MAKING IT
E A S Y. . .
TO S TA N D
OUT

O NOUĂ VERSIUNE DE
CADOURI PERSONALIZABILE
Ducem personalizarea la nivelul următor.
Produsele din programul yourChoice vă
permit să creați un produs unic în doar câțiva
pași simpli. Produse esențiale în cantități mici
și termene de livrare scurte.

Produse fabricate așa cum vă doriți.
În acest catalog veți găsi un rezumat
al nenumăratelor opțiuni pentru
fabricarea articolelor în culorile
dorite, într-o formă proprie și cu cele
mai îndrăznețe design-uri.
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COLECȚIE
RESPONSABILĂ
Această colecție de articole utile este evaluată cu
atenție pentru a crește gradul de conștientizare
a mărcii, asigurând în același timp o utilizare
responsabilă a materialelor și a unui produs de
lungă durată. Asigurarea faptului că acțiunile
noastre încorporează aceste convingeri înseamnă
regândirea fiecărui pas al procesului de dezvoltare al
produsului și a întregii noastre operațiuni. Integrarea
durabilității în metodele de selecție a materialelor, în
producție, personalizare și ambalare este examinată
și potențialele îmbunătățiri sunt implementate
continuu. Ne angajăm să ne desfășurăm activitatea
într-un mod responsabil și de încredere.

Materiale mai durabile. Ori de câte ori este posibil și
concentrându-se în același timp pe funcționalitate și
calitate, colecția More Than Gifts este, acolo unde este
relevant, actualizată treptat sau înlocuită cu materiale
mai noi și mai durabile. Aceasta înseamnă selectarea
materialelor de înaltă calitate care sunt reciclate sau
care se pretează la reciclare, materiale derivate din surse
regenerabile și etice. Ideea centrală a acestui lucru este
sprijinirea furnizorilor noștri în implementarea proceselor
inovatoare pentru a produce materiale mai durabile.
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Reduceți deșeurile. În modul în care interacționăm cu mediul
nostru, deșeurile inutile nu mai sunt o opțiune. Înlocuirea
produselor de unică folosință din resurse neregenerabile cu
produse reutilizabile sau materiale biodegradabile este un pas
important înainte. De asemenea, regândirea modului în care
ambalăm și distribuim bunuri oferă oportunități de reducere
a deșeurilor. Începând din 2018, am început să simplificăm
dimensiunile cutiei și metodele de ambalare pentru a reduce
cantitatea de carton și pungi de plastic utilizate. Ambalajul
individual al obiectelor este evaluat și eficientizat mereu
pentru a oferi o soluție mai eficientă.
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PICTOGRAME
Cantitatea minimă comandă
în propria culoare PMS

Aceste articole oferă o
opțiune „verde”

Cantitatea minimă
comandă

Material PET reciclat

Culoare PMS

Încărcător fără fir

Bumbac organic

Greutate hârtie g/mp

Antibacterian

Complet personalizabil

2500
MOQ

Full colour

150
MOQ

Umbrela rezistentă la vânt

23”
23” Dimensiunea umbrelei
Protecție card
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STICLE COMPLET
PERSONALIZABILE
Cele mai populare sticle din
aluminiu, în culorile dorite.
Termen de livrare de la 8 săptămâni.

1000
MOQ

Alegeți culoarea sticlei, a capacului și a carabinei și
adăugați designul complet, 360 de grade, full color.

YC8287

YC9805

YC9350

300 ml. Carabina nu este pentru
alpinism (utilizare neprofesională).

400 ml. Carabina nu este pentru
alpinism (utilizare neprofesională).

750 ml. Carabina nu este pentru
alpinism (utilizare neprofesională).
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STICLE PENTRU SPORT
PERSONALIZABILE
Creează propria sticlă din oțel
inoxidabil în propria culoare la
alegere! Alegeți între perete simplu
sau dublu, între 500 sau 750 ml și
alegeți capacul preferat.
Termen de livrare de la 6 săptămâni

100
MOQ

MS9450

MS9475

Sticlă cu perete
simplu 500 ml.

Sticlă cu perete Sticlă cu perete
simplu 750 ml. dublu 500 ml.

MS8450

MS8475
Sticlă cu perete
dublu 750 ml.

Alegeți capacul preferat:

1

2

4

5

3

6
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SORȚURI COMPLET PERSONALIZABILE
Alegeți dintre cele mai populare culori
standard sau alegeți propriile culori similare
logo-ului. Personalizați-l în continuare cu
modele brodate sau printate.
Termen de livrare de la 6 săptămâni.

250

2500

MOQ

MOQ

MPAP04

230gr

Șorț unisex, lung, cu talie ( 2 buzunare aplicate) în amestec
durabil de poliester (80%) și bumbac (20%), 230 g/mp.
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MPAP03

230gr

Șorț unisex, lung, cu talie (3 buzunare aplicate) în amestec
durabil de poliester (80%) și bumbac (20%), 230 g/mp.

Ajustabil

Buzunar

MPAP02

230gr

Șorț de bucătărie, 230 g/mp, din
bumbac (20%) și poliester (80%).

MPAPD1

190gr

Șorț cu pieptar, alb, din bumbac 190 g/mp.
Se poate imprima digital pe toată suprafața.

MPAPS1

230gr

Șorț cu pieptar din bumbac 230 g/mp.

Culori standard
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Pentru a ști sigur că bumbacul este organic,
bumbacul nostru este certificat de OCS sau GOTS.
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Bumbac
Sacoșele din bumbac sunt rezistente, ușor de spălat
și ajută la reducerea poluării. Bumbacul organic este
similar cu bumbacul, diferența fiind că este cultivat
în mod natural fără utilizarea de pesticide, erbicide,
îngrășăminte sau orice alte substanțe chimice.
Numărul fermelor de bumbac organic crește rapid,
însă reprezintă încă o mică parte din producția
globală de bumbac la nivel mondial.

B UMB ACUL ORGANIC ESTE
CR ESCUT NATURAL FĂRĂ
FOLOSIREA PESTICIDELOR,
ER BICIDELOR SAU
ÎN GRĂȘĂMINTELOR
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SACOȘE DE BUMBAC
COMPLET PERSONALIZABILE
Alegeți dintre diferite materiale naturale și
printați pe toată suprafața, de la cusătură
la cusătură, pentru a maximaliza impactul
mesajului transmis.
Termen de livrare de la 5 săptămâni.
250

1000

MOQ

MOQ

Alegeți una dintre dimensiunile noastre standard
sau creați sacoșa cu propriile dimensiuni.

MB8101 (digital)
Dimensiune: 38 (L) x 42 (h) cm.
Mâner lung 70 x 2 cm.
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MB8101 (serigrafie)
Dimensiune: 38 (L) x 42 (h) cm.
Mâner lung 70 x 2 cm.

Bumbac
(Organic)
105 g / mp

MB8115
Dimensiune: 33 (L) x 36 (h) cm. Mâner
scurt 39 x 2 cm. Curea pentru umăr:
110x2,5cm. Opțional, cataramă metalică
pentru a face cureaua reglabilă.

Bumbac
(Organic)
140 g / mp

Bumbac
(Organic)
180 g / mp

Bumbac
(Organic)
280 g / mp

MB8102
Dimensiune: 38 (L) x 42 (h) cm.
Mâner scurt 36 x 2 cm.

MB8103
Sacoșă cu burduf și mânere lungi.
Dimensiune: 38 (L) x 10 (l) x 42 (h) cm
Mâner lung 70 x 2,5 cm.

MB8106
Sacoșă cu burduf și mânere lungi.
Dimensiune: 50 (L) x 15 (l) x 40 (h) cm.

MB8104
Sacoșă de bumbac cu bază de 10cm și
mânere lungi 38 (L) x 10 (l) x 42 (h) cm.

(Organic) Bumbac
320 g / mp

MB8110
Sacoșă de bumbac pliabilă în husă cu
șnur. Dimensiune: 38 (L) x 50 (h) cm.
Mâner lung 70 x 2 cm.

MB8111
Sacoșă de cumpărături cu mâner decupat și mânere lungi.
Mărimea: 30 (L) x 40 (h) cm. Mâner lung 60x2,5 cm.
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MB8201
Geantă de plajă și sacoșă de
cumpărături cu mânere groase din
frânghie răsucită. 40 (L) x 32 (h) cm.

