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Nr Ctr 1582/01 08 2022

 Pret En Gros 
 Pret En 

Detail  

  Ex W fara tva  

lei/buc  

  Ex W fara 

tva lei/buc  

MO9237-

67mob

Șorț din pânză ceruită și detalii din piele, 

baretă reglabilă, 2 buzunare la piept și 1 

buzunar frontal mare. Produs în 

conformitate cu un standard certificat 

pentru utilizarea substanțelor nocive în 

industria textilă.Dimensiuni: 86X68,5 CM

129.89 lei      154.56 lei     

 Oferta accesorii Casa & Masa 

nr ctr/cod 

articol 
poza articol specificatii tehnice 
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MO6164-

070mob 

Acest șorț de bucătărie ajustabil cu 2 

buzunare frontale este fabricat din 

țesătură de cânepă 100%. Fie că sunteți 

un bucătar profesionist sau un bucătar 

amator, este esențial să aveți 

echipamentul potrivit în bucătăria dvs. 

Acest șorț nu este doar confortabil, 

durabil și sustenabil, ci este și foarte util 

datorită celor 2 buzunare frontale. 

Păstrați acolo o rețetă sau câteva 

ustensile mici pentru acces rapid. 200 gr / 

m².Dimensiuni: 98X69,5 cm

56.49 lei        67.22 lei        

82963mc

Șorț din bumbac, 340g/m2 

Șorț de gătit din bumbac (340g/m²) cu 

două buzunare frontale și bretele 

reglabile din PU color contrastant.                                                   

Dimensiuni: 68 × 0,5 × 88 cm               

Dimensiune personalizare: 20 × 15

38.28 lei        45.56 lei        
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61383mc

Șorț mare, fabricat din bumbac OEKO-

TEX 180gr/m2, disponibil în diverse 

culori. Personalizarea v-o recomandăm 

prin serigrafie.                                                                           

Dimen siuni: 71 × 86 cm

Dimensiune personalizare: 15 × 15

21.23 lei        25.27 lei        

80664mc 

Șorţ 170 g/m2 din bumbac în diferite 

culori. Personalizarea v-o recomandăm 

prin serigrafie.                                                              

Dimensiuni: 68 × 0,5 × 88 cm                                      

64,5 × 0,3 × 90 cm

Dimensiune personalizare: 15 × 15

19.32 lei        22.99 lei        
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61381-mc 

Șorț mic, fabricat din bumbac OEKO-TEX 

180gr/m2, disponibil în diverse culori. 

Personalizarea v-o recomandăm prin 

serigrafie.                                                     

Dimensiuni: 89 × 40 cm

Dimensiune personalizare: 15 × 15 cm.

15.73 lei        18.72 lei        

CHEFmc

Șorț fabricat din țesătură 100% poliester, 

care poate fi legat în jurul gâtului și al 

taliei.                               Are 1 buzunar 

mare, gramaj: 150g/m2.

14.21 lei        16.91 lei        

PEPPERmc

Șorț din material nețesut care poate fi 

legat în jurul gâtului și al taliei. Are 1 

buzunar mare, gramaj: 90g/m2.

6.72 lei           8.00 lei          
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PUDDING

mc
Suport de bucatarie din material tesut. 4.15 lei           4.94 lei          

BERRYmc Mănușă de bucătărie căptușită din 

țesătură.

Pret la cerere 

MO7244-

09mob 

Mănuşă bucătărie pentru cuptor, din 

bumbac cu cauciuc pe o parte.
12.26 lei        14.59 lei        
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MO8409-

03mc

Bonetă bucătar din bumbac de 130 

gr/m². Închidere cu scai. Produs în 

conformitate cu un standard certificat 

pentru utilizarea substanțelor nocive în 

industria textilă.Dimensiuni: Ø19X18 cm

10.94 lei        13.01 lei        

SPINNERm

c

Șapca de gatit din 65% poliester si 35% 

bumbac. Partea spate mai lată cu design 

elastic. Țesătură twill gramaj 200 gr/m2.

14.21 lei        16.91 lei        

BOWERmc

Capișon pentru gatit din 65% poliester si 

35% bumbac. Plasă de ventilație 

deasupra, închidere cu velcro. Țesătură 

twill de gramaj 200 g/m2. Disponibil pe 

negru si alb.

9.53 lei           11.34 lei        
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68669mc

Pachet de 10 batistuţe cu 3 straturi, 

foarte moale, ce nu poate lipsi din geanta 

Dvs. Personalizarea vă recomandăm prin 

eticheta vinyl.Dimensiuni: 7,3 × 5,2 × 2,7 

cm

Dimensiune personalizare: 5 × 3

1.32 lei           1.57 lei          

92691mc

Lampa de masa din aluminiu (3,5W) cu 

senzor tactil, reglabila si cu o baterie de 

3.600 mAh care iti ofera lumina timp de 5-

20 ore. Lampa de masă este reîncărcabilă - 

cablu inclus.Dimensiuni: ø 10,8 × 37 cm

Dimensiune personalizare: 5 × 3

319.35 lei      380.02 lei     
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SPA70140

mc
 Prosop 70x140 30.05 lei        35.75 lei        

 

SPA50100

mc

Prosop 50x100 16.47 lei        19.60 lei        

 

SPA50100

PEmc

Prosop maini -Calitate de top, 100% 

bumbac 400gr, prosop cu bordură din 

poliester, pentru imprimare prin 

sublimare. Mărimea bordurii 9 cm

13.35 lei        15.89 lei        
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5600500AJ

3mc

Pătură de picnic pliabilă Schwarzwolf pe 

care o poți folosi în călătoria ta în natură 

pentru odihnă sau pentru un prânz. 

Pătura are curele practice pentru 

împachetarea și transportul 

ușor.Dimensiuni: 170 × 140 cm

108.67 lei      129.32 lei     

F5600102

AJ3mc

 Patura MAGO Lăsați-vă viața să devină 

mai relaxată și confortabilă cu o pătură 

extraordinar de moale și caldă Vanilla 

Season Mago. Sentimentul de lux este 

accentuat de imitația de lână folosită pe 

partea de jos. Ambalat cu panglică într-o 

pungă de vinil cu fermoar.

