
TESTER LMD CONSULTING 
Bucuresti , str Petru Maior 11 , sector 1 ,  office@tester-consulting.ro, fax 021 2235399, tel 0749 198831, www.tester-consulting.ro

Nr ctr 1581/01 08 20222

COD POZA PRODUS Specificatii tehnice 
 pret ex w 

fara tva  

 

personalizare  

, o sigla  2 

culori  

euro/buc  euro/buc  

KC6387-

03-mob

Geantă termoizolantă cu grătar metalic în interior. 

Material izolant:Stratul de spumă PE. Capacitate 

3L.Dimensiuni: Ø30X20 CM

30.24  €       35.47  €        

Genti Frigorifice

1238/1/202211:04 AME:\pc-tester\promo-1\New folder\Agentie\Agentie\2022\Oferte\oferte Tester\VINVINCooler Bags 



TESTER LMD CONSULTING 
Bucuresti , str Petru Maior 11 , sector 1 ,  office@tester-consulting.ro, fax 021 2235399, tel 0749 198831, www.tester-consulting.ro

62916-

mc

Geantă frigorifică cu două compartimente principale 

mari - include o cutie de prânz perfectă. Cu o curea de 

umăr, această geantă frigorifică este însoțitorul perfect 

pentru plajă, vacanță sau chiar pauza de 

prânz.Dimensiuni: 27,5 × 22 × 29 cm, Dimensiune 

personalizare: 10 × 4

21.43  €       26.43  €        

MO6287-

03-mob 

Geantă termoizolantă din 600D RPET include o cutie de 

prânz reutilizabilă din PP cu o capacitate de 1900 ml. 

Mănâncă sănătos și ia-ți un prânz făcut în casă la 

serviciu sau ia câteva băuturi cu tine într-o excursie sau 

la plajă pentru o după-amiază relaxantă. Există 2 

compartimente diferite pentru a depozita separat atât 

alimente sau băuturi calde, cât și reci. Transportați 

geanta cu ajutorul curelei de umăr reglabile și detașabile 

pentru mai mult confort. Căptușeală din folie de 

aluminiu de 2 mm.

Dimensiuni: 27X21X28CM

21.94  €       24.22  €        
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MO6167-

03-mob

Geantă frigorifica - rucsac picnic în 2 tonuri de culoare, 

600D RPET, cu accesorii de masă pentru 2 persoane. 

Dacă vă place să ieșiți în aer liber în drumeții sau 

picnicuri, atunci aceasta este geanta perfectă. 

Compartimentul principal are izolație pentru a vă 

menține băuturile reci și mâncarea proaspătă. În 

compartimentul mai mic veți găsi un set complet de 

accesorii pentru a lua masa: 2 farfurii,  2căni,  2 

furculițe,  2 linguri și 2 cuțite din inox.  Farfuriile, cănile 

și tacâmurile sunt fabricate din PP, ceea ce îl face un set 

excelent refolosibil și durabil.  Rucsacul în sine este 

confortabil, având bretele reglabile. Dimensiuni: 

44X27X19CM.

20.14  €       22.53  €        

98425-

str

Geantă termoizolanta pliabilă din 600D cu fermoar 

dublu și interior captusit cu PEVA. Buzunar superior cu 

fermoar și curele intarite. Include desfacator de sticle. 

Geanta are capacitate până la 15 L.ø300 x 260 mm

       20.08  €          25.08  € 
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98426-

str

Geanta termoizolanta -Coș de picnic flexibil în 600D. 

Acest coș are fermoar dublu și interior căptușit. Coș cu 

rama detașabila din aluminiu, mâner ergonomic EVA și 

capacitate de până la 14L.460 x 270 x 250 mm

19.92  €                22.11  € 

98420-

str

Sacosa termoizolanta din 600D care poate fi folosită în 

2 moduri diferite. Compartiment principal cu închidere 

dublă și interior căptușit din PEVA. Conține buzunar 

frontal cu fermoar și curele reglabile intarite din 

webbing. Geanta are capacitate pana la 15 L.480 x 330 x 

180 mm | 310 x 240 x 180 mm

       15.69  €          20.69  € 
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98423-

str

Geantă termoizolanta pliabilă 210D, cu mânere din 

webbing de 60 cm și fermoar. Geanta are o capacitate 

până la 16 L. Livrat desfasurat.400 x 440 x 130 mm

       15.69  €          20.69  € 

MO6286-

03-mob

Geantă termoizolantă din 600D RPET include o cutie de 

prânz reutilizabilă din PP cu o capacitate de 1900 ml. 