MB8302
Rucsac din bumbac cu șnur 37 (L) x 46 (h) cm.
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MB8202
Geantă de plajă și sacoșă de cumpărături cu mânere
groase din frânghie răsucită. 48 (L) x 38 (h) cm.

MB8301
Rucsac din bumbac cu șnur 37 (L) x 41 (h) cm.

GRAFICĂ CU
REZOLUȚIE ÎNALTĂ
Bumbac special dezvoltat pentru imagini
fotografice și viu colorate. Realizarea
unor modele de rezoluție înaltă este
posibilă și pe un material natural.
Termen de livrare de la 5 săptămâni.

Rezoluție
înaltă

250
MOQ

Alegeți una dintre dimensiunile noastre standard
sau creați sacoșa cu propriile dimensiuni.

MB8401
Dimensiune: 38 (L) x 42 (h) cm.
Mâner lung 70 x 2 cm.

MB8403
Dimensiune: 38 (L) x 10 (l) x 42 (h) cm
Mâner lung 70 x 2,5 cm.

Rezoluție
normală

MB8601
Dimensiune: 37 (L) x 41 (h) cm.
Șnur de 0,5 cm dia.

(Organic)
Bumbac
220 g / mp

MB8406
Dimensiune: 50 (L) x 15 (l) x 40 (h) cm
Mâner lung 70 x 2,5 cm.
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PLASE REUTILIZABILE PENTRU
LEGUME ȘI FRUCTE
Lavabile și durabile. Alegeți o dimensiune
sau comandați un set complet. Adăugați
logo-ul sau personalizați ambalajul Kraft.
Termen de livrare de la 4 săptămâni.

250
MOQ

Opțional, ambalare
cu hârtie

MB9101
MB9102
MB9103
MB9104

30 (L) x 20 (h) cm
30 (L) x 35 (h) cm
30 (L) x 40 (h) cm
Set de 3 piese

Plasă din PET reciclat cu cordon
de poliester și închidere ABS.
Adăugați eticheta cu design-ul
propriu sau alegeți un design
full color pe materialul din plasă
RPET. Opțional, ambalaj din hârtie
kraft personalizat.
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Spate
Față

MB9009
MB9010
MB9011
MB9012

30 (L) x 20 (h) cm
30 (L) x 35 (h) cm
30 (L) x 40 (î) cm
30 (L) x 40 (h) cm

100% bumbac. Partea din față din material
tip plasă. Partea din spate , din bumbac,
oferă ocazia perfectă de a imprima
grafica pe toată suprafața. Opțional,
ambalaj din hârtie kraft personalizat.

MB9005
MB9006
MB9007
MB9008

30 (L) x 20 (h) cm
30 (L) x 35 (h) cm
30 (L) x 40 (h) cm
Set de 3 piese

100% bumbac, material tip plasă cu
eticheta din bumbac care se poate
personaliza. Opțional, ambalaj din
hârtie kraft personalizat.
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O mare parte din deșeurile solide din
lume sunt atribuit plasticului PET. De
aceea, dăm o viață nouă pentru plastic.
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RPET
PET-ul este cel mai comun material plastic utilizat
în cea mai mare parte pentru sticle, ambalare și alte
produse de unică folosință. O mare parte din deșeurile
solide din lume sunt atribuite acestui ambalaj. PET-ul
reciclat este cunoscut sub numele de RPET și este cel
mai larg plastic reciclat din lume. Utilizarea PET-ului
reciclat, dând o nouă viață unui produs deja finit în loc
să utilizeze materii prime petrochimice, are ca rezultat
un impact redus asupra mediului.

P E T- UL R ECICLAT E STE
C U N O SCUT SUB N U ME LE
DE R P ET ȘI E STE CE L MA I
R EC I C L AT PLA STIC ÎN LU ME
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SACOȘE DE CUMPĂRĂTURI REUTILIZABILE
COMPLET PERSONALIZABILE
Minimalizați impactul asupra mediului
și alegeți dintr-o gamă largă de modele
și materiale precum hârtie, PP țesut,
RPET sau nețesute, pentru a maximaliza
impactul mesajului transmis. Sacoșele
sunt acum la modă deoarece sunt
reutilizabile și ecologice.
Termen de livrare de la 5 săptămâni.

Mâner din
material colorat
Închidere
Bordură
colorată
Material

1000
MOQ

Grafică
calitate înaltă

Materiale
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RPET laminat

PP țesut laminat

Nețesut

Nețesut laminat

Alegeți una dintre dimensiunile noastre standard
sau creați-vă sacoșa cu propriile dimensiuni.

3000

Sigilare
termică
5

4

2

1

3

Alegeți una dintre dimensiunile noastre standard sau creați-vă sacoșa cu propriile dimensiuni.
1

MO4070
Sacoșă de cumpărături orizontală.
Dimensiune: 36(L) x12 (l) x 32 (h) cm.
2

MO4120
Sacoșă de cumpărături orizontală.
Dimensiune: 42(L) x 24(l) x 32 (h) cm.

3

MO4080
Sacoșă de cumpărături orizontală.
Dimensiune: 42 (L) x16 (l) x 32 (h) cm.

5

MO4340
Sacoșă de cumpărături orizontală.
Dimensiune: 45(L) x10 (l) x 35 (h) cm.

4

MO4190
Sacoșă de cumpărături orizontală XL.
Dimensiune: 90 (L) x 35 (l) x 38 (h) cm.

Disponibil și
din RPET
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1000

1000
3
2

1

3000
4

5

Sigilare
termică

Sigilare
termică
1000

3000

Termen de livrare 5 saptamani

1

MO4030
Sacoșă de cumpărături verticală.
Dimensiune: 37 (L) x41 (h)cm.
2

MO4060
Sacoșă de cumpărături
verticală. Dimensiune 40(L)
x 17 (l) x 45 (h) cm.
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3

MO4050
Sacoșă de cumpărături verticală.
Dimensiune: 32(L) x 9 (l) x 40 (h) cm.

5

MO4310
Sacoșă de cumpărături verticală.
Dimensiune: 25 (L) x35 (h) cm.

4

MO4330
Sacoșă de cumpărături
verticală. Dimensiune: 30(L)
x10 (l) x 38 (h) cm

Disponibil
și în RPET

1000

2

MOQ

3
1

5

4

Termen de livrare 5 saptamani
1

MO4240
Sacoșă de cumpărături pliabilă.
Dimensiune: 40(L) x20 (l) x 35(h) cm.
2

MO4230
Sacoșă de cumpărături
pliabilă. Dimensiune:
30(L) x15 (l) x 35(h) cm.

3

MO4210
Geantă termoizolantă .
Dimensiune: 34(L) x17 (l)
x 34(h) cm.

5

MO4100
Geantă termoizolantă. Dimensiune:
32(L) x24 (l) x 22(h) cm.

4

MO4090
Geantă termoizolantă.
Dimensiune: 21(L) x17 (l)
x 15(h) cm.

Alegeți una dintre dimensiunile
noastre standard sau creați-vă
sacoșa cu propriile dimensiuni.
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GENȚI PENTRU PRÂNZ ȘI PICNIC COMPLET
PERSONALIZABILE
Aceste genți sunt fabricate din materiale izolante care pot menține alimentele și băuturile reci
sau calde timp de câteva ore. Utilizați toată suprafața pentru a imprima mesajul și grafica dorită.
Termen de livrare de la 6 săptămâni.
250
MOQ
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MB2006
Geantă termoizolantă pentru sticlă
cu închidere cu șnur. Dimensiuni:
10,5 dia * 28 (h) cm.

MB2012
Geantă termoizolantă pentru picnic de
dimensiune mare. Curea pentru umăr
atașată. Dimensiuni: 34,5x20x29 cm.

MB2010
Geantă termoizolantă pentru prânz, de
dimensiune mică cu două compartimente. Curea
pentru umăr atașată. Dimensiuni: 20x15,5x15 cm.

MB2013
Geantă termoizolantă pentru picnic de
dimensiune extra mare. Curea pentru
umăr atașată. Dimensiuni:34,5x25x37 cm.

MB2011
Geantă termoizolantă pentru prânz de
dimensiune medie. Curea pentru umăr
atașată. Dimensiuni: 26,5x16,5x22 cm.