125.49 lei      149.33 lei     

MO9089-

02mob 

Pătură din polar de 200 g/m2, și 

căptușeală polyester sherpa de 220 

gr/m2. Strânsă cu fundă și prevăzută cu o 

etichetă care poate fi imprimată.120X150 

cm

86.13 lei        102.49 lei     
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5600400AJ

3mc

Patura polar În nopțile reci de iarnă poți 

aprecia această pătură moale și 

confortabilă cu dungi. Fabricat din 

material plăcut fleece coral;Dimensiuni: 

130 × 180 cm

71.15 lei        84.67 lei        

F5603600

AJ3mc

Pătura BRISA ușoară Schwarzwolf este 

perfectă pentru călătoriile dvs. cu avionul, 

masina, autobuzul si trenul. Este fabricat 

din microfibră, vă oferă căldură si  

confort. Este ambalată într-o punga  

practică din nailon.                                                         

Dimensiuni: 170 x 140 cm

68.97 lei        82.07 lei        

62570mc

Pătură fleece confecționată din PET 

reciclat, într-o husă RPET. Pătura are 

cusătură pe margini. Dimensiune: 120 

x150 cm.                                                                 

Dimensiuni: 40 × 21 × 9 cm

Dimensiune personalizare: 10 × 4 cm

47.83 lei        56.92 lei        
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66902mc

Pătură polar pentru picnic, dim. 120x180 

cm, cu suport practic și cusături 

decorative pe margine                                                     

.  Dimensiuni: 180 × 120 cm

Dimensiune personalizare: 10 × 4 cm

34.61 lei        41.18 lei        

81526mc

Tirbușon cu presiune de aer- niciodată 

nu a fost mai ușor sa deschideți o sticlă! 

Introduceți vârful deschizătorului în dop, 

pumpați aer în sticlă și dopul din plută 

iese automat din sticlă.Dimensiuni: ø 4,6 

× 19,3 cm

40.19 lei        47.83 lei        

83271mc

Cuţit multifuncţional: tirbușon cu două 

poziţii, tăietor de folie, deschizător de 

sticle, spărgător de nuci, deschizător 

capace.                                                        

Dimensiuni: 14 × 1,6 × 4,2 cm

Dimensiune personalizare: 3 × 1 cm.

33.96 lei        40.41 lei        
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83091mc

Cuțit ospătar din metal și bambus cu 

deschizător sticlă, tăietor pentru sigiliu și 

tirbușon cu două nivele de ridicare. 

Dimensiuni: 11 × 1,2 × 2,7 cm

Dimensiune personalizare: 3 × 0,8 cm

11.29 lei        13.44 lei        

82865mc
Tirbuşon cu desfăcător sticlă şi cuţit 

pentru folie.Dimensiuni: 11,9 × 1,4 × 2 cm
5.34 lei           6.35 lei          

 84019mc

Cuţit multifuncţional cu mâner din 

plastic. Va fi uşor desfacerea oricărei 

sticle.

3.69 lei           4.39 lei          
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80832mc

Torţă din aluminiu cu bază magnetică, 

clip, desfăcător sticle şi LED-uri COB. 

Cadou ideal pentru orice meşter. 

Personalizarea v-o recomandăm prin 

gravura laser. Dimensiuni: 12,6 × ø 1,5 cm

Dimensiune personalizare: 3 × 0,7 cm.

15.42 lei        18.35 lei        

8146513m

c

Desfăcător mare din oțel inoxidabil, cu o 

parte acoperită cu bambus.                        

Dimensiuni: 17,8 × 4 × 0,5 cm

Dimensiune personalizare: 5 × 2,5

10.38 lei        12.35 lei        

83089mc

Deschizător de sticle din metal cu un 

înveliș din bambus.                                     

Dimensiuni: 3,9 × 1 × 6,8 cm

Dimensiune personalizare: 2,5 × 2,5cm

7.86 lei           9.35 lei          
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80837mc

Desfăcător sticlă din plastic, în formă de 

casetă de bere. Personalizarea- 

tampografie.Dimensiuni: 6 × 4,7 × 3,7 cm

6.18 lei           7.35 lei          

83020mc

Desfăcător sticlă în design popular, 

disponibil în diverse culori, cu spațiu mare 

pentru personalizare. Personalizarea vă 

recomandăm prin 

tampografie.Dimensiuni: 9,4 × 4,1 × 1 cm

1.66 lei           1.98 lei          

84007mc

Cutie lemn pentru o sticlă de vin şi 

accesorii. Dimensiuni: 36 × 11,1 × 12,2 

cm,

Dimensiune personalizare: 6 × 4cm.

86.21 lei        102.59 lei     
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AJH72002

3mc

Set pentru vin. În momentele romantice, 

veți aprecia cu siguranță acest set pentru 

vin. Setul include un tirbușon și un baston 

de răcire cu o pâlnie mică. Răcitorul 

menține temperatura ideală pâna ce se  

bea întreaga sticlă. Dimensiuni: tirbușon 

2,3 × 12,4 × 1,2 cm, baston de răcire 31,5 

× 2,5 cm,

86.21 lei        102.59 lei     

80360mc

Set de vin in butoi de lemn- are un 

tirbușon, un picurător, un dop și un 

tăietor de folie. Tot ce ai nevoie pentru a 

sărbători vinul. Dimensiuni: 13,1 × 7,3 × 

14,2 cm

Dimensiune personalizare: 9 × 1,5 cm.

65.04 lei        77.39 lei        

84037mc

Set vin lux din 4 piese în cutie lemn cu joc 

şah. Setul conţine şi accesoriile.          

Dimensiuni: 15 × 17,5 × 4,7 cm

Dimensiune personalizare: 5 × 1 cm.

53.57 lei        63.75 lei        
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7200100AJ

3mc

Aceast răcitoar cu pâlnie menține 

temperatura ideală a unei sticle de vin. 

Pune răcitorul în congelator timp de 30 

de minute și apoi conectează-l cu pâlnia. 

Ambalat în cutie cadou

36.29 lei        43.18 lei        

88673mc

Acest răcitor elegant de sticle cu sistem 

de închidere Velcro şi pernuţe integrate 

cu gel de răcire vă va ajuta în răcirea 

oricăror sticle.Dimensiuni: 30 × 18,5 × 1,5 

cm

Dimensiune personalizare: 12 × 2

17.26 lei        20.54 lei        

 86016mc

Aprinzător aragaz electric cromat cu 

design subţire&lung.Dimensiuni: 17,6 × 

1,5 × 1,1 cm

Dimensiune personalizare: 4,5 × 1

11.91 lei        14.17 lei        
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90045mc

Brichetă electronică pe gaz pentru 

flambat, cu regulator pentru flacără şi 

protecţie pentru copii.Dimensiuni: 6 × 3,5 

× 11,2 cm

Dimensiune personalizare: 5 × 1,2

14.97 lei        17.81 lei        

 825-66mc

Set de tacâmuri de gătit din 7 piese din 

bambus, cu două linguri de lemn, 3 

spatule și un clește mare. Setul vine intr-

un suport din bambus.

