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10397
Pix din hârtie reciclată
Pix din hârtie reciclată şi cu mină albastră. Personalizarea vă 
recomandăm prin tampografie.
Paperpen
Paper pen made from recycled paper with blue writing refill. 
Your logo will be printed below the clip.

 14,3 × ø 1 cm |  T1,UV 4,0 × 0,6 |  P

12190
Pix din lemn
Pix cu corpul din lemn, cu mină mare cu cerneală albastră și ac-
cesorii aurii. Personalizarea vă recomandăm prin gravura laser.
Ballpen with Wood Coating
Ballpen with push mechanism and wooden coating, blue writ-
ing big refill and golden applications. Your Logo will be en-
graved right from the clip.

 14,2 × ø 1 cm |   4 × 0,6 |  KS

12194
Touchpen din bambus
Pix din bambus, cu mină mare albastră, cu acce-
sorii antracit și funcție touchpen. Personalizarea 
vă recomandăm prin gravura laser.
Ballpen with Bamboo Coating
Ballpen with push mechanism and bamboo 
coating, blue writing big refill, anthracite appli-
cations and Touch-function. Your Logo will be 
engraved right from the clip.

 14,9 × ø 1,1 cm |   4 × 0,6 |  N
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22448
Ascuțitor clasic rotund
Ascuțitor rotund clasic. Perfect pentru echipamentele școlare. 
Personalizarea vă recomandăm prin print UV-LED.
Classic round sharpener
Classic round sharpener. Perfect for school equipment. Your 
Logo will be printed on the round surface.

 ø 3,5 × 1,5 cm |   ø 3 |  P

18786
Pix din plastic
Pix din plastic cu mecanism de răsucire, în formă elegantă 
subţire, cu mină albastră şi touchpad, cu care puteţi lucra uşor 
pe toate smart-phonurile şi tablet PC-uri. Personalizarea vă 
recomandăm prin tampografie.
Plastic ball pen with touch function
Rotary ball pen made of plastic in elegant slim shape, with 
blue-writing refill and practical touch pad for effortless han-
dling of smartphones and tablet PCs.

 13,7 × ø 0,7 cm |  T1 4 × 0,4 |  P

18883
Pix din plastic
Pix din plastic cu clips drăguţ şi extrem de robust. Vine cu 
mină mare albastră şi corp atractiv metalic. Personalizarea vă 
recomandăm prin tampografie.
Ball pen made of plastic with metal clip
Plastic ball ben with nice and robust metal clip, with blue-writ-
ing large refill, and nice metallic shaft. We will print your logo 
on the barrel.

 15 × ø 1,2 cm |  T1 4 × 0,7 |  P
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11747
Rubber coated ball pen
Slim, rubberized metal ball pen in different colors, with silver 
applications and black-writing refill. Personalizarea vă reco-
mandăm prin gravura laser.
Rubber coated ball pen
Slim, rubberized metal ball pen in different colors, with sil-
ver applications and black-writing refill. We will engrave your 
logo to the right of the clip.

 14 × ø 0,8 cm |  G1 3 × 0,6 |  P

11776
Pix cu spray
Pix translucent cu ornamente argintii și mină cu cerneală al-
bastră. Pulverizatorul se poate reumple cu lichid dezinfectant. 
Personalizarea vă recomandăm prin tampografie.
Twistpen with sprayer
Translucent Twistpen with silver trims and blue-writing refill. 
The sprayer is refillable - perfect for perfume or disinfection 
fluids.We will print your logo on the right side next to the clip.

 16,5 × ø 1,4 cm |   5 × 0,5 |  P

11813
Pix din paie de grâu
Pix din paie de grâu, cu mină cu cerneală neagră, clips metalic 
si marker galben. Personalizarea vă recomandăm prin tam-
pografie.
Wheatstraw ballpen / highlighter
Wheatstraw ballpen with black refill and yellow highlighter.
Your logo will be printed onto the barrel.

 14,6 × 3,6 × 1 cm |   4 × 0,7 |  KS
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21354
Notițe autoadezive
Notițe colorate, mici și mari, autoadezive, în copertă din plută. 
Personalizarea vă recomandăm prin tampografie.
Sticky marker and sticky note book in a cork envelope
Notebook in a cork cover with 4 different colored sticky mark-
ers (25 pieces each), yellow sticky notes (25 pieces) and a pad 
with 200 pages.  Your advertising will be printed on the cover.

 8 × 1,8 × 10,5 cm |   5 × 5 |  KS

22387
Caiet de notițe
Caiet de notițe A5, spiralat, 120 pagini blank, semne de carte, 
riglă și bandă elastică pentru închidere. Personalizarea vă 
recomandăm prin tampografie.
A5 Notebook with Ruler and sticky notes
A5 Notebook with ring binder mechanism, ruler, 120 blank 
pages, sticky notes and elastic strap. Your Logo will be print-
ed on the book.

 15,1 × 21 × 1,5 cm |  T2,S2 5 × 3 |  KS
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22309
Clipboard din carton
Clipboard clasic A4 din carton reciclat, cu clemă robustă 
pentru siguranța documentelor, cu cârlig retractabil pentru 
agățare. Personalizarea vă recomandăm prin tampografie.
A4 cardboard clipboard
A4 Cardboard Clipboad with rounded down edges and firm 
clip to keep your documents safe. Your Logo will be printed 
onto the clipboard.

 23,6 × 0,2 × 32,3 cm |  T2,S2 20 × 20 |  KS

22388
Caiet A5 cu copertă meșteșugărească
Caiet A5 cu copertă artizanală, semn de carte, foi linate, și 
buclă pentru pix. Personalizarea vă recomandăm prin tampo-
grafie.
A5 Craft Paper Notebook
A5 Notebook with craft paper envelope, bookmark, 160 ruled 
pages, elastic strap and Pen Loop. Your Logo will be printed 
on the book.

 14,1 × 1,5 × 21 cm |  T2,S2 5 × 3 |  KS

22394
Caiet A6 cu copertă meșteșugărească
Caiet A6 cu copertă artizanală, semn de carte, foi liniate, și 
buclă pentru pix. Personalizarea vă recomandăm prin tampo-
grafie.
A6 Craft Paper Notebook
A6 Notebook with craft paper envelope, bookmark, 160 ruled 
pages, elastic strap and Pen Loop. Your Logo will be printed 
on the book.