YC9853
Rucsac termoizolant cu buzunar
frontal. Dimensiuni: 29x20x35 cm.
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SACOȘE REFOLOSIBILE
COMPLET PERSONALIZABILE
Sacoșe refolosibile cu suprafața complet
personalizabilă. Aceste sacoșe sunt cadourile
perfecte, funcționale și ecologice.
Termen de livrare 4 saptamani.

250

2500

MOQ

MOQ

Poliester 210D

MB1010
Sacoșă pliabilă XL, în husă
cu fermoar. Material: 210D.
Dimensiune: 49x60 cm.
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MB1110
Sacoșă pliabilă XL în husă cu
fermoar. Material: PET 100%
reciclat. Dimensiune: 49x60 cm.

100% RPET

MB1011
Sacoșă de cumpărături pliabilă cu
buzunar interior. Material: 210D
Dimensiune: 41x63 cm.

MB1111
Sacoșă de cumpărături pliabilă cu
buzunar interior Material: 100% RPET.
Dimensiune: 41x63 cm.

MB1007
Sacoșă de cumpărături pliabilă cu
mânere și husă, dintr-un singur
strat. Material: 210D. Dimensiune:
39x58x12 cm.

MB1008
Sacoșă de cumpărături cu
mânere, dintr-un singur strat și
buzunar interior. Material: 210D.
Dimensiune: 41x56 cm.

MB1107
Sacoșă de cumpărături pliabilă
cu mânere și husă, dintr-un
singur strat. Material: 100%
RPET. Dimensiune: 39x58x12 cm.

MB1108
Sacoșă de cumpărături cu mânere,
dintr-un singur strat și buzunar
interior. Material: 100% RPET.
Dimensiune: 41x56 cm.

MB1009
Sacoșă de cumpărături cu
mânere, dintr-un singur strat.
Material: 210D. (fără buzunar).
Dimensiune: 41x56 cm.

MB1003
Sacoșă de cumpărături pliabilă cu
mânere, în două straturi, în husă
cu cârlig din plastic. Material: 210D.
Dimensiune: 39x50 cm.

MB1109
Sacoșă de cumpărături cu
mânere, dintr-un singur strat.
Material: 100% RPET. (fără
buzunar). Dimensiune: 41x56 cm.

MB1103
Sacoșă de cumpărături pliabilă cu
mânere, în două straturi, în husă cu
cârlig din plastic. Material: 100% RPET.
Dimensiune: 39x50 cm.
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RUCSACURI COMPLET
PERSONALIZABILE
Aceste rucsacuri sunt ideale pentru
excursii de o zi, iar suprafața complet
printabilă oferă cea mai mare
dimensiune pentru designul propriu.
Termen de livrare de la 4 săptămâni.

250

2500

MOQ

MOQ

MB3001
Rucsac din 210D, cu
șnur și colțuri PU.

MB3101
Rucsac din 100% RPET,
cu șnur și colțuri PU.

Opțional, protecție
închidere

MB3011
Rucsac din poliester cu șnur.

MB3111
Rucsac din 100% RPET cu șnur.

Poliester 210D
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100% RPET

MB3006
Rucsac mare cu șnur.

MB3010
Rucsac de fotbal cu șnur.

MB3106
Rucsac mare din
100% RPET cu șnur.

MB3004
Rucsac cu șnur în formă de tricou.

MB3003
Rucsac cu buzunar
din plasă și fermoar.

MB1005
Rucsac pliabil.

MB3103
Rucsac din 100% RPET, cu șnur,
cu buzunar din plasă și fermoar.

MB1006
Rucsac pliabil.
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MATERIALE SPECIALE

MB3023
Rucsac cu șnur din 100% poliester (220 g/mp)
pentru o structură fermă și culori vii.

MB3022
Rucsac cu șnur din 100% poliester twill 230D. Un
rucsac rezistent pentru sport și alte evenimente.

MB3021
Rucsac cu șnur din 100% poliester durabil Twill
150D x 300D, pentru o atingere moale.

MB3012
Rucsac din material reflectorizant
(CE EN13356) cu șnururi de culoare neon.
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RUCSACURI IMPERMEABILE,
COMPLET PERSONALIZABILE.
Excelent pentru plajă, caiac și excursii de o zi, aceast
rucasac impermeabil are, de asemenea, suprafața
perfectă pentru a imprima integral grafica aleasă.
Termen de livrare de la 3 săptămâni.

150
MOQ

Opțional, curea de umăr

1,5L

3,5L

5,8L

10L

MB8001
MB8002
MB8003
MB8004
Rucsac impermeabil din PVC
Rucsac impermeabil din PVC
Rucsac impermeabil din PVC
Rucsac impermeabil din PVC (0,50mm).
(0,36mm). Dimensiune: Ø 12 * 24 cm. (0,36mm). Dimensiune: Ø 15 * 32 cm. (0,36mm). Dimensiune: Ø 18 * 35 cm. Dimensiune: Ø 20,5 * 47 cm.
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CELE MAI VÂNDUTE RUCSACURI COMPLET PERSONALIZABILE
Termen de livrare de la 7 săptămâni.

250 2500
MOQ

MOQ

01

Selectați culoarea
rucsacului

02

Selectați culoarea
plasei

Alegeți culoarea
materialului. Verificați
culorile disponibile.

20+ culori

20+ culori
Alegeți culoarea plasei.
Verificați culorile
disponibile.

03

Alegeți culoarea materialului
de la bază. Verificați culorile
disponibile.

04

Selectați
culoarea bazei
20+ culori

Adăugați sigla
într-un design
personalizat
6 opțiuni unice

A

Logo full color pe etichetă
PU (maxim 8x8cm)
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C

B

Insignă metalică din
email moale, 1 culoare
(max. 8x8cm)

Logo metalic pe etichetă
PU din email moale, 1
culoare (max. 4x2cm)

D

Etichetă din piele PU în
relief (max. 8x8 cm)

E

Etichetă din piele PU în relief,
1 culoare (maxim 8x8cm)

F

Insignă PVC în 2 culori
(max. 8x8cm)

13”
YC9328
Rucsac din poliester 600D în 2 tonuri cu buzunar exterior cu
fermoar. Compartimentul principal se închide cu fermoar pe spate
pentru o mai bună protecție. Dimensiune 26x13x43 cm.

YC9294 13”
Rucsac din poliester 600D în 2 tonuri, cu bretele căptușite, 1
compartiment principal și suport intern pentru laptop de 13 inch.
Compartimentul principal se închide cu fermoar pe spate pentru
o mai bună protecție. Dimensiune: 26x13x45 cm.

3

15”
YC8958
Rucsac pentru laptop din poliester 300D în 2 tonuri cu un
compartiment intern pentru laptop de 15 inch. Buzunar frontal cu
fermoar. Bretele și spate căptușit. Cu buzunare suplimentare pentru
tabletă. Curea pe spate pentru troler. Dimensiune 30x14x45 cm.

YC9600
Rucsac din poliester 600D în 2 tonuri, căptușit. Cu buzunar
din plasă pentru sticlă sau umbrelă Compartimentul principal
se închide cu fermoar pe spate pentru o mai bună protecție.
Dimensiune 29x13x38,5 cm.
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RUCSACURI COMPLET
PERSONALIZABILE
Amestecă și joacă-te cu diferite culori pentru
diferitele părți ale rucsacului, curelelor, fermoarului,
buzunarului și personalizează-l cu designul preferat.
Termen de livrare de la 6 săptămâni.

500

1000

MOQ

MOQ

MB4004
Rucsac din poliester 600D. Buzunare cu plasă
în ambele părți. Dimensiune: 29x16x46 cm.
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MB4001
Rucsac din poliester 600D cu buzunar exterior
cu fermoar. Dimensiune: 29x11,5x38 cm.

MB4003
Rucsac din poliester 600D cu buzunar
exterior cu fermoar. Dimensiune: 24x10x31 cm.

RUCSACURI DIN
POLICOTON COMPLET
PERSONALIZABILE
Aceste rucsacuri sunt ideale pentru
școală iar întreaga lor suprafață
imprimabilă oferă posibilități nelimitate
de afișare a graficelor personalizate.
Termen de livrare de la 6 săptămâni.
250
MOQ

+
Bumbac

poliester

Policotonul este realizat dintr-un
amestec de bumbac și fibră de
poliester, făcându-l mai rezistent la
rupere decât bumbacul 100% .

