.

Color strings to choose from.

Worek / plecak z nadrukiem na całej powierzchni. 

Do wyboru dwa rodzaje materiałów.

Kolor sznurka do wyboru. 

Fabric: Polyester 100%
2 2Weight: 190 g/m ,  200 g/m
+_Size: 34x40 cm ( 1 cm)  

Marking: Sublimation printing

BASICSTRINGS

STRINGS

STANDARD

PREMIUM

BASIC

STANDARD

PREMIUM
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ROSE Cosmetic Bag 
Kosmetyczka ROSE

LIME Cosmetic Bag
Kosmetyczka LIME

Women's cosmetic bag with sublimation print as per 

customer's design. The inside of the bag has a lining 

and a zipped pocket.

Damska kosmetyczka z nadrukiem sublimacyjnym 

według projektu zamawiającego. 

Kosmetyczka w środku posiada podszewkę oraz 

kieszonkę zamykaną na zamek.

Fabric: Polyester 100%
2Weight: 200 g/m
+_Size: 18x12x4 cm ( 1 cm)  

Marking: Sublimation printing

Ideal for cosmetics and small items. 

Can be printed with a full colour sublimation print. 

The bag has a zip and a holder.

Kosmetyczka podróżna - idealna na kosmetyki i drobiazgi. 

Możliwość wykonania pełno kolorowego nadruku 

sublimacyjnego. Kosmetyczka posiada zamek oraz wieszaczek.

Fabric: Polyester 100%
2Weight: 200 g/m

+_Size: 25x14 cm ( 1 cm)   

Marking: Sublimation printing
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Hip-Pack
Saszetka / Nerka

EASY Cosmetic Bag
Kosmetyczka EASY

Hip pack with full-surface sublimation printing. 

One zipped pocket. Adjustable strap length. 

Strong plastic clip.

Saszetka na biodro z nadrukiem sublimacyjnym 

na całej powierzchni. Jedna kieszeń zamykana na zamek. 

Regulowana długość paska. Solidna, plastikowa klamra. 

Fabric: Polyester 100%
2Weight: 200 g/m

+_Size: 25x14 cm ( 1 cm)   

Marking: Sublimation printing

A travel cosmetic bag made from smooth material 

without any print. Ideal for storing cosmetics and small items. 

We can print  this model with sublimation on 100% polyester 

material.

Kosmetyczka podróżna wykonana z gładkiego materiału 

bez nadruku. Idealna do przechowywania kosmetyków 

oraz drobiazgów. Możliwość wykonania tego modelu 

kosmetyczki z sublimacją na materiale poliester 100%.

Fabric: Kodura 100%
2 Weight: 380 g/m

+_Size: 25x14 cm ( 1 cm)  

Fabric: Polyester 100%
2 Weight: 200 g/m

+_Size: 25x14 cm ( 1 cm)

Marking: Sublimation printing

or
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Protective Tablet Cover 
Ochronny Pokrowiec na Tablet

Suitcase Cover
Pokrowiec na Walizkę

Protective cover with full-surface sublimation printing. 

Made of durable, stretchable and soft material. 

Can also be printed on the inside.

Pokrowiec z nadrukiem sublimacyjnym na całej powierzchni. 

Wykonany z wytrzymałego, rozciągliwego i miękkiego 

materiału. Możliwość zadruku również wewnątrz.

Fabric: Polyester 100%

Weight: 8mm Sponge

Size: 10"/ 28x21x2 cm 12-13"/ 34x24x2 cm  14"/ 36x26x2 cm 
+_15-16"/ 40x29x2 cm ( 1 cm)

Marking: Sublimation printing

Suitcase cover that can be printed with your design on 

the whole surface. Made of stretchable and soft material.

Pokrowiec z możliwością zadruku całej jego powierzchni 

pod wybrany projekt. Wykonany z rozciągliwego i miękkiego 

materiału.