 9,1 × 1,5 × 14,1 cm |  T2,S2 5 × 3 |  KS
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21799
Notes din hârtie reciclată
Notes A5 cu copertă din carton reciclat, semn de carte, buclă 
pentru pix, 160 pagini punctate (70g/m2) și bandă elastică. 
Personalizarea vă recomandăm prin tampografie.
A5 recycled paper book
A5 paper book with 160 recycled pages - dot printed - which 
you can use perfectly for sketches or writing. Your logo will be 
printed on the recycled cork cover.

 14 × 21,1 × 1,2 cm |  T2,S2 5 × 3 |  KS

21811
Notes cu copertă din plută
Notes A5 cu copertă din plută, cu 160 pagini punctate (70g/
m2) și buclă pentru pix. Personalizarea vă recomandăm prin 
tampografie.
A5 cork book
A5 cork book with 160 pages - dot printed - which you can 
use perfectly for sketches or writing. Your logo will be printed 
on the cover.

 13,7 × 20,6 × 1,2 cm |  T2,S2,G2 5 × 3 |  KS
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22385
Caiet notițe, A5
Caiet elegant de notițe, A5, copertă din PU, 192 coli liniate, 
semn de carte și suport pix. Personalizarea vă recomandăm 
prin tampografie.
A5 Notebook with PU-Cover
A5 Notebook with PU-Cover, 192 ruled Papers, Bookmark and 
an elastic band to close, including Pen Holder. Your Logo will 
be printed onto the Book.

 14,3 × 21,1 × 3,2 cm |  T2,S2 5 × 3 |  K

20087
Bloc Notes A5
Bloc notes cauciucat, A5, cu o dungă de metal. Notesul are 96 
de pagini, copertă căptuşită și închidere magnetică. Personal-
izarea vă recomandăm prin serigrafie.
Notebook
Rubberized A5 notebook with a metal stripe. The notebook 
has 192 lined pages and a magnetic closure. We will print your 
logo on the notebook.

 14,5 × 21,3 × 2,8 cm |  S2,T2 5 × 3 |  K

22407
Suport notiţe
Suport notiţe cu bază din plastic cu clamă şi sârmă din metal. 
Personalizarea vă recomandăm prin tampografie.
Memo holder
Memo holder with flexible metal arm and clip, and base. Your 
advertisement is printed on one side of the base.

 2,4 × 2,4 × 11,8 cm |  T1 2 × 2 |  P
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22266
Suport cărți de vizită, cu înveliș din plută
Suport din metal pentru cărți de vizită, cu suprafață din plută 
și finisaj satinat maro în interior și închidere magnetică. Pluta 
este material natural, și așa pot apărea mici diferențe, ce influ-
ențează și. Personalizarea vă recomandăm prin gravura laser.
Metal Business Card Holder with cork Surface
Metal Business Card Holder with cork surface and magnetic 
catch. Your Logo will be printed onto the cork surface.

 9,3 × 6,1 × 1,3 cm |  G2,T2 5 × 2 |  K

22263
Calendar perpetuu din bambus
Calendar perpetuu din bambus, cu partea inferioară antia-
lunecare. Puteți folosi în fiecare an. Bambusul este material 
natural, și așa pot apărea mici diferențe, ce influențează și. 
Personalizarea vă recomandăm prin gravura laser.
Everlasting bamboo desk calendar
Reusable bamboo desk calendar with non-slip bottom. Your 
logo will be engraved onto the basis.

 14,8 × 5,5 × 5,7 cm |  G2,T2 5 × 2 |  K

42464
Ceas de masă
Ceas elegant de masă cu carcasă din lemn, afișaj negru și afișaj 
LED albastru care arată alternativ ora, data și temperatura. 
Personalizarea vă recomandăm prin gravura laser.
Desk clock with black display and blue LED display
Elegant desk clock with wooden casing, black display and blue 
LED display showing time, date and temperature alternately. 
We will engrave your logo on the top.

 6,2 × 6,4 × 6,3 cm |   4 × 4 |  K

21851
Încărcător fără fir, din bambus
Suport din bambus pentru unelte de scris, cu încărcător wire-
less. Când încărcătorul este complet încărcat, LED-ul din față 
luminează verde. Funcționează numai cu dispozitivele com-
patibile cu încărcătoarele wireless. Personalizarea vă reco-
mandăm prin gravura laser.
Bamboo Wireless Charger with Pen Holder
Bamboo Wireless Charger with pen holder. When the charger 
is fully loaded, the green light will shine. Cable included. You 
Logo will be engraved onto the pen holder.

 7,8 × 11 × 11,5 cm |  G2,T2 5 × 3 |  K
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22425
Încărcător wireless
Încărcător wireless fabricat din ciment Limestone, combinat 
cu bambus, se poate folosi cu toate dispozitivele compatibile 
QI. Personalizarea vă recomandăm prin tampografie.
Limestone Cement Wireless Charger
Wireless Charger made from Limestone Cement and cork 
for perfect Hold. Suitable with for al QI-compatible Mobile 
Phones. Your Logo will be engraved onto the corc part.

 ø 8,9 × 1,4 cm |  T2 4 × 4 |  K

31961
Cablu de încărcare
Cablul de încărcare 3 în 1, produs din paie de grâu.Cablu USB, 
micro USB, USB tip C și mufă cu 8 pini. Logoul Dvs gravat pe 
suprafața neagră va fi iluminată în timpul folosirii. Personal-
izarea vă recomandăm prin gravura laser.
3 in 1 Wheatstraw Charging Cable
3 in 1 Wheatstraw Charging cable, with USB charging Cable, 
Micro USB, C-Type and 8 pin Plug. You Logo will be engraved 
onto the black surface where your Logo will shine during the 
charging process.

 17,8 × 2,8 × 1 cm |  G2 3 × 2 |  K
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21652
Set cablu
Set cablu retractabil în carcasă din plastic, cu USB, mufa iOS, 
C-Type și micro-USB. Personalizarea vă recomandăm prin tam-
pografie.
Extendable charging cable with 3 plugs
Extendable charging cable in a plastic housing with a USB plug 
and an iOS, C-Type and Micro USB connection.  Your advertis-
ing will be printed on the free white surface.