53.57 lei        63.75 lei        

82585mc

Tacâmuri din bambus ecologic, constând 

dintr-o furculiță, un cuțit și o lingură într-

o sacoșă din bumbac. Potrivit pentru 

camping sau alte activități în aer liber. 

Dimensiuni: 6,5 × 1,5 × 21,5 cm

Dimensiune personalizare: 3 × 10 cm

8.24 lei           9.80 lei          
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82525mc

Lingură din lemn, un produs ecologic, 

durabil si utilizabil in multe situații în 

fiecare bucătărie.Dimensiuni: 30,2 × 4,1 × 

0,9 cm

Dimensiune personalizare: 6 × 0,6

2.62 lei           3.12 lei          

H2000100

AJ3mc

Acest suport pentru lingură şi capac este 

un instrument elegant şi practic, care 

este esenţial în fiecare bucătărie. În cutie 

de cadou Vanilla Season.Dimensiuni: 15 × 

12,6 × 15

50.33 lei        59.89 lei        

82653mc

Recipient pentru alimente , cu pereți 

dubli, etanș, din oțel inoxidabil, cu o 

lingură pliabilă în capac și o capacitate de 

750 ml.Dimensiuni: ø 9,3 × 21,5 cm

Dimensiune personalizare: 4 × 4

108.99 lei      129.70 lei     
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62464mc

Set de cutie de prânz și sticlă de băut. 

Set format dintr-o sticlă de băut cu perete 

dublu vidat, din oțel inoxidabil, cu o 

capacitate de 500 ml și o cutie de prânz 

din paie de grâu,cu două niveluri. 

Personalizarea v-o recomandăm prin 

gravura laser.                                         

Dimensiuni: 25,5 × 18 × 11 cm

Dimensiune personalizare: 6 × 4 cm.

99.51 lei        118.41 lei     

F4912200

AJmc

Acest termos Schwarzwolf de 550 ml vă 

permite să luați mâncarea Dvs. preferată 

într-o excursie în natură sau chiar la 

muncă și să-l mențineți cald sau rece mult 

timp. Termosul este completat cu o 

lingură pliabilă în capac pentru confortul 

dvs ;Dimensiuni: Ø 9.5 cm × 16.5 cm

92.26 lei        109.79 lei     

 88489mc

Caserola cu perete dublu din oţel 

inoxidabil (600ml) menţine prânzul Dvs. 

mult timp cald şi proaspăt, cu mâner 

practic şi confortabil. Partea adițională de 

jos oferă și mai multă posibilitate de 

stocare (+320ml).Dimensiuni: ø 12,5 × 

19,5 cm

Dimensiune personalizare: 5 × 3

64.65 lei        76.94 lei        
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82562mc

Cutie de prânz din oțel inoxidabil, cu un 

capac blocabil (suport de prindere pe 

două fețe) din bambus și o capacitate de 

1.000 ml.Dimensiuni: 18,2 × 12,1 × 5,8 cm

Dimensiune personalizare: 6 × 4

63.27 lei        75.30 lei        

81155mc

Caserolă ecologică din aluminiu, cu 

cleme pentru închidere sigură. Ideal 

pentru gustări și mâncare.Dimensiuni: 

17,2 × 11,6 × 5,3 cm

Dimensiune personalizare: 5 × 5

63.27 lei        57.20 lei        

MO6477-

13mob

Set cutii pentru masa . Set format din 3 cutii 

de prânz din oțel inoxidabil sau set de 

depozitare cu o husă izolată din bumbac cu 

închidere cu scai. Luați prânzul cu dvs. la 

serviciu sau oriunde vă aflați cu aceste trei 

cutii de prânz de formă rotundă. Husa poate fi 

folosită pentru a păstra produsele alimentare 

proaspete. Material de izolare: folie de 

aluminiu argintie interioară. Capacitatea celor 

3 cutii: 300ml, 500ml și 750ml.Dimensiuni: 

17.5X13X22CM

62.57 lei        57.20 lei        
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82313mc

Caserolă din oțel inoxidabil, cu capac din 

bambus, cuțit, furculiță și lingură, 

precum și o bandă din silicon pentru 

închidere. Bambusul este material 

natural, și din acest motiv pot apărea mici 

diferențe în textură și culoare.Dimensiuni: 

18 × 13 × 7,2 cm

Dimensiune personalizare: 6 × 4

49.74 lei        57.20 lei        

82531mc

Caserolă cu două nivele, cu capac propriu 

bambus, un separator, o furculiță, un 

cuțit, și un elastic pentru 

închidere.Dimensiuni: 18,6 × 10,6 × 9,8 

cm

Dimensiune personalizare: 6 × 4

44.55 lei        53.01 lei        

81834mc

Caserolă din sticlă pentru gustări / 

mâncare, cu capac din bambus, și curea 

flexibilă din silicon. Din cauză că 

bambusul este material natural diferențe 

pot apărea în textură și 

culoare.Dimensiuni: 20 × 15,3 × 6,5 cm

Dimensiune personalizare: 6 × 4

42.10 lei        50.10 lei        
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88544mc

Castron mare pliabil din silicon, ce include 

şi tacâmurile. Mulţumită pliabilităţii veţi 

găsi întotdeauna locul potrivit pentru 

acest produs. Personalizare recomandata 

tampografie .Dimensiuni: 21 × 14,8 × 3,1 

cm

Dimensiune personalizare: 5 × 3

34.53 lei        41.09 lei        

82633mc

Caserola din sticlă, cu capac etans și 

sigiliu din silicon. Potrivit pentru cuptorul 

cu microunde și congelator, sigur pentru 

alimente și ușor de depozitat.Dimensiuni: 

15,7 × 15,7 × 6,5 cm

Dimensiune personalizare: 5 × 3

27.96 lei        33.28 lei        

88894mc

Oala din porţelan poate fi spălat in 

maşina de spălat vase, se poate pune şi în 

cuptor cu microunde şi se poate servi şi 

mâncare în ea. Capacul din silicon va ţine 

mâncarea caldă pe timp îndelungat. 