Mănâncă sănătos și ia-ți la serviciu un prânz făcut în 

casă . Această geantă termoizolantă compactă va păstra 

alimentele din interiorul cutiei de prânz proaspete pe 

tot parcursul zilei. Daca lăsați cutia de prânz acasă puteți 

să umpleți geantă termoizolantă cu câteva băuturi 

pentru o după-amiază relaxantă în parc sau la plajă. 

Căptușeală din folie de aluminiu de 2 mm.Dimensiuni: 

25.5X11X16CM

11.47  €       15.64  €        
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MO8772-

04-mob

Geantă termoizolantă din poliester 600D, căptușeală 

PEVA și 1 buzunar lateral. Material izolant: Stratul de 

spumă PE. Capacitate 25L.Dimensiuni: 31X23X35 CM

11.47  €       15.64  €        

52611-

mc

Geantă frigorifică mare din polyester 600D, cu un 

compartiment mare (capacitate cca 5 litri), și un 

compartiment extra cu aspect de piele întoarsă 

(capacitate cca 2 litri).

11.04  €       13.65  €        

50768-

mc

Geantă frigorifică din polyester 600D cu un mâner şi 

parte laterală şi fund din imitaţie de piele.
11.04  €       13.65  €        
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IT-3101-

37-mob

Geantă termoizolantă cu buzunar în partea din faţă şi 

două fermoare. Poliester 600D. Material izolant: Folie 

de aluminiu. Capacitate 13L.Dimensiuni: 26X19X34 CM

9.99  €         12.87  €        

62610-

mc

Geantă de răcire din RPET cu fund separat din plută, 

compartiment frontal, curea de transport și un 

compartiment suplimentar. Potrivit pentru 6 cutii de 

băutură sau sticle de 0,5 litri fiecare.Dimensiuni: 26,5 × 

20 × 24,5 cm

Dimensiune personalizare: 10 × 5,5

9.99  €         11.97  €        

62978-

mc

Geantă frigorifică RPET cu 2 compartimente frigorifice 

separate PEVA și un buzunar frontal. Cureaua de 

transport face ca geanta frigorifică să fie perfectă pentru 

o zi la plajă sau în vacanță.Dimensiuni: 31,5 × 20 × 23 

cm, Dimensiune personalizare: 10 × 5

9.00  €         11.29  €        
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98418-

str

Geantă termoizolanta din 600D cu maner reglabil și 

buzunar frontal. Geanta are capacitate până la 9 L.240 x 

220 x 170 mm

         9.32  €          14.32  € 

98414-

str

Geanta termoizolanta 600D pentru 8 doze de 0,5 L 

(capacitate până la 8 litri). Curea reglabilă și buzunar 

frontal.270 x 200 x 160 mm

         9.31  €          14.31  € 
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29780-

eg

Geantă frigorifică RPET cu 2 compartimente frigorifice 

separate PEVA și un buzunar frontal. Datorita curelei de 

umar, geanta frigorifica este perfecta pentru toate 

situatiile, fie la cumparaturi, o zi la plaja sau in vacanta. 

Vă vom imprima reclama pe geantă.

Geantă frigorifică RPET cu 2 compartimente frigorifice 

separate PEVA și un buzunar frontal. Datorita curelei de 

umar, geanta frigorifica este perfecta pentru toate 

situatiile, fie la cumparaturi, o zi la plaja sau in vacanta. 