MB4031
Rucsac din policoton cu buzunar exterior cu
fermoar. Dimensiune: 27 (L) x 12 (l) x 41 (h) cm.
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ȘEPCI COMPLET PERSONALIZABILE
Lăsați-vă imaginația să zboare și creați șapca perfect
în doar câțiva pași! Alegeți din 10 materiale diferite,
zeci de culori standard și începeți personalizarea!
Termen de livrare de la 5 săptămâni.

150

500

MOQ

MOQ

MH2002
Bumbac gros periat, stil clasic. Șapcă
de baseball cu 6 paneluri, profil mediu.
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MH2006
Bumbac
gros

Bumbac gros, periat, cu cusătură în contrast.
Șapcă de baseball cu 6 paneluri, profil mediu.

Bumbac
gros

MH2001
Șapcă de baseball cu 6 paneluri, profil mediu. Din
bumbac premium Twill, cu textură fină, potrivit
pentru o broderie detaliată.

MH2005
Bumbac
premium

Șapcă cu 6 paneluri, profil mediu.
Cozoroc pre-curbat de tip sandwich.

Bumbac
premium
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MH2312

MH2313

Panel frontal din bumbac, cozoroc multicolor
și spate din plasă sport (6 paneluri).

Bumbac

Plasă
sport

Panel frontal din bumbac gros, cozoroc
monocolor și spate din plasă sport (6 paneluri).

Bumbac

Bumbac

Bumbac

Plasă sport

Plasă sport

MH2201
Șapcă clasică tip trucker, profil înalt, cu 5 paneluri,
panel frontal din poliester și spate din plasă.
Poliester
Poliester Plasă
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Plasă
sport

MH2202
Poliester

Plasă

Șapcă tip trucker, profil înalt, cu 5 paneluri,
panel frontal din policoton și spate din plasă.
Policoton
Poliester Plasă

Policoton

Plasă

MH2309
Șapcă cu 6 paneluri, profil mediu. Confecționată din
100% poliester Jacquard model diamond, potrivită atât
pentru îmbrăcămintea casual, cât și pentru sport.

MH2311
Poliester Jacquard
model diamond

MH2307
Șapcă cu 6 paneluri, profil mediu. Din jersey 97%
poliester și 3% spandex, material ușor și flexibil.

Material Ripstop (100% poliester) pentru golf și alte
evenimente sportive. Șapcă cu 6 paneluri, profil mediu.

Poliester
Ripstop

MH2308
Jersey

Șapcă cu 6 paneluri, profil mediu.
Din plasă sport respirabilă.

Plasă
sport
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MH2206
Din acril. Șapcă tip snapback, cu 6 paneluri, profil
înalt, concepută pentru utilizare pe termen lung.

Acril

MH2204
5 paneluri, șapcă tip snapback cu profil înalt. Panel
frontal din burete din poliester și spate din plasă.
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Poliester
Poliester Plasă

Burete din
poliester

Plasă

MH2315
Șapcă de baseball de dimensiune universală, cu 6
paneluri, profil mediu. Cozoroc sandwich curbat, bandă
elastica pentru absorbția transpirației.

Bumbac
premium

Bandă
elastică

Bumbac
premium

Bandă
elastică

MH2314
Șapcă de baseball de dimensiune universală fără
închidere, cu 6 paneluri, profil mediu. Cozoroc sandwich
curbat, bandă elastică pentru absorbția transpirației.
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MH2316
100% poliester pentru imprimare pe toată suprafața.
Șapcă de baseball cu 5 paneluri, profil mediu.

Poliester

MH2317
100% poliester pentru imprimare pe toată suprafața.
Șapcă de baseball cu 6 paneluri, profil mediu.
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Poliester

MH2303

MH2302
Pălărie de pescuit din poliester, cu 4 orificii de
ventilație laterale pentru o purtare confortabilă.

Cozoroc din bumbac gros periat.

Poliester

MH2301
Șapcă sport cu 4 paneluri, profil redus, cozoroc curbat.
Material ușor din microfibră, cu detalii din plasă pe lateral.

Bumbac
gros

MH2304
Microfibra

Plasă

Șapcă de siguranță cu 6 paneluri, profil
mediu. Material poliester reflectorizant.

Poliester
reflectorizant
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100

BANDANE
MULTIFUNCȚIONALE
MOQ

100%
Poliester

100%
RPET

Pastrează temperatura optima a
corpului indiferent de anotimp. Cu o
suprafață completă pentru imprimarea
mesajului ales, aceste bandane
multifuncționale sunt cadourile
perfecte. Imprimare pe toată suprafața.
Termen de livrare de la 2 săptămâni.

Opțional, ambalare
în hârtie.

BENTIȚE SPORT

ML3003

ML3103

Poliester (140 g/mp). Dimensiune
50x25cm. Opțional, adăugați
tratamentul antibacterian (ISO 20743).

100% RPET (140 g/mp).
Dimensiune 50x25cm.

100
MOQ

Bentițe unisex colorate din poliester
elastic. Dimensiune aprox. 25cm x 11cm.
Alegerea perfectă pentru orice sport în
care este nevoie de susținerea părului în
timpul exercițiilor.
Termen de livrare de la 2 săptămâni.
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MH3001

MH3101

Poliester (140 g/mp). Dimensiune
aprox. 25x11cm. Opțional, adăugați
tratamentul antibacterian (ISO 20743).

100% RPET (140 g/mp).
Dimensiune aprox. 25x11cm.

Coolmax®
Material
respirabil

Protecție
solară UPF50+

Material polar

Poliester

Lycra

ML3403

ML3203

ML3006

CoolMax®. Dimensiune aprox. 50x25 cm.

Protecție solară UPF50+. Dimensiune
aproximativă 50X25 cm

Poliester (140 g/mp) + fleece (180 g/mp).
Opțional, adăugați tratamentul antibacterian
(ISO 20743) pentru partea de poliester.

MH3301

MH3201

MH3002

CoolMax®. Dimensiune aprox. 25x11 cm.

Protecție solară UPF50+.
Dimensiune: cca. 25X11cm.

Poliester elastic și silicon în interior pentru o
potrivire sigură. Dimensiune aprox. 26x1,5cm.
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100

BANDANE
MULTIFUNCȚIONALE
MOQ

Păstrează temperatura optimă a corpului
indiferent de anotimp. Cu o suprafață
completă pentru imprimarea mesajul, aceste
bandane sunt un cadou perfect și util.
Imprimare pe toată suprafața.
Termen de livrare de la 4 săptămâni.

Opțional, ambalare
în hârtie.

ML3023

ML3033

Bandană din poliester cu buzunar interior pentru filtru sau
mască de unică folosință. Disponibil și în PET reciclat: ML3123.

Bandană din poliester cu clemă pentru nas pentru o
purtare mai ușoară. Disponibiăl și în PET reciclat: ML3133.

46

MĂȘTI
NON-MEDICALE,
LAVABILE ȘI
REUTILIZABILE
Testat și conform; CWA17553: 2020;
EN-13274-7; ISO9237.
Termen de livrare de la 5 săptămâni.

100
MOQ

MF3006

MF3001

MF3104

MF3102

Mască antibacteriană reutilizabilă din
bumbac și poliester pentru adulți și
copii. Testată înainte și după 25 de
cicluri de spălare. Conform cu REACH
și CWA 17553:2020.

Mască antibacteriană reutilizabilă
din bumbac și poliester pentru
adulți și copii. Testată înainte și după
10 de cicluri de spălare. Conform cu
REACH și CWA 17553:2020.

Mască antibacteriană reutilizabilă din
bumbac și PET reciclat pentru adulți
și copii. Testată înainte și după 50 de
cicluri de spălare. Conform cu REACH
și CWA 17553:2020.

MF3102 Mască reutilizabilă din bumbac
si PET reciclat cu șnur pentru urechi
reglabil, ambalată în husă reutilizabilă.
Pentru adulți. Testată înainte și după
50 de cicluri de spălare. Conform cu
REACH și CWA 17553: 2020.