Personalizarea prin 

decalcomanie.Dimensiuni: 14,8 × 10,2 × 7 

cm

Dimensiune personalizare: 4 × 3

17.79 lei        21.17 lei        
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62916mc

Geantă frigorifică cu 2 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 cm

109.14 lei      129.87 lei     

3148mc

Ventilator USB portabil cu 3 niveluri 

reglabile, mâner confortabil și cablu USB 

pentru încărcare. Personalizarea vă 

recomandăm prin 

tampografie.Dimensiuni: 8,3 × 4,2 × 15,8 

cm

22.99 lei        27.36 lei        

8232-mc

Breloc 2 in 1 din metal cu desfăcător 

sticlă și suport telefon.                                            

Dimensiuni: 7,5 × 2,5 × 1,5 cm

Dimensiune personalizare: 4 × 0,8 cm.

1.32 lei           1.57 lei          
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92260mc

Breloc din metal cu desfăcător cu o 

suprafaţă ce se poate personaliza foarte 

bine.                                                          

Produsul este împachetat în cutie 

individuală ecologică.                 

Dimensiuni: 8,2 × 3,2 × 0,8 cm

Dimensiune personalizare: 3 × 1,5cm

5.06 lei           6.02 lei          

91583mc

Breloc metalic cu monedă pentru 

cărucior. Dimensiuni: 6 × 2,3 × 0,2 cm

Dimensiune personalizare: 4 × 1m

4.03 lei           4.80 lei          

90367mc

Breloc metalic multifunctional cu 

deschizător sticle şi monedă pentru 

cărucior la cumpărături.                                           

Dimensiuni: 9,7 × 2,3 × 0,5 cm

Dimensiune personalizare: 1,5 × 1cm.

10.15 lei        12.08 lei        

24548/1/202211:20 AME:\pc-tester\promo-1\New folder\Agentie\Agentie\2022\Oferte\oferte Tester\Promotionale Home & KitchenPromotionale Home & 

Kitchen



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

 91527mc

Breloc cu deschizător sticle și 5 carabine 

mini în diferite culori. Personalizarea vă 

recomandăm prin gravura laser.

7.13 lei           8.48 lei          

91588mc

Magnet rotund pentru print 

digital.Dimensiuni: ø 3 × 1 cm

Dimensiune personalizare: ø 3

1.93 lei           2.30 lei          

MO6382-

40mob

Set de 4 suporturi de pahare din plută și 

MDF, inclusiv un set de 4 jocuri: Tic-Tac-

Toe, table, șah și dame chinezești. Atunci 

când suporturile de pahare nu sunt 

folosite pentru a ține paharele sau alte 

articole de băutură, puteți juca unul 

dintre aceste 4 jocuri distractive pe ele. 

Ideal pentru copii, dar și pentru o seară 

de distracție garantată pentru adulți! 

Dimensiune 10,6x10,6x7 cm.

50.48 lei        60.07 lei        
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93967str

Set cu 4 coastere din bambus. Se livrează 

într-o cutie din hârtie kraft.115 x 115 x 35 

mm | Coaster: 100 x 100 x 6 mm | Cutie: 

119 x 121 x 56 mm

22.72 lei        27.04 lei        

94116str
Coaster cu desfacator de sticle și burete 

antiderapant pe bază.82 x 82 x 4 mm
2.19 lei           2.61 lei          

93828str Coaster rotund din pluta.ø100 x 5 mm 1.73 lei           2.06 lei          
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82296mc

Cutie din bambus pentru aproximativ 40 

de filtre de ceai. Bambusul este material 

natural, și din acest motiv pot apărea mici 

diferențe în textură și culoare.   

Dimensiuni: 15 × 15 × 8,4 cm

Dimensiune personalizare: 6 × 4 cm.

38.35 lei        45.64 lei        

88854mc

Set de ceai 2in1: ceainic de 400ml, cană 

pentru ceai (200ml) şi farfurioară pentru 

ceai, pentru confortul Dvs 

total!Dimensiuni: 15,8 × 15 × 15,2 cm

Dimensiune personalizare: 5 × 3

62.74 lei        74.66 lei        

82640mc

Filtru pentru cafea sau ceai din sticla 

borosilicata, cu piston, sita, capac din 

bambus si o capacitate de 

600ml.Dimensiuni: ø 9,2 × 17,5 cm

Dimensiune personalizare: 5 × 5

52.42 lei        62.38 lei        
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82359mc

Set expresso din bambus.Acest set 

conține o tavă de servire din bambus, o 

linguriță din bambus pentru cafea, o 

cană din sticlă și o adâncitură pentru 

zahăr sau dulciuri. Dimensiuni: 16,4 × 8,1 

× 8,4 cm

Dimensiune personalizare: 3,5 × 2 cm.

37.28 lei        44.37 lei        

MO6363-

40mob

Cană din lemn de stejar. Capacitate de 

280 ml. Beți cafeaua, ceaiul sau ciocolata 

caldă preferată din această cană 

frumoasă cu design clasic, realizată din 

lemn de stejar. Această cană atrage cu 

siguranță privirile cu aspectul său unic din 

lemn. Lemnul de stejar este un produs 

natural, pot exista ușoare variații de 

culoare și dimensiune pentru fiecare 

articol, care pot afecta rezultatul final al 

decorului. Produs dintr-o sursă 

durabilă.Dimensiuni: 10X9.5 cm

52.12 lei        62.02 lei        
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MO6368-

40mob

Ceașcă de exterior din stejar integral, cu 

cordon de agățare. Capacitate: 120 ml. 

Această ceașcă este inspirată de designul 

popular al paharelor nordice și 

scandinave de băut în aer liber. Savurați-

vă băutura preferată în timp ce vă aflați în 

natură, într-o drumeție sau în camping. 

Puteți agăța ceașca de rucsac sau în 

bucătărie cu ajutorul cordonului. Este 

realizată în întregime din lemn de stejar, 

ceea ce îi conferă un aspect natural 

frumos. Lemnul de stejar este un produs 

natural, pot exista ușoare variații de 

culoare și dimensiune pentru fiecare 

articol, ceea ce poate afecta rezultatul 

final al decorului. Lemnul folosit provine 

din surse durabile.Dimensiuni: 15X6 cm

46.50 lei        55.34 lei        
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MO6553-

40mob

Cană din lemn de stejar. Capacitate 250 

ml. Beți cafeaua, ceaiul sau ciocolata 

caldă preferată din această cană 

frumoasă, realizată din lemn de stejar. 

Această cană atrage cu siguranță privirile 

cu aspectul său unic din lemn. Lemnul de 

stejar este un produs natural, pot exista 

ușoare variații de culoare și dimensiune 

pentru fiecare articol, care pot afecta 

rezultatul final al decorului. Produs dintr-

o sursă durabilă.Dimensiuni: Ø7X7.5cm

28.02 lei        33.34 lei        

SUBCORK

mob

Cană din ceramică cu un strat 
special pentru sublimare și 
detaliu la bază din plută. O cană 
elegantă cu bază din plută pentru 
un aspect natural. Începeți ziua cu 
bine și beți cafeaua sau ceaiul 
preferat de dimineață în această 
cană cu o capacitate de 300 ml. 
Fiecare cană este ambalată 
individual într-o cutie de carton 
albă.