Fabric: Polyester 77%, Elastane 23%
2Weight: 300 g/m

+_Size: S 56x37x20 cm ( 1 cm)
+_ M  68x46x23 cm ( 1 cm)
+_ L 79x53x27 cm ( 1 cm)     

Marking: Sublimation printing
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Lunch Box 
Lunch Box

Pencil Case
Piórnik

Lunchbox with full-surface sublimation printing. Made of 

durable, stretchable and soft material. Closed with a zipper. 

Can also be printed on the inside.

Lunchbox z nadrukiem sublimacyjnym na całej powierzchni. 

Wykonany z wytrzymałego, rozciągliwego i miękkiego 

materiału. Zamykany na zamek, możliwość zadruku również 

wewnątrz.

Fabric: Polyester 100%

Weight: 8mm Sponge 
+_Size: 30x28x18 cm ( 1 cm)  

Marking: Sublimation printing

A capacious pencil case with sublimation print 

on the whole surface. One zipped pocket.

Pojemny piórnik z nadrukiem sublimacyjnym 

na całej powierzchni. Jedna kieszeń zamykana na zamek.

Fabric: Polyester 100%
2Weight: 200 g/m
+_Size: 19x10x5cm ( 1 cm)   

Marking: Sublimation printing
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Shopping Bag
Torba Zakupowa

Beach Wind Screen 
Parawan Plażowy

A lightweight, perfect shopping bag with sublimation printing 

all over. When folded, it can be placed in a special pocket 

with a drawstring.

Lekka, doskonała torba na zakupy z nadrukiem sublimacyjnym 

na całej powierzchni. Po złożeniu  można umieścić ją 

w specjalnej kieszonce ze ściągaczem.

Fabric: Polyester 100%
2 Weight: 60 g/m

+_ +_Size: Bag - 45x67 cm ( 2 cm) I Pocket - 10x12 cm ( 2 cm)  

Marking: Sublimation printing

A sublimation printed wind and sand screen

to provide some privacy on the beach.

Possibility to order a cover.

Parawan z nadrukiem sublimacyjnym, chroniący przed wiatrem 

i piaskiem, zapewniający odrobinę prywatności na plaży.

Możliwość zamówienia pokrowca.

Fabric: Polyester 100%
2Weight: 160 g/m

+_Size: 68x88 cm or 68x98 cm (one brit), 3-6 brits ( 1 cm)   

Marking: Sublimation printing
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RAINBOW Bag
Torba RAINBOW

Reusable shopping bag RAINBOW with sublimation print 

on the whole surface. Handles made of 3 cm or 4 cm wide tape.

Torba zakupowa wielokrotnego użytku RAINBOW z nadrukiem 

sublimacyjnym na całej powierzchni. Uszy wykonane z taśmy 

szerokości 3 cm lub 4 cm.

Fabric: Polyester 100%
2Weight: 200 g/m

+_Size: 42x40x11 cm ( 2 cm)   

Marking: Sublimation printing

PORTO Bag
Torba PORTO

PORTO beach bag made of two materials. The upper part with 

a sublimation print, the lower part plain material. The handles 

are made of thick cotton string, put through metal eyes.

Pocket inside the bag. 

Torba plażowa PORTO wykonana z dwóch materiałów. 

Górna część z nadrukiem sublimacyjny, dolna część gładki 

materiał. Uszy zostały wykonane z bawełnianego, 

grubego sznurka, przełożonego przez metalowe oczka.

Wewnątrz torby kieszonka. 

Fabric: Polyester 100% + Kodura 100%
2 2 Weight: 200 g/m +380 g/m

+_Size: 45x37x21 cm ( 2 cm)  

Marking: Sublimation printing
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COMPACT Bag with Cosmetic Bag
Torba COMPACT z Kosmetyczką

Bag with cosmetic bag with sublimation print on the whole 

surface. The bag's handles are made of 3 cm or 4 cm wide 

tape, fastened with snaps. 

The cosmetic bag has a zip and a hanger.

Torba z kosmetyczką z nadrukiem sublimacyjnym na całej 

powierzchni. Uszy torby wykonane z taśmy szerokości 3 cm 

lub 4 cm, zapinana na zatrzaski. 

Kosmetyczka podróżna posiada zamek oraz wieszaczek.