 12 × 4 × 1,8 cm |   ø 3 |  K

22458
Suport telefon
Suport pentru telefon mobil din bambus, se poate asambla 
usor, economisește spațiu și este ideal pentru fiecare birou. 
Bambusul este material natural, și așa mici diferențe pot 
apărea, ce influențează și. Personalizarea vă recomandăm 
prin gravura laser.
Bamboo Phone Holder
Bamboo Phone holder for sticking together with an opening 
space for the charging cable. Perfect for every desk. Your Logo 
will be engraved on the holder.

 8 × 6,5 × 13 cm |  G2,T2 5 × 3 |  K

22475
Suport telefon mobil
Suport pentru telefon mobil din plastic cu bază antialunecare 
și cap rotativ, care este prevăzut la fel și cu o suprafață an-
tiderapantă. Personalizarea vă recomandăm prin tampografie.
Adjustable Phone Holder
Phone holder with adjustable head, non-slip bottom and sur-
face. Your Logo will be engraved on the holder.

 ø 9,8 × 15,7 cm |   4 × 3 |  K
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32316
Căști cu microfon
Aceste căști stereo cu microfon și volum reglabil elimină zgo-
motul exterior. Personalizarea vă recomandăm prin tampo-
grafie.
Headset with Sorroundsound
Headset with sorroundsound, microphone and volume con-
trol. With the existing noise cancelling you won't hear any 
background noise. Your Logo will be printed on one earcup.

 18 × 8,2 × 20 cm |  T3 3,5 × 0,8 |  K

43369
Difuzor wireless bluetooth
Difuzor mini cu bluetooth, cu port USB pentru încărcare. Conectează 
telefonul tău smart sau tablet pc-ul la acest difuzor şi bucură-te de 
muzica dorită. Distanţa maximă este de 10m, timpul de operare este 
de 5 ore. Personalizarea vă recomandăm prin gravura laser.
Wireless bluetooth speaker
Mini bluetooth speaker with USB connection for charging and radio. 
Connect your smartphone or tablet wirelessly to the speaker, and 
enjoy a perfect sound. You can listen to your favourite music in good 
sound quality with an operating distance of up to 10 meters and a 
runtime of up to 5 hours. We will engrave your advertising on the 
speaker.

 ø 6 × 5,1 cm |  G2,T4 3 × 2 |  K

22426
Difuzor wireless cu încărcător
Difuzor Bluetooth masiv, cu sunet excelent, realizat din ciment 
Limestone cu partea de sus din bambus, care funcționează 
ca și încărcător wireless. Personalizarea vă recomandăm prin 
tampografie.
Bluetooth Speaker with inductive charger
Massive Bluetooth Speaker from Limestone Cement with bril-
liant sound and a Bamboo Surface, which is a Wireless Charger. 
Your Logo will be engraved on the Bamboo Surface.

 10,7 × 6,4 × 7,7 cm |  T2,G3 3 × 4 |  K
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42386
Umbrelă în formă de inimă
Umbrelă în formă de inimă, fabricat din poliester, ax din al-
uminiu și mâner curbat. Această umbrelă este ideală pentru 
nunți, ziua îndrăgostiților, sau alte ocazii romantice. Personal-
izarea vă recomandăm prin serigrafie.
Heartshape Umbrella
Umbrella in Heartshape made from Polyester with Aluminium 
Shaft and curved, rubberised Handle. Perfect for Weddings, 
Valentines Day or other Lovely Days. Your Logo will be printed 
on one segment.

 103 × 101 × 86 cm |   10 × 10 |  N

42436
Umbrelă automată, RPET
Umbrelă automată, rezistentă la vânt, cu structura din fibră 
de sticlă și mâner curbat din lemn. Personalizarea vă reco-
mandăm prin serigrafie.
Automatic Umbrella
Automatic, windproof Umbrella with fiberglass shaft, conopy 
made of recyceled PET bottles and curved wooden handle. 
Your Logo will be printed on one segment.

 ø 105 × 88 cm |   20 × 15 |  N
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45187
Umbrelă mare GOLF
Umbrelă mare GOLF cu tija din fibră de carbon şi vârf plastic. 
Personalizarea vă recomandăm prin serigrafie.
Large umbrella with soft grip.
Large umbrella with comfortable soft grip, plastic tops, bar 
in carbon appearance and storm-safe bending technique. We 
will print your logo on one segment. Full-color print on re-
quest.

 ø 123 × 100,5 cm |  S2 20 × 15 |  N

42416
Umbrelă automată
Umbrelă automată din poliester cu ax din aluminiu și mâner 
soft touch. Personalizarea vă recomandăm prin serigrafie.
Automatic Umbrella
Automatic, Polyester Umbrella with Aluminium Shaft and 
softtouch Handle.Your Logo will be printed on one segment.

 89 × 89 × 83 cm |   20 × 15 |  N

42476
Umbrelă pentru copii
Umbrelă amuzantă, mică, pentru copii, cu o față de animal 
zâmbăreț, 3D din poliester. Cu vârfurile rotunjite și deschi-
derea simplă, pentru siguranța copiilor. Personalizarea vă 
recomandăm prin serigrafie.
Kids Umbrella
Funny Umbrella for kids in different 3D animal styles made 
from polyester. For the kids safety with rounded tips and easy 
opening. Your Logo will be printed on one segment.

 ø 70 × 58,5 cm cm |   18 × 8 |  N
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41882
Pelerină compostabilă
Să facem ceva bun pentru mediu - pelerină transparentă de 
ploaie, Phthalat-free, compostabil, fabricat din PLA, într-o 
husă tot din PLA. Personalizarea vă recomandăm prin etiche-
ta vinyl.
Compostable Rain Poncho
Phthalate-free, compostable Rain Poncho made from PLA 
with carrier bag. This poncho is a sustainable alternative. Your 
Logo will be printed onto the bag.

 one size |   5 × 5 |  P

42323
Pelerină de ploaie într-un suport cu carabină
Pelerină de ploaie din material transparent, Phthalate - Free, 
într-un suport cu carabină. Personalizarea vă recomandăm 
prin tampografie.
Rainponcho with portable can
Phthalate-Free, transparent Rainponcho inside a small can 
with carabiner to attach. Perfect for beeing on the move. Your 
Logo will be printed onto the can.