20.53 lei        24.43 lei        
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80975mc

Set de castroane din 4 piese, formată din 

3 boluri din bambus pe o placă de 

ardezie.Dimensiuni: 25 × 10 × 5,7 cm

Dimensiune personalizare: 4 × 1

17.41 lei        20.72 lei        

80558mc

Tavă din bambus cu o placă de ardezie cu 

suport pentru băuturi, precum şi un canal 

de drenaj circulant.                        

Dimensiuni: 40 × 25 × 1,5 cm

Dimensiune personalizare: 4 × 2 cm.

84.15 lei        100.13 lei     

82660mc

Spărgător de nuci metalic, practic, in 

tavita din bambus și o nișă pentru 

coji.Dimensiuni: 24 × 17 × 2 cm

71.68 lei        85.30 lei        
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82985mc

Tocător din combinație marmură și 

bambus ideal chiar și pentru 

servire.Dimensiuni: 35 × 25 × 11 cm

Dimensiune personalizare: 5 × 3

68.62 lei        81.66 lei        

82523mc

Set tocător din bambus, compus din 3 

mărimi diferite de tocătoare cu margini 

rotunjite.Dimensiuni: 33 × 24 × 3 cm

Dimensiune personalizare: 6 × 4

56.01 lei        66.65 lei        

82307mc

Tocător din bambus cu design 

interesant, cu gaură cu silicon pentru a 

putea fi agățat sau cărat mai ușor. Din 

cauză că bambusul este un material 

natural, mici diferențe în textură sau 

culoare pot apărea.Dimensiuni: 24,8 × 

17,9 × 1 cm

Dimensiune personalizare: 5 × 3

16.88 lei        20.09 lei        
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88872mc

Set de tocător din bambus şi un cuţit 

mare pentru pâine, fabricat din oţel 

inoxidabil. Cuţitul are loc special în 

tocător. Tocătorul are un mâner practic şi 

două suprafeţe diferite. Personalizarea vă 

recomandăm prin gravura 

laser.Dimensiuni: 58 × 18 × 2 cm

118.50 lei      141.01 lei     

82512mc

Set cașcaval din lemn cu tocător, două 

cuțite și furculiță pentru 

brânzeturi.Dimensiuni: ø 22 × 3,8 cm

Dimensiune personalizare: 8 × 3

84.15 lei        100.13 lei     

AJH32006

3mc

Set practic de servire pentru  brânză , 

foarte util în fiecare bucătărie. Setul 

include o placă din lemn de salcâm, cuțit 

de servit brânză pentru mai multe tipuri 

de brânză. De exemplu Emmental, Comte, 

Cheddar, Parmezan sau Grana 

Padano.Dimensiuni: tocator 35.5 × 18 × 

1.5 cm, cutit 12 × 3 × 1.6 cm, furculita 

12.5 × 3 × 1.6 cm,

88.42 lei        105.22 lei     
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 80190mc

Set pentru caşcaval împachetat în cutie 

din carton robust, ce conţine tocător din 

ardezie şi diferite cuţite din oţel 

inoxidabil pentru caşcaval.Dimensiuni: 

33,5 × 28,5 × 2,8 cm

Dimensiune personalizare: 8 × 4

83.38 lei        118.54 lei     

80836mc

Set caşcaval într-un ambalaj ecologic, 

compus dintr-un tocător din lemn cu un 

suport din piele şi un cuţit pentru 

caşcaval din oţel inoxidabil. Dimensiuni: 

25,7 × 28 × 2,7 cm, Dimensiune 

personalizare: 3 × 3

82.38 lei        98.04 lei        

80191mc

Set pentru caşcaval împachetat în cutie 

din carton robust, ce conţine tocător 

rotund din bambus şi un cuţit din oţel 

inoxidabil pentru caşcaval.Dimensiuni: 

20,8 × 21,7 × 3 cm

Dimensiune personalizare: 8 × 3

45.92 lei        54.64 lei        
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82447mc

Set cașcaval cu 4 diferite cuțite pentru 

brânzeturi cu mânere din lemn, ambalat 

în carton.Dimensiuni: 17 × 19,6 × 1,9 cm

Dimensiune personalizare: 4 × 3

36.37 lei        43.28 lei        

80560mc

Set Pizza cu 2 piese constând dintr-un 

tăietor-rolă de pizza şi un cuţit, ambele cu 

un mâner din plastic şi lama din oţel 

inoxidabil. O reţetă delicioasa de pizza 

este imprimată în interiorul ambalajului 

ecologic.                                                        

Dimensiuni: 16,8 × 2,5 × 25,5 cm

Dimensiune personalizare: 4 × 3 cm.

32.17 lei        38.28 lei        

82442mc

Cântar digital de bucătărie din bambus 

cu display negru. Capacitatea de încărcare 

este de 5 kg și notificările pot fi afișate în 

kg / g / oz / ml cu precizie de 1 g. 

Dimensiuni: 16,1 × 23 × 1,9 cm

Dimensiune personalizare: 5 × 3 cm.

57.39 lei        68.30 lei        
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72446mc

Cântar digital din bambus cu capacitate 

de 150kg, notificările sunt afișate în kg / 

lb / st.

82.62 lei        98.32 lei        

80791mc

Set de 5 cuţite din oţel inoxidabil cu 

mâner ergonomic pe suport din lemn. 

Cuţitele se ţin pe placa de lemn datorită 

magnetului din acesta. Personalizarea vă 

recomandăm prin gravura 

laser.Dimensiuni: 21 × 10 × 35 cm

Dimensiune personalizare: 3,8 × 1,8

319.35 lei      380.02 lei     

80573mc

Set de cuţite din 5 piese. Cuţitele de 

dimensiuni diferite au mânerul din lemn 

şi lama din oțel inoxidabil. Personalizarea 

vă recomandăm prin 

tampografie.Dimensiuni: 37,7 × 21,9 × 3,8 

cm

Dimensiune personalizare: 10 × 10

112.81 lei      134.25 lei     
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81812mc

Ascuțitor cuțit. Acest ascuțitor cuțit vă 

garantează o tăiere ușoară a cărnii sau a 

roșiilor. Caracteristici: 2 module de 

ascuțire cu o rolă ceramică pentru a avea 

o deducție aspră și fină a lamei. Cel mai 

bun unghi de lucru este de 35 de grade. 