Fabric: Polyester 100%
2Weight: 200 g/m

+_Size: Bag - 40x35x15 cm ( 2 cm
+_ Cosmetic bag - 20x9x6 cm ( 2 cm)   

Marking: Sublimation printing

FUTURE Bag
Torba FUTURE

FUTURE city bag with a zip closure and an external zipped 

pocket. Full colour sublimation print possible.

Handles made of 3 cm or 4 cm wide tape.

Torba miejska FUTURE zamykana na zamek błyskawiczny

z zewnętrzną kieszenią na suwak. Możliwość wykonania 

pełnokolorowego nadruku sublimacyjnego.

Uszy wykonane z taśmy szerokości 3 cm lub 4 cm.

Fabric: Polyester 100%
2Weight: 200 g/m

+_Size: 42x40x12 cm ( 2 cm)  

Marking: Sublimation printing
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Art. Design Bedding Set
Komplet Pościeli Art. Design

Apron
Fartuch

An elegant 3-piece bedding set made of soft and delicate 

material with sublimation print on the whole surface. 

The bedding has a zip fastening.

Elegancki 3-częściowy komplet pościeli z miękkiej i delikatnej 

tkaniny z nadrukiem sublimacyjnym na całej powierzchni. 

Pościel z zapięciem na zamek.

Fabric: Polyester 88%, Polyamide 12% 
2Weight: 105 g/m

+_Size: 2 Pillows - 70x80 cm I Duvet Cover - 160x200 cm ( 4 %)  

Marking: Sublimation printing

Kitchen apron made of material that looks like 

satin with sublimation printing on the whole surface.

Fartuch kuchenny wykonany z materiału przypominającego 

satynę z nadrukiem na całej powierzchni metodą sublimacji.

 

Fabric: Polyester 100%
2Weight: 190 g/m
+_Size: 72x98 cm ( 1 cm)   

Marking: Sublimation printing
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Cloth for Glasses 
Ściereczka do Okularów

Cloth made of soft microfiber material, designed for 

sublimation printing. The print can be made on one 

or both sides.

Ściereczka wykonana z miękkiego materiału soft microfiber, 

przeznaczonego pod zadruk sublimacją. 

Nadruk może być wykonany na jednej lub po obu stronach.

Fabric: Polyester 100%
2Weight: 185 g/m

+_Size: 18x17 cm ( 1 cm)   

Marking: Sublimation printing

Bib 
Śliniak

Colourful bib effectively protects baby’s clothes from getting 

dirty while eating. Made of soft material. Offered in three 

versions with print on the whole surface.

Kolorowy śliniak skutecznie chroni ubranie dziecka przed 

zabrudzeniem w trakcie jedzenia. Wykonany z miękkiego 

materiału. Oferowany w trzech wersjach z nadrukiem na całej 

powierzchni.

STANDARD

Fabric: Welur 100%
2Weight: 360 g/m

+_Size: 24x28 cm ( 1 cm)   

Marking: Sublimation printing

PREMIUM

Fabric: Welur + Polyester 100%
2  2Weight: 360 g/m +60 g/m

+_Size: 24x28 cm ( 1 cm)   

Marking: Sublimation printing

BASIC

Fabric: Polyester 100%
2Weight: 205 g/m

+_Size: 24x28 cm ( 1 cm)   

Marking: Sublimation printing
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Accessories for animals
Akcesoria dla zwierząt 

Triangle bandama
Bandama trójkątna z amplusem

Collar
Obroża

Leash
Smycz

Dog harness
Szelki

Dog poop bag
Etui na woreczki foliowe

Snack bag
Woreczek na przysmaki

Multifunctional mat
Mata wielofunkcyjna
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Więcej informacji o produktach

na stronie www.sdxgroup.pl



New Products  •  Nowe Produkty

Opakowanie prezentowe
Gift packages 

Chusta Bee2 STANDARD PLUS
Bee2 STANDARD PLUS Scarf 

Torebka na wino
Gift bag for wine 

Serwetka na stół
Cultery napkins 

Więcej informacji o produktach na stronie www.sdxgroup.pl
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