 ø 5,4 × 5 cm |   ø 3 |  P

72265
Oglindă cu înveliș din plută
Oglindă dublă din metal cu acoperire din plută. În interior ex-
istă o oglindă normală și o oglindă cu mărire. Pluta este mate-
rial natural, și așa pot apărea mici diferențe, ce influențează și. 
Personalizarea vă recomandăm prin gravura laser.
Metal double mirror with cork coating
Metal Double Mirror with cork Coating. Inside is a normal and 
a magnification mirror. Your Logo will be placed onto the cork 
coating.

 ø 7 × 1,8 cm |  G2,T2 ø 4 |  K
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72430
Periuță de dinți din bambus
Periuță de dinți, cu mâner din bambus, cu perie din nailon 
negru, ambalată într-o cutie de carton eco. Personalizarea vă 
recomandăm prin gravura laser.
Bamboo Toothbrush
Sustainable Bamboo Toothbrush with nylon brush and bam-
boo handle, single packed in a cardboard box. Your Logo will 
be engraved on the Handle.

 19,5 × 2 × 1,5 cm |   4 × 0,8 |  K

72446
Cântar de persoane, digital din bambus
Cântar digital din bambus cu capacitate de 150kg, notificările 
sunt afișate în kg / lb / st. Personalizarea vă recomandăm prin 
gravura laser.
Digital Bamboo Person Scale
Digital Bamboo person scale with a loading weight of 150 kg 
and the notifications can be shown in kg/lb/st. Your Logo will 
be engraved on the scale.

 28 × 28 × 2,9 cm |   5 × 3 |  K

62354
Geantă cosmetică
Geantă cosmetică din poliester cu fermoar și spațiu mare pe 
ambele părți pentru. Personalizarea vă recomandăm prin sub-
limare.
Sublimation Cosmetic Bag
Cosmetic Bag made from Polyester with Zipper and big ad-
vertising space on both sides. Your Logo will be printed by 
Sublimation onto the Bag.

 22,2 × 5,2 × 15 cm |   22 × 14 |  N

62350

Reflecting Waist Bag
Reflecting Waist Bag made from polyester with adjustable 
strap and big compartment. Your Logo will be printed onto 
the bag.

 34 × 7 × 12,5 cm |   12 × 6 |  N
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62159

Drawstring bag with cork bottom
Drawstring bag made from 210D polyester with cork bottom. 
Your logo will be printed on one side of the bag.

 34 × 0,3 × 42 cm |   20 × 20 |  N

62358

Recycled Cotton Bag with Long Handles
Recycled, Eco Tex Standard 100 cotton bag with long handles 
(140g/m²). Your Logo will be printed on one side of the bag.

 37,6 × 0,2 × 41,7 cm |   26 × 27 |  N

61831

Cotton bag with crocheted part
Eco Tex Standard 100 cotton bag with crocheted middle sec-
tion, which makes the bag flexible. Your logo will be printed 
on one side of the bag.

 20,2 × 14,5 × 29,5 cm |   13 × 8 |  N
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61818

Small recycled paperbag with 2 handles
Small ecofriendly, reuseable paper bag (recycled - 120g/m²) 
with bottom fold and 2 strong handles and coloured front and 
rear. This nice bag is also perfectly reusable. Your logo will be 
printed onto the front side.

 21 × 14 × 19 cm |   14 × 8 |  N

61817

Big recycled paperbag with 2 handles
Spacious ecofriendly, reuseable paper bag (recycled - 120g/
m²) with bottom fold, 2 strong handles and coloured front and 
rear. This nice bag is also perfectly reusable. Your Logo will be 
printed onto the front side.

 37,8 × 15 × 40,2 cm |   20 × 20 |  N

62472

Cooler Bag
Polyester cooler bag with double velcro closure. Your Logo 
will be printed onto the bag.

 18 × 12 × 27 cm |   10 × 12 |  N

62166

Polyester cooler bag with cork bottom
Cooler bag from 600D polyester with cork bottom, big space 
for up to 6 bottles or cans with 0,5 litre. Your logo will be 
printed onto the front compartment.

 25 × 17,5 × 17,5 cm |   10 × 5 |  N
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61738

Non-woven conference bag
Non-woven conference bag (grammage 80g/m²) in many dif-
ferent colors with carrying handle. We will print your logo on 
one side.

 30 × 0,2 × 40 cm |   18 × 20 |  N

60724
Sacoşă de cumpărături pliabilă
Sacoşă de cumpărături pliabilă din poliester robust de 190T.
Foldable shopping bag
190T polyester foldable shopping bag with carrying straps. We 
will print your logo directly on the bag.

 37,5 × 0,3 × 48 cm |   20 × 23 |  N
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52465
Ochelari de soare
Ochelari de soare cu cadru din plastic negru și lentile colorate, 
care, desigur, au protecție UV 400 din categoria de filtrare 3. 
Personalizarea vă recomandăm prin tampografie.
Sunglasses with colored glasses
Sunglasses with UV400 categorie 3 protected, colored glass-
es. Your Logo will be printed on the temple.

 14,2 × 15 × 4,7 cm |   3,5 × 1 |  KS

52466
Șapcă baseball cu 5 panele
Șapcă clasică de baseball din bumbac AZO-free. Disponibil în 
culori vii, cu patent din plastic, mulțumită căreia este potrivit 
pentru aproape fiecare cap! Personalizarea vă recomandăm 
prin serigrafie.
5-panel classic baseball cap
Classic 5-panel baseball cap made of AZO-FREE cotton. Avail-
able in bright colours and with a velcro closure. Your logo will 
be printed or embroidered on the front.

 adjustable |   9 × 5 |  N

92449
Breloc reflectorizant
Breloc reflectorizant în formă de ursuleț. Personalizarea vă 
recomandăm prin tampografie.
Reflecting Bear Keyring
Reflecting Keyring in the shape of a bear. Your Logo will be 
printed on the bear.

 5 × 0,7 × 7 cm |  T1 4 × 1,3 |  P
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52424
Benzi fitness elastice
Benzi elastice de fitness într-o cutie de plastic, cu ajutorul 
cărora vă puteți antrena oricând și oriunde. Personalizarea vă 
recomandăm prin tampografie.
Elastic Fitness straps
Elastic fitness straps inside a case. The workout can be done 
now everywhere. Your Logo will be printed onto the box.

 13 × 6,9 × 2,4 cm |   5 × 3 |  N

52467
Expander fitness
Expander cu mânere moi este un dispozitiv de fitness versa-
til, care este delicat cu articulațiile și poate fi folosit și acasă 
pentru multe exerciții diferite. Personalizarea vă recomandăm 
prin tampografie.
Fitness Expander
Versatile Fitness expander with soft grip which is perfect for 
every workout. Your Logo will be engraved on the middle part.