Perfect pentru stânga.                                           

Dimensiuni: 19 × 5 × 6,2 cm

Dimensiune personalizare: 4 × 1,5cm.

41.72 lei        49.65 lei        

81563mc

Solniță și piperniță din oțel inoxidabil, cu 

râșniță din cercamică.                            

Dimensiuni: 11 × 5,4 × 15,5 cm

Dimensiune personalizare: 3 × 3 cm.

90.41 lei        107.59 lei     

80337mc

Râşniţă electrică de sare şi piper. Cele 

două părţi se pot folosi şi 

separat.Dimensiuni: ø 6,2 × 17,2 cm

Dimensiune personalizare: 3 × 1,5

66.95 lei        79.67 lei        
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 80689mc

Moară electrică de piper din oţel 

inoxidabil cu râșniță din ceramica.  

Funcţionează prin apăsarea unui buton. 

Dimensiuni: ø 5,2 × 22,3 cm

Dimensiune personalizare: 3,5 × 3,5 cm

44.55 lei        53.01 lei        

81587mc

Moară pentru condimente

Această moară are recipientul din sticlă 

de înaltă calitate și râșnița din ceramică 

durabilă.Dimensiuni: ø 6,5 × 13,2 cm

Dimensiune personalizare: ø 3,5

15.35 lei        18.27 lei        

82682mc

Mojar din marmură cu pistil asortat. 

Greutatea confortabilă evită alunecarea 

supărătoare și transmite calitate 

superioara.Dimensiuni: ø 10,3 × 10,3 cm

Dimensiune personalizare: 5 × 2

59.45 lei        70.75 lei        
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84021mc

Set de cocktail în cutie individuală de 

cadou. Conţine şi accesoriile din 

imagine.Dimensiuni: 27,2 × 24,1 × 9,3 cm

Dimensiune personalizare: 4 × 2

79.94 lei        95.13 lei        

MO6388-

22mob

Sticlă de sticlă borosilicată pentru ulei și 

oțet cu dop de plută. Capacitatea sticlei 

exterioare este de 300 ml. Capacitatea 

sticlei interioare este de 80ml. Aceast 

produs va arăta grozav pe masa sau în 

bucătărie. Puteți servi atât ulei de 

măsline, cât și oțet într-o singură sticlă. 

Deoarece este fabricată din sticlă 

borosilicată, este mult mai rezistent decât 

sticla obișnuită.Dimensiuni: 7,5X7X26,4 

cm

68.19 lei        81.14 lei        

93875str

Sticlă cruet care conține două 

compartimente cu capacitate până la 50 

ml și până la 250 ml. Această sticla 

conține două dopuri de plută și este 

livrată într-o cutie cadou.ø57 x 155 mm | 

Cutie: 75 x 175 x 75 mm

57.60 lei        68.54 lei        
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80798mc

Carafă din sticlă cu capac din oţel 

inoxidabil şi capacitate de 1350 ml. 

Capacul are 2 deschizătoare diferite: o 

sită şi o deschidere mare                                    

. Dimensiuni: ø 11 × 24,7 cm

Dimensiune personalizare: 5 × 5 cm.

90.41 lei        107.59 lei     

80443mc

Set dispenser de băutură din sticlă (4 

litri), cu 4 borcane din sticlă (450ml) şi 4 

paie din plastic. Acest set este ideal 

pentru aproape orice sezon! 

Personalizarea v-o recomandăm prin 

gravura laser. Dimensiuni: 26 × 23,7 × 

28,3 cm

Dimensiune personalizare: 4 × 2 cm.

74.59 lei        88.76 lei        

60814mc

Dozator mare din tritan plastic cu capac 

pentru băuturi, cu suport şi filtru pentru 

fructe, cu o capacitate de umplere de 

2500ml.                                                          

Dimensiuni: ø 11,5 × 29,5 cm

Dimensiune personalizare: 4 × 3 cm.

44.78 lei        53.29 lei        
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60463mc

Dispenser pliabil de băuturi cu 

capacitate de 7500 ml ideal pentru a fi 

depozitat in portbagaj datorită 

dimensiunii mici. Personalizare 

recomandata prin tampografie. 

Dimensiuni: ø 20,5 × 12,5 -> 26,5 cm

Dimensiunea disponibila pentru  

personalizare: 5 × 2 cm

41.11 lei        48.92 lei        

62306mc

Carafă de 1 litru, cu dop din plută. Ideal 

pentru orice masă! Pluta este material 

natural, și așa pot apărea diferențe ceea 

ce influențează culoarea 

gravurii.Dimensiuni: ø 9,5 × 28,2 cm.

Dimensiunea disponibila pentru  

personalizare: 5 × 5 cm.

28.73 lei        34.19 lei        

82883mc

Dop șampanie. Acest dop mare cu clemă 

din metal ţine proaspătă mai mult timp 

şampania deja desfăcută. Pe partea de 

sus a dopului puteţi seta data in care a 

fost pusa sticla în frigider.                                

Dimensiuni: ¤ 4 × 7,5 cm

Dimensiunea disponibila pentru 

personalizare: 2 × 1cm.

12.82 lei        15.26 lei        
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82882mc

Dop de vin  din plastic. Sticlele de vin pot 

fi practic sigilate, iar vinul va rămâne 

plăcut mai mult timp, datorită presiunii 

scăzute. Vă vom imprima logo-ul direct pe 

dop                  .           Dimensiuni: ¤ 4 × 7 

cm

Dimensiune personalizare: 3 × 1,5 cm.

9.38 lei           11.17 lei        

88378mc

Suport pentru 3 sticle de vin, care 

datorită mărimii confortabile încape chiar 

şi în cea mai mică locuinţă. Conţine 

şuruburi si manual de 

instrucţiuni.Dimensiuni: 17 × 15,2 × 35,5 

cm

Dimensiune personalizare: 5 × 1

8.85 lei           10.54 lei        

82870mc

Răcitor de vin cu perete dublu din oţel 

inoxidabil de înaltă calitate. Acesta ţine 

sticla rece, chiar fără cuburi de gheaţă, pe 

timp îndelungat şi se potriveşte la toate 

tipurile de sticlă mai populare. 

Dimensiuni: ø 13,5 × 17,7 cm

Dimensiune personalizare: 5 × 3 cm.

87.97 lei        104.68 lei     
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1200200Z

H1-mc

Decantor AKAROA.  Decantorul elegant 

Bohemia Crystal din sticlă de 1,5 l va fi un 

cadou minunat pentru cei care vor să 

savureze un pahar de vin bun. Ambalat în 

cutie de cadou Vanilla Season.