Vă vom imprima reclama pe geantă. Dimensiuni : 31,5 × 

20 × 23 cm

Dimensiuni personalizare : 10 × 5

9.24  €         11.51  €        

MO6160-

13-mob

Geantă frigorifică și de cumpărături din iută cu mânere 

lungi, un interior laminat pentru a păstra lucrurile 

proaspete și o închidere cu cârlig și buclă. Partea din 

față are un buzunar din pânză și chingă din bumbac 

pentru articole mai mici. Această pungă de iută este 

perfectă pentru cumpărăturile zilnice. Această pungă de 

iută are o durată de viață lungă, ceea ce o face o 

alternativă excelentă la pungile de plastic de unică 

folosință.Dimensiuni: 43X20X34CM

8.08  €         12.64  €        
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98416-

str

Geantă pentru copii din 600D, cu buzunar frontal cu 

fermoar și buzunar lateral din plasă. Geanta are o curea 

reglabilă din webbing și capacitate până la 3 L.190 x 230 

x 80 mm

         7.89  €          12.89  € 

98408-

str

Rucsac termoizolant din 600D cu capacitate până la 10 

L. Include un buzunar frontal cu fermoar și două 

buzunare laterale din plasă.280 x 340 x 140 mm

7.89  €                  10.07  € 
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MO9915-

03-mob 

Geantă răcire 600D RPET, în 2 tonuri de culoare cu 2 

compartimente și căptușeală PEVA. Minunată pentru o 

zi la plajă, un picnic sau o vacanță. Deoarece are două 

compartimente separate, puteți menține diferite 

articole la rece și puteți avea acces ușor la ambele. 

Așezați câteva băuturi în partea de jos și ceva mâncare 

în partea de sus și sunteți gata de plecare. Are un 

buzunar frontal pentru a depozita obiecte mai mici. 

Cureaua de umăr reglabilă face ca această geantă mai 

ușor de transportat, chiar și atunci când este complet 

plină. Material de izolare: 0,15 mm PEVA + 3 mm 

spumă.Dimensiuni: 30X20X25 CM

7.44  €         11.95  €        

2897-eg

Geanta frigorifica șic și robustă din poliester 600D 

oferă, pe lângă compartimentul mare de răcire, două 

buzunare din plasă și un buzunar mic. Geanta este 

foarte confortabilă de purtat datorită curelei de umăr 

reglabilă.Dimensiuni : o 25 × 29

Dimensiuni personalizare : ø 12

7.39  €         10.01  €        
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98417-

str

Sacosa termoizolanta din 600D cu fermoar. 

Compartimentul exterior deschis este căptușit și are un 

buzunar frontal. Ideal pentru a duce la plajă. Mânere din 

webbing de 55 cm și are capacitate până la 9 L.470 x 305 

x 120 mm

         7.23  €          12.23  € 

98427-

str

Geanta frigorifica 600D RPET cu interior PEVA. Curea de 

umăr reglabilă, buzunar frontal și fermoar dublu. 

Capacitate de până la 7 L.240 x 170 x 170 mm

7.18  €                    9.37  € 

MO6285-

03-mob

Geantă termoizolantă pentru prânz din 600D RPET cu 

mâner de transport. Mănâncă sănătos și ia-ți un prânz 

făcut în casă la serviciu sau ia câteva băuturi cu tine într-

o excursie sau la plajă pentru o după-amiază relaxantă. 

Această geantă termoizolantă compactă vă va păstra 

mâncarea și băuturile proaspete. Căptușeală din folie de 

aluminiu de 2 mm.Dimensiuni: 25X10X21CM

7.14  €         12.19  €        
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62542-

mc

Geantă frigorifică mare din iută, cu mâner și buzunar 

din bumbac, închidere cu fermoar. Partea exterioară 

este rezistenta la apă, partea interioară izolatoare este 

din aluminiu. Este ideala pentru 6 doze a 500 ml. 

Dimensiuni: 22,5 × 16 × 24 cm;

Dimensiune personalizare: 6 × 8cm.

6.81  €         8.53  €           

62166-

mc

 Geantă frigorifică cu plută

Geantă frigorifică modernă din poliester 600d, cu partea 

de jos din plută și bretea reglabila. Potrivita pentru 6 

doze de 0,5 litri.

5.89  €         8.17  €           

MO8949-

48-mob

Geantă termoizolantă cu 2 compartimente, din 

poliester 600D, folie de aluminiu în interior. Baretă de 

umăr reglabilă.Dimensiuni: 30X20X25CM

5.76  €         10.75  €        
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MO9853-

03-mob

Geantă și rucsac frigorific din policanvas 300D / PU, cu 

buzunar frontal. Are folie de aluminiu de 2 mm în 

interior.Dimensiuni: 29X20X35CM

5.57  €         12.21  €        

MO6150-

04-mob

Geantă de răcire pentru 6 doze în 2 tonuri de culoare, 

din 600D RPET, cu buzunar frontal. Aduceți această 

geantă la plajă sau parc în acele zile calde de vară 

pentru a păstra răcoroase până la 6 doze de bere sau 

răcoritoare. Folosiți buzunarul frontal pentru a stoca 

obiecte mai mici. Cu cureaua de umăr poți transporta 

geanta mai ușor. Exteriorul este fabricat din material 

PET reciclat, iar interiorul este izolat pentru a vă 

menține băuturile reci. Capacitatea totală este de 3 litri. 