 39 × 3 × 13,5 cm |   5 × 1 |  P

52471
Aparat pentru abdomen și spate
Acest aparat pentru abdomen și spate, cu mânere moi și căp-
tușite, cu suport pentru picior, modelează, întărește și tonifică 
mușchii - atât pentru mușchii brațelor cât și a picioarelor. Per-
sonalizarea vă recomandăm prin tampografie.
Abs- & Backtrainer
Abs- and Backtrainer with soft touch handles and feet fixture 
for a strong workout. Your Logo will be printed on one handle.

 25,5 × 4,7 × 52 cm |   4 × 2 |  P

51848
Mingee antistres - glob
Minge antistres cu design de glob. Vă eliberează de stres și vă 
exersează și mușchii de la degete. Personalizarea vă recoman-
dăm prin gravura laser.
Squeeze ball in globe shape
Squeeze ball in globe shape. Perfect to relieve stress and 
good for finger musculature. Your Logo will be engraved onto 
the ball.

 ø 6,2 cm |  G2 3 × 1,5 |  P



22

NOVELTIES

ECO

52308
Rață clasică cauciucată din PVC
Rață clasică cauciucată din PVC, distracție pentru toată 
lumea! Poate fi folosit și ca produs antistres. Personalizarea 
vă recomandăm prin tampografie.
Squeeze Duck
Squeeze Duck made from PVC. Pure bath joy for everyone. 
Your Logo will be printed onto the Duck.

 7,6 × 6,9 × 7 cm |  T2 2,5 × 1 |  P

52292
Joc de societate Amoeba
Joc de societate Amoeba cu piese roz și galbene. Strângeți 
minim 4 buc din aceeași culoare vertical sau orizontal pentru 
a câștiga! Jocul este pliabil, ideal pentru călătorii mai lungi. 
Personalizarea vă recomandăm prin tampografie.
4 in a Row
4 in a row with yellow and pink gaming pieces. The playing 
field is foldable and suits perfect for trips. Your Logo will be 
printed onto the playing field.

 20,7 × 14,9 × 2,9 cm |  T2 6 × 0,4 |  P

52346
Set de joc Mikado și Domino
Set de joc Mikado și Domino în cutie albă din lemn. Personal-
izarea vă recomandăm prin tampografie.
Mikado and Domino Game
Mikado and Domino Game made from wood with different 
colors packed in a sustensible wood box. Your Logo will be 
printed onto the box.

 19,6 × 9,1 × 2,9 cm |  T2 5 × 2 |  K
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62142
Termos din oțel inoxidabil, 450ml
Termos din oțel inoxidabil cu perete dublă, vidat, cu partea de 
jos din plută, filtru de ceai, capacitate 450ml. Personalizarea 
vă recomandăm prin gravura laser.
Double-walled vacuum drinking bottle
Double-walled vacuum bottle with cork bottom, insert strain-
er and a capacity of 450 ml. Your logo will be engraved onto 
the bottle.

 ø 6,5 × 24,9 cm |   4 × 4 |  K

62414
Sticlă de băut din oțel inoxidabil
Sticlă de băut din oțel inoxidabil cu perete dublu vidat, închi-
dere etanșă, mâner comfortabil, capacitate de 550 ml. Person-
alizarea vă recomandăm prin gravura laser.
Vacuum Stainless Steel Drinking Bottle
Vacuum, Leakproof Drinking Bottle made from Stainless Steel 
with carrying handle and a capacity of 550 ml. Your Logo will 
be engraved onto the bottle.

 ø 7,3 × 23,7 cm |  G2,M,T2 4 × 4 |  K

61545
Flască termos, 310ml
Flască din oțel inoxidabil, etanș, cu capacitatea de 310ml. Per-
sonalizarea vă recomandăm prin gravura laser.
Thermos flask 310 ml
Leak-proof, slim stainless steel thermos flask with a 310 ml 
filling capacity. Your advertising will be engraved.

 ø 4,8 × 25 cm |  G2 4 × 4 |  K
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62157
Cană termos cu înveliș din plută
Cană termos din plastic BPA-free, cu înveliș din plută, capac 
etanș, capacitate de 450 ml. Personalizarea vă recomandăm 
prin tampografie.
Double-walled leakproof mug with cork coating
Double-walled leakproof drinking mug with cork coating, 
lockable mouthpiece and a capacity of 400 ml. Your logo will 
be printed onto the mug.

 ø 9,2 × 18 cm |  T2 3,5 × 3,5 |  K

61667
Steel mug in bamboo look 350ml
Drinking cup made of stainless steel with a bamboo coating, 
sieve, stainless steel cap and a capacity of 350ml. Personal-
izarea vă recomandăm prin gravura laser.
Stainless steel mug with tea strainer in bamboo look 350ml
Drinking cup made of stainless steel with a bamboo coating, 
sieve, stainless steel cap and a capacity of 350ml.  We engrave 
your advertising on the bamboo surface.

 ø 6,5 × 19,6 cm |  G2 3 × 3 |  K

92429
Set ecologic
Acest set ecologic conține un powerbank de 8000mAh cu în-
veliș din bambus, un termos cu filtru de ceai și înveliș bambus 
și ochelari cu aspect bambus. Personalizarea vă recomandăm 
prin eticheta vinyl.
Bamboo Items Set
Sustainable Bamboo Set consisting of a 8.000 mAh Power-
bank,300 ml Drinking Bottle made of Stainless Steel with tea 
strainer and bamboo looking sunglasses. Your Logo will be 
printed on the box.

 25,5 × 26,2 × 7,5 cm |  VM,G2 15 × 15 |  K

62334
Termos din bambus, 500ml
Termos din oțel inoxidabil cu perete dublă, vidat, cu pahar, 
mâner. Este învelit cu bambus. Are capacitatea de 500ml. 
Bambusul este material natural, și din acest motiv pot apărea 
mici diferențe în textură și culoare. Personalizarea vă reco-
mandăm prin gravura laser.
Double walled vacuum Bottle
Double walled vacuum drinking bottle made of Stainless 
Steel with Hand Loop, bamboo coating and a capacity of 500 
ml. Your Logo will be engraved onto the bottle.