92.66 lei        110.26 lei     

1200100Z

H1mc

Carafă elegantă de 1,2 l Boemaia Crystal 

pentru apă minerală sau limonadă 

proaspătă pentru zilele fierbinţi de vară. 

Ambalat în cutie de cadou Vanilla 

Season.Dimensiuni: 37,5 × 15,5 × 15

56.36 lei        67.07 lei        

H1301400

ZHmc  

Set 6 pahare -Set de șase pahare de vin 

cu picior colorat. Toată lumea își 

recunoaște cu ușurință propriul pahar 

atunci când are o petrecere cu prietenii.  

Dimensiuni: 8,8x22,3 cm.                                             

Ambalate într-o cutie cadou Vanilla 

Season.

162.04 lei      192.82 lei     
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1300300Z

H1-mc

 Set 6 pahare vin alb MORETON -Şase 

pahare de vin alb (250 ml) Boemia 

Crystal, pentru iubitorii de vin alb. 

Ambalate într-o cutie cadou Vanilla 

Season. Dimensiuni: 24,5 × 16 × 23

137.33 lei      163.42 lei     

5400101IP

1-mc

 Set pahare  cristal PAPUA - Cutie cadou 

Vanilla Season cu două pahare de vin roşu 

(570 ml) şi loc pentru o sticlă de vin roşu 

din selecţia ta. Dimensiuni: 11 × 37,5 × 33

88.14 lei        104.89 lei     

H0200203

ZH1mc

Set 4 pahare neon HATTA - 4 pahare 

neon colorate din sticlă de calitate, marca 

Bohemia Crystal. Perfect pentru petreceri 

frumoase cu prietenii. Oricine îşi poate 

recunoaşte uşor băutura, datorită 

diferitelor culori ale paharelor. Ambalate 

în cutie de cadou Vanilla Season.  

Dimensiuni: 8,3x9,7

87.77 lei        104.44 lei     
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0200205Z

H1mc

Set 4 pahare neon HATTA - 4 pahare 

neon colorate din sticlă de calitate, marca 

Bohemia Crystal. Perfect pentru petreceri 

frumoase cu prietenii. Oricine îşi poate 

recunoaşte uşor băutura, datorită 

diferitelor culori ale paharelor. Ambalate 

în cutie de cadou Vanilla Season.  

Dimensiuni: 8,3x9,7

87.77 lei        104.44 lei     

H0200201

ZH1mc

Set 4 pahare neon HATTA - 4 pahare 

neon colorate din sticlă de calitate, marca 

Bohemia Crystal. Perfect pentru petreceri 

frumoase cu prietenii. Oricine îşi poate 

recunoaşte uşor băutura, datorită 

diferitelor culori ale paharelor. Ambalate 

în cutie de cadou Vanilla Season.  

Dimensiuni: 8,3x9,7

87.77 lei        104.44 lei     

0200200Z

H1mc

Set 4 pahare neon HATTA - 4 pahare 

neon colorate din sticlă de calitate, marca 

Bohemia Crystal. Perfect pentru petreceri 

frumoase cu prietenii. Oricine îşi poate 

recunoaşte uşor băutura, datorită 

diferitelor culori ale paharelor. Ambalate 

în cutie de cadou Vanilla Season. 

87.77 lei        104.44 lei     
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0200100Z

H1mc

 Set 4 pahare apă KIRIBATI - 4 pahare 

pentru apă din sticlă de calitate, marca 

Bohemia Crystal, cu aspect simplu şi 

elegant. Sunt potrivite pentru băuturi tip 

longdrink. Ambalate în cutie de cadou 

Vanilla Season.Dimensiuni: pahar - 7,3 × 

15,2,cutie - 15,5 × 16 × 16,5

75.04 lei        89.29 lei        

1301700Z

H1mc

Set de șase pahare elegante cu volum de 

85 ml Bohemia Crystal pentru grappa sau 

alt aperitiv care nu ar trebui să lipsească 

în nicio casă. Această formă ajută la 

acumularea aromei băuturii. Ambalat într-

o cutie cadou Vanilla Season.Dimensiuni: 

o 5 × 18,5 cm

75.04 lei        89.29 lei        
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1300500Z

H1mc

2 pahare vin roşu WANAKA - Două 

pahare de vin roşu (570 ml) Bohemia 

Crystal pentru degustare de vinuri pentru 

seri romantice în doi.                                                                  

Ambalate într-o cutie cadou Vanilla 

Season.

67.17 lei        79.94 lei        

1300100Z

H1mc

Set 2 pahare sampanie . Toate 

evenimentele importante din viaţă 

trebuie sărbătorite. Şi nici un evenimet nu 

este complet fără un pahar de şampanie. 

Acest set cadou Vanilla Season conţine 2 

cupe de şampanie Bohemia Crystal a câte 

200ml.Dimensiuni: 7 × 18,5 × 29

61.37 lei        73.03 lei        
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MO6158-

22mob 

Pahar reutilizabil fără picior prezentat 

într-o cutie cadou. Forma rotunjită și 

largă a paharului îl face ideal pentru a 

servi cocktailurile preferate. Un pahar 

elegant, care va arăta bine pe orice bar 

sau masă. Capacitate: 420 ml.Dimensiuni: 

Ø6X10.5 cm

11.64 lei        13.85 lei        

MO6362-

16mob 

Pahar din oțel inoxidabil cu o capacitate 

de 350 ml. Un pahar simplu, reutilizabil, și 

o alternativă la tradiționalele pahare de 

plastic pe care le vedeți adesea la 

petreceri sau picnicuri.  Aceast pahar 

poate fi curățat cu ușurință și va dura o 

viață întreagă! Dimensiuni: Ø7.5X10.5 cm.

14.37 lei        17.10 lei        
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MO6430-

22mob 

Pahar conic din sticlă, reutilizabil. 

Capacitate 470ml. Un pahar simplu de zi 

cu zi, care poate fi folosit pentru o 

varietate de băuturi. Utilizați pahare 

reutilizabile în loc de pahare de unică 

folosință pentru a crea un mediu mai 

durabil;Dimensiuni: Ø8,7X14,7 cm

14.37 lei        17.10 lei        

MO6429-

22mo

Pahar conic din sticlă, reutilizabil. 