Măștile de mai sus se încadrează în categoria 2 (EN13274-7, ≥ 70%, Filtrarea aerosolilor). Vă rugăm să ne contactați cu privire la cele mai recente reglementări și recomandări.
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CĂCIULI DE BUMBAC
COMPLET PERSONALIZABILE
Căciulă multisezonală din
bumbac. Perfectă de purtat când
temperatura începe să scadă.
Livrare de la 5 saptamani.
Livrare de la 5 saptamani.
250

2500

MOQ

MOQ

Alegeți din peste 36 de culori standard.

Imprimare Reflectorizantă
Imprimarea reflectorizantă este o
modalitate excelentă de personalizare.
Sporește vizibilitatea, nu numai a
utilizatorului, ci și a siglei tale.
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MW5001

MW5002

Căciulă de bumbac. 190 g/mp, 95% bumbac,
5% elastan. Disponibilă în 3 dimensiuni.

Căciulă de bumbac cu cusături contrastante. 190 g/mp,
95% bumbac, 5% elastan. Disponibilă în 3 dimensiuni.

CĂCIULI FULL COLOR
Full color, imprimate pe toată
suprafața, căciuli din poliester
cu strat dublu, multisezonale.
Termen de livrare de la 5 săptămâni.

250
MOQ

Full Colour.

MW5004

MW5003

MW5004

Căciulă full color, cu dublu strat, 190 g/mp,
100% poliester. Dimensiune universală.

Căciulă full color, cu căptușeală din polar, 190 g/mp,
100% poliester. Dimensiune universală.

Material polar
Căptușeala din polar face această
căciulă potrivită pentru purtare
chiar și pe timp mai rece.
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CĂCIULI DIN
ACRIL COMPLET
PERSONALIZABILE
Alegeți una sau două culori
Pantone pentru a vă crea propria
căciulă perfectă cu strat dublu!
Livrare de la 5 saptamani.
MW1009

250

Căciulă reflectorizantă pentru o mai bună
vizibilitate noaptea. 100% acril cu căptușeală din
polar. Dimensiune universală.

MOQ

Cu lumină
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Fără lumină

MW1004
Căciulă din strat dublu, cu dungi, 100% acril.
Dimensiune universală.

MW1001
Căciulă din strat dublu, 100% acril. Dimensiune
universală. Disponibilă și din material RPET: MW1101.

MW1002

MW1003

Căciulă din strat dublu, pliată, 100% acril. Dimensiune
universală. Disponibilă și din material RPET: MW1101.

Căciulă din strat dublu, cu margine colorată,
100% acril. Dimensiune universală.
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ȘOSETE SWANKY
PERSONALIZABILE
Șosetele Swanky oferă un produs unic care
adaugă cu adevărat o notă personală campaniilor
de marketing. Reprezintă acel element personal
care îi face pe clienți și angajți să simtă că acest
produs este doar pentru ei.
Termen de livrare de la 4 săptămâni.
100

100

MOQ

MOQ

01

Alegeți un modelul.
30 disponibile

02

Sau creați-vă
designul propriu

03

04

Selectați culorile

Alegeți ambalajul

Potrivire PMS

(Full color, design personalizat)

Etichetă personalizată (inclusă)

Cutie premium cadou (opțional)
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Alegeți un model Swanky sau
creați-vă propriul design!
Cooperare
Pentru prima dată această
marcă de șosete premium
personalizate este exclusiv
distribuită in Europa. Aflați
mai multe despre noi pe
Swankysocks.com.

Întrebați-ne despre toate
cele 30 de modele
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UMBRELE COMPLET
PERSONALIZABILE
În loc să vă gândiți la ceea ce puteți și
nu puteți imprima, lăsați-vă imaginația
să se dezlănțuie cu nesfârșitele opțiuni
de personalizare pe care le oferim.
Termen de livrare de la 4 săptămâni.

100

500

MOQ

MOQ

MO8776

23”

23 inch (dia. 102cm), cu ax metalic negru și spițe
din fibră de sticlă. Vârfuri din plastic, buton de
deschidere automată și mâner cauciucat cârlig.
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MO8779 23”

MU3006 23”

23 inch (dia. 102cm), cu ax metalic și spițe negre.
Vârfuri din plastic, deschidere automată și mâner EVA.

Umbrelă cu ax din lemn și mâner cârlig, 23
inch (diametru 102cm). Spițe metalice și
vârfuri din lemn. Deschidere automată.

MO8581

27”

27 inch (dia. 122cm), cu ax și spițe de
metal placate cu negru. Vârfuri din plastic,
deschidere automată și mâner EVA.

MU7008

27”

27 inch (dia. 122cm). Cu ax și spițe din fibră
de sticlă. Vârfuri din plastic, deschidere
automată și mâner drept din plastic.

MU9001

30”

Umbrelă golf de 30 inch (dia. 132cm). Ax metalic
și nervuri duble placate în negru. Vârfuri
metalice, deschidere manuală și mâner EVA.
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UMBRELE COMPLET
PERSONALIZABILE
Umbrela ta preferată este disponibilă din stoc,
dar poate fi creată și pentru a se potrivi ideilor
tale unice. Fiecare panel în culorile dorite
sau chiar cu un logo pe toată suprafața, de
calitate foto. Este alegerea ta.
Termen de livrare de la 4 săptămâni.
100

500

MOQ

MOQ

MU2001

21”

Pliabilă de 3 ori, 21 inch ( dia. 93 cm), ax
și spițe metalice. Mâner din plastic cu
șnur pentru încheietura mâinii. Închidere
manuală. Inclusiv husă potrivită.
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MO8780 21”
Pliabilă de 3 ori, 21 inch ( dia. 95 cm),
umbrelă premium. Ax placat cu zinc, spițe
din fibră de sticlă. Închidere și deschidere
automată. Inclusiv husă potrivită.

UMBRELĂ ÎNTR-UN SINGUR PANEL
Imprimați designul, fără întrerupere,
pe toată suprafața acestei umbrele
cu un singur panel!
Termen de livrare de la 4 săptămâni.

100

500

MOQ

MOQ

MU3108
23 inch, cu ax metalic placat cu negru si spițe din fibră de sticlă.
Vârfuri din plastic, deschidere automată și mâner cu cârlig cauciucat.
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PROSOAPE DE
PLAJĂ COMPLET
PERSONALIZABILE
Prosoapele colorate sunt
perfecte pentru a vă promova
marca. Alegeți dintre diferite
tehnici de personalizare și
creați-vă propriul design.

01

02

03

Alegeți dintre cele mai populare
3 tehnici de personalizare

Alegeți cel mai bun
preț sau livrare rapidă

Alegeți o
marime

Europa
Europa

70x140cm
75x150cm
100x180cm

De la 5
săptămâni

Jacquard (țesut)

Full color

În relief

De la 100 bucăți

De la 100 bucăți

De la 250 bucăți

Partea frontală are o textură
moale și este imprimată
full color cu grafica dorită
(calitate foto). Spatele
prosopului este alb.

Logo-ul apare ca o suprafață
plană unde bucle terry lipsesc.
Această procedură creează
excelente modele în relief.

Un aspect individual, unic, al
prosoapelor jacquard vopsite
este creat prin țeserea a 2-3
fire colorate conform unui
model specific. Partea din
spate a prosopului arată ca
un negativ al părții frontale.
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Orientul
Îndepărtat
Orientul
Îndepărtat
De la 12
săptămâni

70x140cm
80x160cm
100x180cm

PROSOAPE DE PLAJĂ
CU LOGO ÎN RELIEF
Aceste opțiuni sunt ideale pentru afișarea
discretă și sofisticată a logo-ului.
Termen de livrare de la 6 săptămâni.

100
MOQ

Opțional, cu
franjuri legate

Standard cu
franjuri libere

MT4005/MT4008

MT4006/MT4007

MT4009

Prosop de plajă țesut, cu logo în relief.
(100% bumbac).

Prosop de plajă țesut în 2-3 culori (jacquard).
(100% bumbac).

Prosop de plajă Hammam & Terry (100% bumbac).

MT4005 Produs în Europa

100

MT4006 Produs în Europa

250

MT4009 Produs în Europa

MT4008 Produs în Orientul Îndepărtat

1000

MT4007 Produs în Orientul Îndepărtat

1000

90x150cm 90x180cm 100x180cm

100

59

PROSOAPE DE PLAJĂ
PRINTATE FULL COLOR
Pentru a maximiza impactul
mesajului transmis, imprimați
designul pe toată suprafața!.
Termen de livrare de la 5 săptămâni.