 ø 6,4 × 27,3 cm |  T2,G3 4 × 4 |  K
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500 mlFOOD SAFEECO

1 000 mlFOOD SAFE

62098
Flacon RPET, 500ml
Flacon din PET reciclat, 500ml, BPA-free, capac din oțel inoxi-
dabil, curea pentru încheietura mâinii. Personalizarea vă reco-
mandăm prin gravura laser.
Recycled PET bottle
Recycled PET drinking bottle with stainless steel lid, hand 
loop and a capacity of 500 ml. Your logo will be printed onto 
the bottle.

 ø 6,5 × 19,6 cm |  G2,T2 ø 3 |  K

62427
Sticlă de 1l cu husă neopren
Sticlă de băut cu închidere etanșă, husă neopren cu mâner, 
capacitate 1l. Personalizarea vă recomandăm prin serigrafie.
1000 ml Glass Bottle with neoprene Sleeve
Leakproof  Drinking Bottle made from Glass with neoprene 
Sleeve, Loop and a capacity of 1000 ml. Your Logo will be 
printed onto the Sleeve.

 ø 8,5 × 24,5 cm |  S2,M,G2 10 × 4 |  K
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62335
Sticlă de băut, 500ml
Sticlă de băut eco, cu dop din bambus și mâner practic pe 
husa fabricată din iută. Personalizarea vă recomandăm prin 
serigrafie.
Glass Bottle with Bamboo Lid and Jute Cover
Leakproof Glass Bottle with Bamboo Lid, Jute Cover, Loop and 
a capacity of 500 ml. Your Logo will be printed on the middle 
of the jute cover.

 ø 6,7 × 22,5 cm |  S2,G2,M 10 × 4 |  K

62306
Carafă cu dop, 1 litru
Carafă de 1 liitru, cu dop din plută. Ideal pentru orice masă! 
Pluta este material natural, și așa pot apărea diferențe ceea 
ce influențează culoarea gravurii. Personalizarea vă recoman-
dăm prin decalcomanie.
Glass Carafe with cork lid
Glass carafe with cork lid and a capacity of 1.000 ml. Your Logo 
will be engraved onto the carafe.

 ø 9,5 × 28,2 cm |  G2,M 5 × 5 |  K

82359
Set espresso 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. Personalizarea vă recomandăm prin 
gravura laser.
Bamboo Tray with Spoon and Glass Mug
Bamboo Tray with Bamboo Spoon, Glass Mug and a slot for 
sugar or chocolate et cetera. Your Logo will be engraved onto 
the Board.

 16,4 × 8,1 × 8,4 cm |  G2 3,5 × 2 |  K
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81491
Set de 100buc paie din carton
Set de 100 buc paie din carton. O alternativă sustenabilă și 
ecologică pentru paie din plastic. Personalizarea vă recoman-
dăm prin eticheta vinyl.
Set of 100 drink straws made of paper
Set of 100 drink straws made of paper. The sustainable and 
environmentally friendly alternative to plastic straws. Your ad-
vertisement will be printed on the box.

 20 × 5,8 × 6,4 cm |  VM,T2 4 × 0,4 |  K

81815
Paie din sticlă
Set de paie din sticlă, 21cm lungime, se poate folosi de mai 
multe ori, fabricat din sticlă securizată, se poate spăla și în 
mașina de spălat vase. Personalizarea vă recomandăm prin 
eticheta vinyl.
Set of 2 glass straws
Set of 2 glass straws - almost unbreakable - means save to 
drink and ecofriendly, because reusable, Dishwasherproof.
Your logo will be engraced onto both straws. the price for the 
engraving is to understood per straw.

 21 ø 0,8 cm |  G1,VM 5 × 0,4 |  K

81599
Paie din sticlă, 20cm
Paie din sticlă, 20cm, refolosibil. Din sticlă tem-
perată, cu perie pentru curățare. Set de 50 buc, 
se poate spăla și în mașina de spălat vase. Per-
sonalizarea vă recomandăm prin eticheta vinyl.
Straw made of glass 20 cm
Environmentally friendly, reusable and tem-
pered glass drinking straw with 20 cm length. 
This article is delivered in a box with 50 pieces 
including cleaning brush. Dishwasher safe. Your 
advertising is lasered onto the straw. The price 
is per straw.

 20 × ø 0,8cm |  G1,VM 5 × 0,4 |  N

81598
Paie din sticlă, 15cm
Paie din sticlă, 15cm, refolosibil. Din sticlă tem-
perată, cu perie pentru curățare. Set de 50 buc, 
se poate spăla și în mașina de spălat vase. Per-
sonalizarea vă recomandăm prin eticheta vinyl.
Straw made of glass 15 cm
Environmentally friendly, reusable and tem-
pered glass drinking straw with 15 cm length. 
This article is delivered in a box with 50 pieces 
including cleaning brush. Dishwasher safe. Your 
advertising is lasered onto the straw. The price 
is per straw.

 15 × ø 0,8cm |  G1,VM 5 × 0,4 |  N

81626
Paie din sticlă, 23cm
Paie din sticlă, 23cm, refolosibil. Din sticlă tem-
perată, cu perie pentru curățare. Set de 50 buc, 
se poate spăla și în mașina de spălat vase. Per-
sonalizarea vă recomandăm prin eticheta vinyl.
Straw made of glass 23 cm
Environmentally friendly, reusable and tem-
pered glass drinking straw with 23 cm length. 
This article is delivered in a box with 50 pieces 
including cleaning brush. Dishwasher safe. Your 
advertising is lasered onto the straw. The price 
is per straw.

 23 × ø 0,8cm |  G1,VM 5 × 0,4 |  N



06

03

05

09

08

04

03

9811

28

NOVELTIES

250 mlFOOD SAFEFOOD SAFE 350 ml ECO
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82340
Cană din sticlă cu toartă colorată, 250 ml
Cană din sticlă transparentă, capacitate de 300 ml, cu toarta 
colorată. Personalizarea vă recomandăm prin decalcomanie.
Glass Mug with colored Handle
Glass Mug with colored Handle and a Capacity of 250 ml. Your 
Logo will be printed onto the Mug.

 ø 7 × 10,1 cm |  M 4 × 4 |  K

82418
Cană ceramică cu suport din plută
Cană ceramică elegantă de 350ml, cu suport din plută. Per-
sonalizarea vă recomandăm prin decalcomanie.
Ceramic Mug with Cork Ground
350 ml Ceramic Mug with Cork Ground. Your Logo will be 
printed onto the mug.