Capacitate 300ml. Un pahar simplu de zi 

cu zi, care poate fi folosit pentru o 

varietate de băuturi. Utilizați pahare 

reutilizabile în loc de pahare de unică 

folosință pentru a crea un mediu mai 

durabil.Dimensiuni: Ø8X12,4 cm

11.09 lei        13.20 lei        

MO6460-

22mob 

Pahar din sticlă de joasă înălțime, 

reutilizabil. Capacitate: 300 ml. Un pahar 

simplu de zi cu zi, care poate fi folosit 

pentru o varietate de băuturi. Folosiți 

pahare reutilizabile în locul paharelor de 

unică folosință pentru a crea un mediu 

mai sustenabil.Dimensiuni: Ø8,1X9 cm

10.31 lei        12.27 lei        
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MO6431-

22mob

Pahar de shot din sticlă, reutilizabil. 

Capacitate 28ml. Serviți lichiorul preferat 

în acest pahar de shot simplu și clasic. Ce 

băutură alegi? Utilizați pahare 

reutilizabile în loc de pahare de unică 

folosință pentru a crea un mediu mai 

durabil.Dimensuoni: Ø4,5X7,1 CM

3.84 lei           4.57 lei          

MO6478-

16mob

Borcan de depozitare izolat din oțel 

inoxidabil cu perete dublu, cu capac cu 

șurub. Capacitate: 800ml. O bucătărie 

poate folosi întotdeauna mai mult spațiu 

de depozitare. Păstrați-vă ingredientele și 

produsele alimentare proaspete în acest 

borcan izolat.Dimensiuni: Ø11X15.5 cm

96.19 lei        114.47 lei     

MO6367-

40mob

Sticlă din sticlă borosilicată cu capac și 

protecție din bambus. Capacitate: 600 ml. 

Husa din bambus are o deschidere practică cu 

un detaliu de măsurare. Astfel, puteți vedea 

întotdeauna cât de mult lichid v-a mai rămas 

de băut. Bambusul conferă acestei sticle un 

aspect foarte natural. Sticla borosilicată poate 

reține atât lichide reci, cât și calde. Bambusul 

este un produs natural, pot exista ușoare 

variații de culoare și mărime pentru fiecare 

articol, ceea ce poate afecta rezultatul final al 

decorului.Dimensiuni: Ø7X24.5 cm

96.19 lei        114.47 lei     
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94767str

Pahar de călătorie/ termos  din sticlă 

borosilicata cu pereți dubli si capac din 

bambus. Pahar cu capacitate până la 350 

ml, ideală pentru lichide reci sau fierbinți, 

cu capac cu izolație din silicon care 

facilitează transportul paharului evitând 

stropirea. Poate fi utilizat in cuptor cu 

microunde și mașină de spălat vase, fara 

capac. Se livrează într-o cutie de hârtie 

kraft.ø91 x 119 mm

47.60 lei        56.64 lei        

94766str

Termos de călătorie din sticlă 

borosilicată cu pereți dubli cu capac din 

bambus. Capacitate până la 250 ml, 

ideală pentru lichide reci sau fierbinți, cu 

capac cu izolație din silicon care 

facilitează transportul paharului evitând 

stropirea. Poate fi utilizat in cuptor cu 

microunde și mașină de spălat vase, fara 

capac. Se livrează într-o cutie de hârtie 

kraft.ø89 x 91 mm

43.20 lei        51.41 lei        

82620mc

Borcan de portelan cu capac din bambus 

si o capacitate de 700ml. Borcanul de 

portelan poate fi folosit pentru 

depozitare sau alte scopuri.Dimensiuni: ø 

10,2 × 18 cm

Dimensiune personalizare: 4 × 4

57.39 lei        68.30 lei        
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 82616mc

Borcan de depozitare din sticla 

borosilicata cu capac din bambus si inel 

de silicon. Cu o capacitate de 1000ml, 

acest borcan de depozitare nu trebuie sa 

lipseasca din nicio bucatarie.

Dimensiuni: 17,2 × ø10,2 cm

Dimensiune personalizare: 6 × 6

27.58 lei        32.82 lei        

82615mc

Borcan de depozitare din sticla 

borosilicata cu capac din bambus si inel 

de silicon. Cu o capacitate de 700ml, 

acest borcan de depozitare nu trebuie sa 

lipseasca din nicio bucatarie.

Dimensiuni: ø 10,2 × 14,2 cm

Dimensiune personalizare: 6 × 6

26.82 lei        31.91 lei        

82624mc

Borcan de depozitare din sticla 

borosilicata (400ml) cu capac blocabil 

etans. Perfect pentru 

depozitare.Dimensiuni: ø 9,7 × 10,3 cm

Dimensiune personalizare: 6 × 5

22.38 lei        26.63 lei        
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82623mc

Borcan de depozitare din sticla 

borosilicata (200ml) cu capac blocabil 

etans. Perfect pentru 

depozitare.Dimensiuni: ø 5,9 × 11,5 cm

Dimensiune personalizare: 5 × 5

17.26 lei        20.54 lei        

 82622mc

Borcan de depozitare din sticla 

borosilicata (150ml) cu capac blocabil 

etans. Perfect pentru 

depozitare.Dimensiuni: ø 5,7 × 9,2 cm

Dimensiune personalizare: 4 × 3

14.73 lei        17.53 lei        

MO6548-

09mob

Set de 7 unelte de grădină în șorț. Setul 

cadou perfect pentru un iubitor de 

grădină. Setul include 1 pereche de 

mănuși de grădinărit, 2 furci de grădină, 1 

foarfecă de grădinărit, 1 foarfecă de tăiat 

buruieni și 2 lopeți. Fiecare dintre ele se 

potrivește în șorț, astfel încât să aveți 

întotdeauna la îndemână unealta 

potrivită.Dimensiuni: 29,5X40 cm

124.43 lei      148.07 lei     
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98129str

Set de grădină cu 3 unelte din metal și 

lemn de eucalipt: lopată, greblă și 

furculiță. Include sacosa 100% bumbac 

(180 g/m²) cu curea pentru 

inchidere.Geanta: 130 x 600 mm | 

Lopata: 60 x 254 mm | Grebla: 63 x 215 

mm | Furcă: 57 x 245 mm

22.80 lei        27.13 lei        

Comanda minima este de 100 de buc . La comenzi mai mari de 10000 lei se aplica preturile en gros .                                                                                                                       

La cerere se executa personalizarea produselor . Preturile sunt exprimate in lei , nu contin TVA si transport.                                                                                                                                  

Livrare pe baza de comanda ferma confirmata / contract de livrare. Plata in avans pe baza de factura proforma la confirmarea comenzii . Termen de livrare 2 

saptamani de la confirmarea comenzii, plata avansului.

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