100
MOQ

MT4001/MT4002

MT4003

Prosop de plajă full color (bumbac / poliester)
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MT4001 Produs în Europa

100

MT4002 Produs în Orientul Îndepărtat

250

100

Prosop de plajă full color (100% microfibră).
Produs în Orientul Îndepărtat

MT4004

1000

Prosoape printate reactiv cu două - opt culori (100%
bumbac). Produs în Orientul Îndepărtat.

PROSOAPE SPORT
FULL COLOR
Fie că este vorba de un prosop de
plajă, de golf sau de răcire, fiecare are
o suprafață maximă pentru grafică
full color. Creați-vă propriul prosop în
dimensiunea și materialul dorit.
Termen de livrare de la 5 săptămâni.
100
MOQ

Opțional, împachetare
în hârtie

MPCT01

MPGT02

Prosoape cu efect de răcire. 100% poliester.
Mărimi: 80x30cm / 100x30 cm.
Disponibil și în RPET 100%: MPCT11.

Prosoape golf. Amestec de poliester și bumbac.
Dimensiuni: 30x30cm / 59x30cm.
Disponibil și în RPET 100%: MPGT12.
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ARTICOLE DE PLAJĂ IMPRIMATE PE TOATĂ SUPRAFAȚA
250

1000

MOQ

MOQ

Bumbac(Organic)
280 g / mp

MB8202
Geantă de plajă și sacoșă de
cumpărături cu mânere groase din
frânghie răsucită. 40 (L) x 32 (î) cm
Termen de livrare de la
5 săptămâni.

MB8201
Geantă de plajă și sacoșă de
cumpărături cu mânere groase din
frânghie răsucită. 48 (L) x 38 (î) cm
Termen de livrare de la
5 săptămâni.

MPFB01

500

Frisbee pliabil cu husă.
Termen de livrare de
la 4 săptămâni.

62

RUCSACURI IMPERMEABILE,
COMPLET PERSONALIZABILE
Excelent pentru plajă, caiac și excursii de o zi, aceast
rucasac impermeabil are, de asemenea, suprafața
perfectă pentru a imprima integral grafica aleasă.
Termen de livrare de la 3 săptămâni.

150

2500

MOQ

MOQ

Opțional, curea pentru umăr

3,5L

1,5L

5,8L

10L

MB8001

MB8002

MB8003

MB8004

Rucsac impermeabil din PVC (0,36mm).
Dimensiune: Ø 12 * 24 cm.

Rucsac impermeabil din PVC (0,36mm).
Dimensiune: Ø 15 * 32 cm.

Rucsac impermeabil din PVC (0,36mm).
Dimensiune: Ø 18 * 35 cm.

Rucsac impermeabil din PVC
(0,50mm). Dimensiune: Ø 20.5x47 cm.
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COLECȚIA DE EVANTAIE COLORATE
ȘI IMPRIMATE PE TOATĂ SUPRAFAȚA
500
MOQ

MPFN03

MPFN03

Evantai de mână din bambus
cu foaie de hârtie de 80g/mp.
Termen de livrare: de la
4 săptămâni.

MPFN02
Evantai de mână din lemn cu
strat din poliester 210T. Termen
de livrare: de la 4 săptămâni.

MPFN02

MPFN01
Evantai de mână din plastic cu
strat din poliester 210T.
Termen de livrare: de la
4 săptămâni.

MPFN01
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PAPUCI DE PLAJĂ
Disponibili cu orice imprimare sau
culoare Pantone îți dorești!
Termen de livrare de la 7 săptămâni.
500
MOQ

500 perechi pe culoare,
dimensiune și design.

MU5001

MU5002

MU5003

Papuci de plajă într-un singur
strat (culoare PMS).

Papuci de plajă în 2 straturi
(mai multe culori PMS).

Papuci de plajă în 3 straturi
(mai multe culori PMS).
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OCHELARI DE
SOARE COMPLET
PERSONALIZABILI
Imprimarea ramei sau chiar
a lentilelor este un mod unic
de a promova marca ta.
Termen de livrare de la 4
săptămâni.
250
MOQ

01
Alegeți materialul

02

03

04

Alegeți culorile

Alegeți lentilele

Adăugați logo

Până la 12 culori sau culori PMS

UV400 Cat 3. Fumuriu. Culori oglindite

Fumuriu
Plastic

Argintiu Auriu

Roșu
Pe toată suprafața

Violet Verde Albastru
Bambus
Fumuriu

Paie de grâu
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Albastru oglindit

Pe lentile

Culori combinate, lentile potrivite

Adaugă logo pe lentile

Full color peste toată suprafața

Culori standard pentru plastic

MPSG01
Ochelari de soare complet personalizabili cu tratament
antibacterian opțional (ISO 22196) pentru MPSG01.
Creați-vă designul preferat cu numeroasele posibilități.

Ambalaj din hârtie

Opțional, husă din
poliester full color
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Bambus

MPSG02
Ochelari de soare complet personalizabili
cu brațe din bambus: design full color,
combinații unice de culori și culori Pantone.
Culori ramă din plastic

Paie de grâu

MPSG03
Paie de grâu / PP ochelari de soare
complet personalizați: combinații
de culori și potrivire pantone.
Culori paie de grâu

Natural

Gri

Verde Portocaliu Albastru

Ambalaj din hârtie
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LAVETE
Lavete din microfibre moi, fără să
zgârie! Pentru telefoane, tablete,
laptop-uri și ochelari de vedere.
Termen de livrare de la 3 săptămâni.

250
MOQ

MPGC01

MPGC04

Lavetă din microfibră imprimată full
color. Disponibilă și din RPET (MPGC11).

Lavetă din microfibră cu logo în relief.
Disponibil și din RPET (MPGC14).

RPET

Opțional, ambalaj de hârtie

Alegeți dimensiunea

15x17 cm

12x17 cm

12x12 cm

Plic full color

Plic Kraft
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PELERINE
Alegeți tipărirea logo-ului pe
unul dintre modelele noastre de
culoare standard sau comandați
culoarea Pantone preferată.
Termen de livrare de la 5 săptămâni.

1500

1500

MOQ

MOQ

MP0015

MP0025

MP0020

Pelerină clasică imprimabilă (0,015 mm).

Pelerină rezistentă pentru imprimarea
siglelor multicolor (0,025 mm).

Pelerină pentru imprimare siglelor
în două culori (0,02 mm).
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PELERINĂ DIN ACID
POLILACTIC (PLA)

Culoare standard
1000 5000

MP0015-PLA

MOQ

MOQ

Practic, biodegradabil și cu logo-ul tău.
Pelerină din PLA cu husă din același
material. Termen de livrare:
de la 5 săptămâni.
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BRĂȚĂRI
Fie că este vorba de o conștientizare, o
strângere de fonduri sau un eveniment
- puteți fi siguri că avem opțiunile de
personalizare de care aveți nevoie
pentru a crea brățările perfecte.
Termen de livrare de la 2 săptămâni.
100

100

MOQ

MOQ

ML3011

250

Brățară reglabilă în 2 culori cu tub de cauciuc.
Disponibilă și cu tratament antibacterian.
Tub de cauciuc

ML3010

250

Brățară reglabilă în 2 culori cu tub de
cauciuc și închidere metalică. Disponibilă
și cu tratament antibacterian.
Tub de cauciuc
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ML3005

250

Brățară de silicon în culori Pantone.
Dimensiune: 200x12x2 mm | 180x12x2 mm.

ML3009

100

Brățară din poliester cu logo țesut și închidere de siguranță
pentru o singură utilizare. Dimensiune 34x1,5 cm.

ML3004

100

Brățară din poliester full color, cu închidere de
siguranță pentru o singură utilizare. Dimensiune
34x1,5cm. Disponibil și din RPET (ML3104). Opțional,
adăugați tratamentul antibacterian.
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MATERIALE MAI
SUSTENABILE
Ori de câte ori este posibil, oferim
opțiunea de a alege un material
sustenabil, adică materiale
reciclate sau derivate din materiale
din surse regenerabile.