 ø 8,6 × 11,3 cm |  M 4 × 4 |  K

82479
Pahar în formă de cupă
Pahar din plastic în formă de cupă cu suprafață 
strălucitoare și capacitate de 460 ml. Personal-
izarea vă recomandăm prin tampografie.
Drinking Goblet
Drinking goblet in with shiny surface and a ca-
pacity of 460 ml made from plastic. Your Logo 
will be engraved on the surface.

 ø 8,5 × 22 cm |   4,5 × 4,5 |  K

80360
Set vin în butoi
Acest set de vin într-un butoi de lemn are un tir-
bușon, un picurător, un dop și un tăietor de folie. 
Tot ce ai nevoie pentru a sărbători vinul. Person-
alizarea vă recomandăm prin gravura laser.
Wine set in a wooden barrel
Wine set in a little wooden barrel comes with a 
waitersknife, a pourer with stipper, one stipper 
and a foil cutter. All you need to celebrate wine. 
You logo will be engraved onto the barrel.

 13,1 × 7,3 × 14,2 cm |  G2,T2 9 × 1,5 |  K

62439
Recipient whisky, 170 ml
Recipient whisky din oțel inoxidabil cu înveliș 
din lemn, cu închidere de siguranță. Capacitate 
de 170 ml. Personalizarea vă recomandăm prin 
gravura laser.
Stainless Steel Hip Flask with wooden Coating
Stainless Steel Hip Flask with wooden Coating, 
Safety screw mechanism and a capacity of 170 
ml. Your Logo will be printed on the coating.

 9,5 × 2 × 9,5 cm |  G2 4 × 3 |  K
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82447
Set cașcaval
Set cașcaval cu 4 diferite cuțite pentru brânzeturi cu mânere 
din lemn, ambalat în carton. Personalizarea vă recomandăm 
prin gravura laser.
4-Pieces Cheese Set
4-Pieces cheese set in a sustainable packed cardboard with 4 
different cheeseknives- and forks with wooden handles. Your 
logo will be printed on the cardboard.

 17 × 19,6 × 1,9 cm |  G2,T2 4 × 3 |  K

82512
Set cașcaval din lemn
Set cașcaval din lemn cu tocător, două cuțite și furculiță pen-
tru brânzeturi. Personalizarea vă recomandăm prin gravura 
laser.
Chopping board made of wood
Chopping board made of wood with three different cheese 
cutlery. By simply sliding it open, you can easily take out the 
cheese knives, and every piece is optimally stored. We will 
engrave your logo on the board.

 ø 24,9 × 3,5 cm |  G3 8 × 3 |  K

82307
Tocător din bambus
Tocător din bambus cu design interesant, cu gaură cu sili-
con 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. Personalizarea vă recomandăm prin 
gravura laser.
Bamboo cutting Board
Bamboo cutting Board with rounded down edges and a sil-
icone ring to carry or hang up. Your Logo will be engraved 
onto the board.

 24,8 × 17,9 × 1 cm |  G3 5 × 3 |  K

82296
Cutie din bambus pentru ceai
Cutie din bambus pentru aproximativ 40 de filtre de ceai. Bam-
busul este material natural, și din acest motiv pot apărea mici 
diferențe în textură și culoare. Personalizarea vă recomandăm 
prin gravura laser.
Wooden Tea-Box with Glass Lid
Wooden Store-Box for up to 40 tea bags with Glass Lid and 
divided compartments. Your Logo will be engraved onto the 
Box.

 15 × 15 × 8,4 cm |  G3 6 × 4 |  K
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81812
Ascuțitor cuțit
Acest ascuțitor cuțit vă garantează o tăiere ușoară a cărnii sau 
a roșiilor. Caracteristici: 2 module de ascuțire cu o rolă ceram-
ică pentru a avea o deducție aspră și fină a lamei. Cel mai bun 
unghi de lucru este de 35 de grade. Perfect pentru stângaci 
și dreptaci. Personalizarea vă recomandăm prin gravura laser.
Knife sharpener
Never dull knifes - cutting meat or tomatoes is getting easy. 
Features 2 sharping modules with a ceramic roll to have rough 
and fine deduction of the blade.Best working angle is 35 de-
grees. Perfect for left and right handers. Your logo will be 
engraved onto the metal surface.

 19 × 5 × 6,2 cm |  G2 4 × 0,7 |  K

81587
Moară pentru condimente
Această moară are recipientul din sticlă de înaltă 
calitate și râșnița din ceramică durabilă. Person-
alizarea vă recomandăm prin tampografie.
Spice mill
This mill has a high-quality glass housing with 
150ml capacity, and a durable ceramic grinding 
mechanism. We will print your logo on the top.

 ø 6,5 × 13,2 cm |   ø 3,5 |  K

82442
Cântar digital de bucătărie din bambus
Cântar digital de bucătărie din bambus cu display negru. Ca-
pacitatea de încărcare este de 5 kg și notificările pot fi afișate 
în kg / g / oz / ml până la 1 g precis. Personalizarea vă reco-
mandăm prin gravura laser.
Digital Bamboo Kitchen Scale
Digital Bamboo kitchen scale with black display.Loading 
weight is 5 kg and notifications can be shown in kg/g/oz/ml 
up to 1 g precise. Your Logo will be engraved on the Bamboo 
surface.

 16,1 × 23 × 1,9 cm |   5 × 3 |  K
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82422
Caserolă ecologică
Caserolă din 50% paie de grâu și 50% PP, cu 2 etaje, 2 com-
partimente diferite cu capac din bambus, separator, cuţit şi 
furculiţă şi bandă de cauciuc pentru închidere. Personalizarea 
vă recomandăm prin gravura laser.
Eco-friendly 2-Level wheatstraw lunchbox
Eco-Friendly Two Layer Lunch Box Set, Size:  186X10X95mm, 
Material: bamboo+PP+plant fiber, Include 1pc spoon, 1pc fork 
and 1pc knife, with 1pc divider

 18,4 × 10,5 × 9,6 cm |  G2 6 × 4 |  K

62464
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 vă recomandăm 
prin gravura laser.
Lunch Set Bottle & Box
Set containing a double walled, stainless steel vacuum bottle 
and a two-leveled wheatstraw lunch box with two compart-
ments. Your Logo will be printed onto the box.