Material de izolare: 0,15 PEVA + spumă de 3 

mm.Dimensiuni: 25X15.5X14.5CM

5.37  €         9.58  €           
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MO8529-

06-mob

Geantă termoizolantă cu foiţă interioară de aluminiu, 

pentru 6 sticle de 1,5l. Material exterior neţesut cu 

cusături albe. 80gr/m². Material izolant: Folie de 

aluminiu. Capacitate 12,5L.Dimensiuni: 26X17X32CM

4.53  €         9.81  €           

MO7214-

48-mob

Geantă termoizolantă pliabilă comodă și utilă. Poliester 

210T cu folie de aluminiu în interior. Material izolant: 

Folie de aluminiu. Capacitate 13L.Dimensiuni : 

41X14X44 CM

4.50  €         9.19  €           

58412-

str

Geantă termoizolanta din 600D cu buzunar interior din 

plasă și curea reglabila. Capacitate până la 4,5 l.200 

x 200 x 110 mm

3.79  €                    5.98  € 
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0139-eg

Geantă frigorifică rotundă, nețesută, cu compartiment 

interior mare, compartiment frontal și curea de umăr. 

Anunțul dvs. va fi imprimat prin transfer pe 

capac.Dimensiuni : o 25 × 29

Dimensiuni personalizare : ø 12, stoc albe 71, rosii 20, 

albastre 4 

3.72  €         6.72  €           

68321-

mc

 Geantă frigorifică

Geantă frigorifică din poliester 210D, cu un 

compartiment mare, buzunar în faţă şi mâner. 

Personalizarea vă recomandăm prin 

serigrafie.Dimensiuni: 22 × 15 × 17,5 cm

Dimensiune personalizare: 12 × 8

3.54  €         6.15  €           

MO7760-

22-mob

Geantă termoizolantă din PVC transparent pentru 1 

sticlă. Așează geanta în frigider înainte de a o folosi, și 

vă va păstra sticla rece!Dimensiuni : 9,5X9,5X25 CM

3.51  €         5.94  €           
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2472-eg

Geantă de răcire din poliester cu folie izolatoare în 

interior și închidere cu velcro. Logo-ul dvs. va fi 

imprimat pe o parte.Dimensiuni: 18 × 12 × 27 cm

Dimensiune personalizare: 10 × 12

3.38  €         6.00  €           

60074-

mc

Geantă de plajă cu mâner transparent. În acest produs 

veţi avea loc pentru toate lucrurile care sunt necesare la 

ştrand.Dimensiuni: 42 × 15,5 × 35 cm

Dimensiune personalizare: 20 × 15

3.17  €         5.30  €           

60708-

EG

Geantă frigorifică din material non-woven, cu două 

mânere, izolaţie şi o zonă inferioară gri. Personalizarea 

vă recomandăm prin serigrafie.Dimensiuni: 38,5 × 16 × 

35 cm,Dimensiune personalizare: 15 × 8

3.17  €         5.15  €           
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MO9882-

13-mob

Pungă termoizolantă pentru alimente din hârtie țesută, 

cu buzunar frontal. Material izolant: Stratul de spumă 

PE. Capacitate 3L.Dimensiuni : 19X12X37CM

3.06  €         4.93  €           

7104eg
Geantă frigorifică la îndemână din nailon, cu o curea 

practică de transport și fermoar. Dimensiuni : 20,5 × 17 

× 14,5 cm, Dimensiuni personalizare : 10 × 5 cm 

3.01  €         6.36  €           

98410-

str

Geantă termoizolanta din non-woven (80 g/m²) cu 

închidere velcro și buzunar frontal. Geanta are 

capacitate până la 10 L.320 x 350 x 170 mm

2.99  €                    5.18  € 
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MO9881-