De ce paie de grâu?
Paiele de grâu sunt în principal deșeuri agricole care
rămân după extragerea cerealelor. Paiul de grâu a fost
folosit recent ca material de umplutură în compozite
termoplastice precum polipropilena sau ABS. Este o
resursă ecologică valoroasă care, pe lângă îmbunătățirea
perspectivelor pentru multe produse reutilizabile, ajută la
reducerea cantității de materiale plastice utilizate în timp
ce refolosesc resursele naturale.

74

De ce RPET?
PET-ul este cel mai comun material plastic utilizat
în cea mai mare parte pentru sticle, ambalare și alte
produse de unică folosință. O mare parte din deșeurile
solide din lume sunt atribuite acestui ambalaj. PET-ul
reciclat este cunoscut sub numele de RPET și este cel
mai larg plastic reciclat din lume. Utilizarea PET-ului
reciclat, dând o nouă viață unui produs deja finit în loc
să utilizeze materii prime petrochimice, are ca rezultat
un impact redus asupra mediului.

De ce Bamboo?
Bambusul este una dintre plantele cu cea mai rapidă
creștere (iarbă), se poate regenera într-un an, cu un
necesar minim de apă și fără utilizarea de îngrășăminte
care să favorizeze creșterea. Deoarece bambusul
are rezistență naturală la dăunători, nu se folosesc
insecticide pentru creșterea acestuia. Bambusul este
o resursă foarte regenerabilă, puternică și durabilă.
Absoarbe mai mult dioxid de carbon din aer și eliberează
mai mult oxigen, îmbunătățind astfel calitatea aerului.
Bambusul este 100% natural și biodegradabil.
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LANYARDURI COMPLET
PERSONALIZABILE
Alegeți dintre peste 30 de modele disponibile,
alegeți dintr-o gamă largă de materiale,
accesorii și culori și, în cele din urmă,
adăugați-vă logo-ul pentru a crea lanyardul
perfect care reflectă perfect imaginea firmei.
Termen de livrare de la 2 săptămâni.

01

02

03

04

Alegeți stilul

Alegeți un material

Alegeți o culoare

Alegeți un accesoriu

Peste 30 de modele disponibile.

7 materiale disponibile: poliester, PET reciclat,
fibră de porumb, bumbac (organic), plută, bambus.

Alegeți dintre culorile standard sau
alegeți propria culoare

Adăugați sistem de siguranţă, cataramă detașabilă,
diverse închizători și / sau suport pentru card.

(plastic)
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(paie de grâu / PP)

LANYARDURI
FULL COLOR
Lanyarduri pentru sublimare pentru
personalizarea cu modele unice,
grafică de calitate foto. Disponibile și
cu tratament antibacterian.
Termen de livrare de la 8 zile lucrătoare.

100

Sistem de siguranţă din
plastic (paie de grâu / PP)

A: 100x80mm
B: 112x174mm
C: 75x125mm

L1

L2

L3

L4

L5

L6

MLAS02
ABS

MLAS03
ABS

ML1104 Poliester fin.
ML1303 100% RPET.

ML1204 Poliester fin.
ML1304 100% RPET.
Opțional, accesorii din
paie de grâu.

ML1016 Poliester fin.
ML1316 100% RPET.

ML1020

Cataramă detașabilă
(pai/PP)

ML1016 / ML1316

Sistem de siguranţă din
plastic (plastic)

ML1204 / ML1304

Cataramă detașabilă
(plastic)

ML1104 / ML1303

MOQ

ML1020 Poliester fin.
Lungime reglabilă.
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LANYARDURI PLATE COMPLET
PERSONALIZABILE
Alegeți dintr-o mare varietate de materiale,
alegeți una dintre culorile standard sau
potriviți propriile culori din logo-ul tău și
adăugați tratamentul antibacterian opțional.
Livrare de la 8 zile lucrătoare.

100

100

MOQ

MOQ

RPET

Bumbac Porumb Bambus

Plută

Poliester:
15 culori standard sau culoare Pantone.

A: 100x80mm
B: 112x174mm
C: 75x125mm
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L3

L4

L5

L6

MLAS02
ABS

MLAS03
ABS

ML1101 Poliester plat.
ML1103 100% RPET.

ML1102 Poliester plat.
ML1203 100% RPET.
Opțional, accesorii din
paie de grâu.

ML1036 Bumbac organic.
ML1037 Cataramă detașabilă.

ML1038

L2

ML1036 / ML1037

L1

ML1102 / ML1203

Sistem de siguranţă
din plastic (pai/PP)

ML1101 / ML1103

Cataramă detașabilă
(pai/PP)

ML1038 100 % Plută

ML1035 100% porumb. Opțional,
accesorii din paie de grâu.

ML1028 100% bambus.

ML1029 100% bambus. Opțional,
accesorii din paie de grâu.

ML1131 / ML1132

ML1029

ML1028

ML1035

ML1034

ML1034 100% porumb.

ML1131 Satin și poliester.
ML1132 Cataramă detașabilă.
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LANYARDURI
ROTUNDE &
SPECIALE
Ați dorit întotdeuna ceva diferit?
Alegeți lanyarduri rotunde sau
printați logo-ul în 3D! Disponibil și cu
tratament antibacterian.
Termen de livrare de la 3 săptămâni.

100

100

MOQ

MOQ

Poliester: 15 culori standard sau alegeți
culoarea proprie Pantone.

Sistem de siguranţă rotund

Sistem de siguranţă

L1

L2

L4

L5

L3

A: 100x80mm
B: 112x174mm
C: 75x125mm

MLAS02
ABS
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MLAS03
ABS

ML1007 Rotund din
poliester. Cu etichetă PVC
în culoare PMS.

ML1009 Rotund din
poliester. Cu etichetă
țesută în culore PMS.

ML1109 Rotund din
poliester. Cu etichetă
țesută în culore PMS.

ML1018 Rotund din
poliester. Glisor din
ABS cu rășină.

ML1047 Rotund din nylon.
Full color & etichetă țesută.

ML1046 Tubular din nylon.
Full color & etichetă țesută.

ML1013 Poliester tubular.

ML1040 Poliester plat.
Grafică imprimată 3D.

ML1041 Poliester plat. Grafică
imprimată 3D. Cu cataramă
detașabilă din plastic.
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LANYARDURI
SPECIALE
Logo metalic, strat
reflectorizant sau chiar
argintiu strălucitor. Poti Alege!
Termen de livrare de la 3 săptămâni.

100

100

MOQ

MOQ

Poliester:
15 culori standard sau alegeți culoarea PMS.

A: 100x80mm
B: 112x174mm
C: 75x125mm
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L4

L5

L6

MLAS02
ABS

MLAS03
ABS

ML1042Poliester fin.
Logo din folie metalică.
ML1043 Cataramă
detașabilă din plastic.

ML1044 Poliester plat. Cu
un strat de culoare irizată.
ML1045 Cataramă
detașabilă din plastic.

ML1021 Poliester plat
Cusături reflectorizante.
ML1022 Cataramă
detașabilă din plastic.

ML1023 Poliester plat.
Cu strat reflectorizant.
ML1024 Cataramă
detașabilă din plastic.

ML1025 / ML1026

L3

ML1023 / ML1024

L2

ML1021 / ML1022

L1

ML1044 / ML1045

Sistem de siguranţă

ML1042 / ML1043

Cataramă detașabilă

ML1025 Poliester
plat cu material argintiu
strălucitor.
ML1026 Cataramă
detașabilă din plastic.

LANYARDURI CU CABLU
PENTRU ÎNCĂRCARE
Cablurile de încărcare și lanyardurile sunt
cadouri extrem de practice, utilizatorul lor
obținând întotdeauna beneficii mari.
Termen de livrare de la 3 săptămâni.

100
MOQ

12cm

20cm

Lanyard: 90 cm

Full colour

2 in 1
USB-A la Micro-B

3 in 1
USB-A la Micro-B
și Type C

90cm

MC1004 Lanyard cu cablu pentru încărcare cu USB-A la

Micro-B (2 în 1). Cârlig metalic inclus. Lungime: 90, 20 sau 12cm.

12cm

20cm

90cm

MC1005 Lanyard cu cablu pentru încărcare cu USB-A la Micro-B
(2 în 1) și tip C. Cârlig metalic inclus. Lungime: 90, 20 sau 12cm.
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BRELOCURI ETICHETĂ ȘI CARABINE
COMPLET PERSONALIZABILE

100

100

MOQ

MOQ

Personalizați brelocul etichetă preferat în orice design sau alegeți
o carabină pentru a o putea atașa sticlei de apă sau altor articole!