 25,5 × 18 × 11 cm |   6 × 4 |  K

82313
Caserolă din oțel inoxidabil
Caserolă  din oțel inoxidabil, cu capac din bambus, cuțit, furcu-
liță 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. Personalizarea vă reco-
mandăm prin gravura laser.
Spacious Stainless Steel Lunchbox with Bamboo Lid
Stainless Steel Lunchbox with Bamboo Lid, Bamboo Cutlery 
and Silicone Strap to close.Your Logo will be engraved on the 
Lid.

 18 × 13 × 7,2 cm |  G2 6 × 4 |  K

81834
Caserolă cu capac din bambus
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 cu-
loare. Personalizarea vă recomandăm prin gravura laser.
Glass lunchbox with bamboo lid
Borosilicate glass lunchbox with bamboo lid and flexible sili-
cone strap. Your logo will be engraved onto the lid.

 19,9 × 15 × 6,5 cm |  G2 6 × 4 |  K
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51899
Briceag cu mâner din lemn
Briceag cu 11 funcții, cu mâner din lemn. Lemnul este material 
natural, și din acest motiv mici diferențe pot apărea în textură 
și culoare. Personalizarea vă recomandăm prin gravura laser.
11-Parts Stainless Steel Pocket Knife
11-Parts Stainless Steel Pocket Knife with 2 Saws, Scissors, Bot-
tle- and Can Opener, Corkscrew, Rasp, Screwdriver et cetera. 
and wooden coating. Your Logo will be engraved onto the 
wooden coating.

 9,2 × 2,3 × 1,8 cm |  G1,T2 4 × 1 |  K

82095
Cutter
Cutter cu mâner robust, cu buton de blocare a lamei, cu lamă 
fracționabilă, ca tot timpul să aveți lamă ascuțită. Personaliza-
rea vă recomandăm prin tampografie.
Cutter with removable blade
Cutter with firm Grip, adjustable wheel and removable balde. 
Your Logo will be printed onto the backside.

 15,2 × 1,7 × 3,7 cm |  T1 4,5 × 1,2 |  K

81943
Set unelte în cutie din carton
Set unelte în cutie din carton, conține un multitool și un bre-
loc cu mai multe funcții. Personalizarea vă recomandăm prin 
gravura laser.
Toolset in Cardboard Box
Toolset consisting of a Multitool with forceps, Knife, Rasp, 2 
Saws, Slotted- and Srewdriver, Bottle- and Can Opener and 
a Metal Keyring with LED-Light, Flat- and Screwdriver, Bottle 
Opener and Knife. Your Logo will be printed onto the card-
board box.

 12,9 × 20 × 2,9 cm |  T2,G2 4,5 × 1,2 |  K
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81816
Breloc metalic cu mai multe funcții
Breloc metalic cu mai multe funcții, cu lumină LED, șurubelniță 
plată și Philips, deschizător de sticle și briceag. Personalizarea 
vă recomandăm prin gravura laser.
Multitool with Keyring
Metal Multitool with Keyring, LED-Light, Flat- and Srewdriver, 
Bottle Opener and Knife. Your Logo will be engraved onto 
the black surface.

 9 × 2,9 × 1,5 cm |  G1 4 × 0,8 |  K

81185
Lanternă LED, din aluminiu
Lanternă LED, din aluminiu cu 3 funcții diferite de iluminare: 
continuu, SOS și intermitent. Putere de 10W, are și curea de 
mână. Personalizarea vă recomandăm prin gravura laser.
LED flashlight with 3 different light functions
LED flashlight made of aluminum with 3 different light func-
tions (still, SOS and flashing light), a power of 10 watts and a 
wrist strap. Your advertising will be engraved on the flashlight.

 ø 3,6 × 13,6 cm |  G2 3,5 × 1,5 |  K

82299
Bandă de măsurat, 1,5m
Bandă de măsurat cauciucat, de 1,5m lungime, legat cu bandă 
de hârtie. Personalizarea vă recomandăm prin tampografie.
Rubberised 1,50 m Measuring Tape
Rubberised 1,50 m Measuring Tape with paper sleeve. Your 
Logo will be printed onto the blank surface.

 9 × 1,3 × 1,3 cm |  T1 5 × 1 |  KS
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91662
Breloc oval
Breloc oval cu cablu metalic. Personalizarea vă 
recomandăm prin gravura laser.
Oval key chain with wire loop
Oval key chain with wire loop

 3 × 0,6 × 7,2 cm |  G1 2 × 1 |  KS

91426
Breloc rotund
Breloc rotund cu cablu metalic. Personalizarea 
vă recomandăm prin gravura laser.
Round key chain with wire loop
Round key chain with wire loop

 2,6 × 0,6 × 7,2 cm |  G1 ø 2,2 |  KS

82325
Breloc 2in1
Breloc din metal cu desfăcător sticlă și suport telefon. Person-
alizarea vă recomandăm prin gravura laser.
Metal Keyring with Bottle- and Canopener
Metal Keyring with Bottle- and Canopener, which you can use 
also as a mobile phone stand. Your Logo will be engraved 
onto the Keyring.

 7,5 × 2,5 × 1,5 cm |  G1,T4 4 × 0,8 |  P

91588
Magnet
Magnet rotund pentru print digital. Personaliza-
rea vă recomandăm prin print UV-LED.
Magnet
Round magnet for a full digital printing.

 ø 3 × 1 cm |  UV,T2 ø 2,5 |  N
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93777
Brichetă
Brichetă piezo reîncărcabilă de calitate, în formă ergonomică, 
in diferite culori vii, flacără reglabilă. Produs de înaltă calitate, 
se aprinde din prima încercare! Personalizarea vă recoman-
dăm prin tampografie.
Lighter
Electronic lighter in fresh colors, refillable.  The flame can be 
adjusted continuously.  The advertising will be digitally print-
ed (multi-colored) so that it is legible for right-handers.

 2,5 × 1,5 × 8,3cm |  T1 6 × 1,8 |  N

91392
Brichetă electronică
Brichetă electronică reîncărcabilă cu partea de sus neagră și 
flacără reglabilă. Personalizarea vă recomandăm prin tampo-
grafie.
Slim lighter
Refillable electronic lighter with black head and adjustable jet 
flame. Your advertising will be printed on one side.

 2,5 × 1,2 × 7,9 cm |  T1 5 × 1,5 |  N