13-mob

Geantă frigorifică din hârtie țesută pentru 6 doze.  Are 

mâner și buzunar frontal. Material izolant: Stratul de 

spumă PE. Capacitate 3L.Dimensiuni : 19X14X13 CM

2.95  €         7.51  €           

 61412-

mob

Sacoșă de prânz

Sacoșă retro de prânz cu izolație în interior și închidere 

velcro. Personalizarea vă recomandăm prin 

serigrafie.Dimensiuni: 26 × 9 × 18,3 cm

Dimensiune personalizare: 15 × 5

2.69  €         4.42  €           

 67004-

mc

Geantă frigorifică

Geantă frigorifică mini pentru 6 cutii de 0,33 l. 

Personalizarea vă recomandăm prin 

serigrafie.Dimensiuni: 20 × 13 × 12,5 cm

Dimensiune personalizare: 10 × 5

2.68  €         4.96  €           
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 60649-

mc

Geantă sport din poliester 210D cu căptuşeală 

izolatoare şi şnur. Personalizarea vă recomandăm 

prin serigrafie.Dimensiuni: 31,7 × 1 × 42,5 cm

Dimensiune personalizare: 20 × 24

2.54  €         4.81  €           

MO8438-

06-mob

Geantă termoizolantă cu foiţă interioară de aluminiu, 

pentru 6 doze. Material exterior neţesut cu cusături 

albe. 80gr/m². Material izolant: Spumă laminată cu folie 

de aluminiu. Capacitate 3L.Dimensiuni : 20X14X13CM

2.64  €         7.18  €           

MO7883-

05-mob

Geantă termoizolantă cu folie de aluminiu în interior, 

pentru 6 doze. Este produsă dintr-un material nețesut , 

80g/m2, cu tighel alb. Material izolant: Spumă laminată 

cu folie de aluminiu. Capacitate 3L.Dimensiuni : 

19,5X14X14CM

2.29  €         7.29  €           
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98428-

str

Geantă frigorifica din hârtie cu o capacitate de până la 

4 L cu căptușeală nețesută și interior cu izolație termică 

din aluminiu. Închidere cu velcro și buzunar 

frontalInchis: 195 x 350 x 110 mm | Deschis: 195 x 410 x 

110 mm

2.17  €                    4.36  € 

98406-

str

Geanta termoizolanta 600D pentru 6 doze de 0.33 

(capacitate până la 3 litri).200 x 140 x 125 mm
2.04  €                    4.23  € 

61542-

mc

 Geantă frigorifică non-woven

Geantă frigorifică non-woven, cu bretele, perfect 

pentru 6 doze de 0,33L. Personalizarea vă 

recomandăm prin serigrafie.Dimensiuni: 21 × 15,5 

× 15 cm

Dimensiune personalizare: 10 × 5

2.24  €         3.97  €           
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98413-

str

Geantă termoizolanta pliabilă  din material non-

woven(80 g/m²), cu închidere velcro și capacitate până 

la 3 L. Această geantă este livrată desfăcută.Pliat: 170 x 

95 x 40 mm | Deschis: 170 x 265 x 110 mm

1.71  €                    3.90  € 

98411-

str

Geanta termoizolanta. 600D. Capacitate de până la 4 

doze de 0,5 L. 150 x 190 x 150 mm
1.39  €                    3.58  € 
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98409-

str

Geantă termoizlanta din non-woven (80 g/m²) cu 

capacitate de 6 doze de 0,33 L.200 x 140 x 130 mm
1.27  €                    3.46  € 

68721-

mc

 Acumulator geantă frigorifică

Acest acumulator pentru genţi frigorifice se potriveşte 

cu fiecare geantă frigorifică. Acestea sunt umplute cu 

lichid frigorific. Personalizarea vă recomandăm prin 

tampografie.Dimensiuni: 6,5 × 2,8 × 10,4 cm

Dimensiune personalizare: 3,5 × 2,5

1.77  €         3.17  €           

Preturile sunt exprimate in euro, calculate pentru o comanda minima de 100 buc ; nu contin TVA si transport. Livrare pe baza de comanda ferma 

confirmata / contract de livrare, plata avans pe baza de factura proforma .

Contact : Domokos Lucretia , 0749 198831, office@tester-consulting.ro 
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