Disponibil și din
material RPET

Termen de livrare de la 3 săptămâni.

ML1033

MK2212/13/14

MK2112/13/14

Breloc scurt, rotund, din
nylon, cu cataramă gravată.

Breloc etichetă cu capăt triunghiular. Brodat,
țesut sau imprimat full color. Disponibil și din
material RPET (MK2513 / 2514).

Breloc etichetă cu inel metalic. Brodat,
țesut sau imprimat full color. Disponibil și
din material RPET (MK2413 / 2414).

MK2012

MK2013

MK2014

Breloc etichetă brodat. Mărimi:
13x3 cm / 10x2,5 cm / 6x1,5 cm.

Breloc etichetă țesut. Dimensiuni: 13X3
cm/10X2,5cm/6X1,5cm. Disponibil și din
material RPET (MK2313).

Breloc cu etichetă pentru sublimare.
Dimensiuni 13X3cm/10X2,5cm/6X1,5cm.
Disponibil și din material RPET (MK2314).
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ML1030
Curea scurtă
din poliester fin,
pentru sublimare.
Disponibilă și din
material RPET
(ML1330).

ML1027

ML1031

Curea scurtă din
poliester twill
pentru sublimare.

Beloc cu șnur
înnodat și tub
din cauciuc.

ML1032

Carabină cu șnur
înnodat și tub de
cauciuc.

ML1011

ML1411

ML1211

ML1212

Carabină cu bandă
din poliester.
Dimensiune: 9x2 cm
/ 2 cm lățime.

Carabină cu bandă
pentru sublimare.
Disponibilă și din
material RPET
(ML1311).

Carabină cu
etichetă de PVC.

Carabină cu
deschizator de
sticle și cu etichetă
PVC. Mărimea:
9x2,5cm.
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ARTICOLE REFLECTORIZANTE
Fă-te văzut! Această gamă de articole reflectorizante, în formă unică, sunt cadourile
ideale pentru a spori vizibilitatea purtătorului și a siglei! Pentru utilizare în siguranță
alegeți materialul reflectorizant AGR care respectă Directiva CE EN13356.
Termen de livrare de la 3 săptămâni.

250
MOQ

Pentru uz în scop
promoțional

Pentru uz în scop
de siguranță
EN13356

MK2019 (EN13356)

Breloc tip etichetă, din PVC
reflectorizant (8,5x3cm) MK2020
pentru utilizare promoțională.

MK2027 (EN13356)

MK2023 (EN13356)

MT1005 (EN13356)

Autocolant reflectorizant de formă
personalizată (max. 6x6cm) MK2028
pentru utilizare promoțională.

Breloc reflectorizant de formă
personalizată (max. 6x6cm) MK2024
pentru utilizare promoțională.

Etichetă reflectorizantă pentru bagaj
(6x20,2cm) MT1006 pentru utilizare
promoțională.
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MK2021 (EN13356)
Breloc tip etichetă, din material
reflectorizant (8,5x3cm) MK2022
pentru utilizare promoțională.

MK2025 (EN13356)

Clip magnetic reflectorizant (5x13cm)
MK2026 pentru utilizare promoțională.

BENZI DE SIGURANȚĂ

BENZI DE SIGURANȚĂ
ML4001

ML4101

ML4002

ML4102

Bandă reflectorizantă de siguranță
(Norma EN 13356). Mărimi: 23x3 cm
| 32x3 cm | 40x3 cm.

Bandă de siguranță
reflectorizantă în formă
personalizată (EN 13356).

Bandă reflectorizantă promoțională
(nu este destinată utilizării în
scopuri de siguranță). Dimensiuni:
23x3 cm | 32x3 cm | 40x3 cm.

Bandă reflectorizantă în formă
personalizată (nu este destinată
utilizării în scopuri de siguranță).
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RUCSACURI REFLECTORIZANTE
Fă-te văzut! Aceast rucsac cu șnur este fabricat
din material reflectorizant EN13356. Puteți să
adăugați grafica pe toată suprafața și să alegeți
șnururile preferate de culoare neon.
Termen de livrare de la 4 săptămâni.

250
MOQ

MB3012
Rucsac de siguranță
reflectorizant (CE EN13356)
cu șnururi de culoare neon.

Culori neon standard
pentru șnur
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MPSC03

MPSC02

250

Termen de livrare de la 3 săptămâni.

MOQ

MPSC02

MPSC01

MPSC03

MPSC04

Husă pentru șa din PET reciclat.

Husă pentru șa din poliester 210D.

Husă pentru șa din poliester.

Husă impermeabilă 210T pentru șa.

Culori standard

Culori standard

Culori standard

Culori standard
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INSTRUMENTE
MULTIFUNCȚIONALE
FĂRĂ ATINGERE
Cu aceste articole multifuncționale și
personalizabile, puteți evita atingerea
suprafețelor comune utilizate frecvent
și reduceți riscul expunerii la germeni.
Termen de livrare
de la 4 săptămâni.
250
MOQ

Ambalaj personalizat
Adăugați un carton cu imprimare
full color pe ambele părți și utilizați
toată suprafața pentru a transmite
mesajul dorit.
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Culori standard

Culori standard

MK1011
Instrument multifuncțional cu vârf tactil (aliaj de zinc, 28,6gr).

Culori standard

500

MOQ

MK1016
Instrument multifuncțional cu vârf tactil și deschizător de sticle. Material:
oțel inoxidabil. Dimensiuni: cca. 70x30x2.5mm. Greutate netă 9g.

MK1012
Instrument multifuncțional cu vârf tactil și
deschizător de sticle (aliaj de zinc, 25gr).

Culori standard

500

MOQ

MK1014
Instrument multifuncțional cu vârf tactil și deschizător de sticle. Material:
oțel inoxidabil. Dimensiuni: cca. 90x30x2.5mm. Greutate netă 13g.
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INSIGNE
Insignele complet personalizabile
sunt accesorii ideale pentru a garanta
expunerea zilnică a mărcii.
Termen de livrare de la 2 săptămâni.
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Ambalare personalizată

MPIN01

MPIN02

Adăugați mesajul dorit împreună
cu ambalajul personalizat individual

Formă personalizată, email
moale (suprafață încastrată).

Insignă cu formă personalizată, din
imitație de email tare (suprafață netedă).

MBTN01

MBTN04/MBTN05

Full color, formă rotundă
Mărimi: 25, 35, 45, 55, 65 mm.

Insigne cu formă specială.

MPIN03

MPIN04

Formă personalizată, din
folie de aluminiu full color.

Formă personalizată,
rășnă epoxidică full color.

Ambalare personalizată
Adăugați mesajul dorit împreună
cu ambalajul personalizat individual
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BRELOCURI CU JETOANE
COMPLET PERSONALIZABILE
Toate jetoanele sunt disponibile
în formă de 1 Euro sau 1£.
Termen de livrare de la 2 săptămâni.

250
MOQ

Jetonul este disponibil în
dimensiuni EUR și GBP.

MK4005

MK4006

MK4007

Email moale
(suprafață încastrată).

Full color pe foaie
din aluminiu.

Email cu imprimare
full color.

MK4011
Aluminiu colorat.
Culori de acoperire standard.

94

MK4009

MK4009

Full color, formă standard.

Full color, formă personalizată.

Ambalaj personalizat
MK4010

MK4001

Suport în formă
de potcoavă.

Suport în formă de casă.

Culori standard.

Jetoanele de cărucior personalizate oferă
expunere zilnică pentru marca ta. Adăugă un
ambalaj personalizat cu propriul mesaj tipărit!
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BRELOCURI
COMPLET
PERSONALIZABILE

Brelocurile cu formă personalizată
sunt accesorii ideale care garantează
expunerea zilnică a brandului

MOQ

Termen de livrare de la 4 săptămâni.

MK2001

MK2005

MK2006

Metal nichelat cu email
moale (suprafață încastrată).

Aliaj de zinc nichelat cu email
moale (suprafață încastrată).

Aliaj de zinc placat cu nichel, imitație
de email tare (suprafață netedă).
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250

MK2007
Aliaj de zinc. Cu inel rotativ și email
moale (suprafață încastrată).

MK2009

MK1005

MK1007

Aliaj de zinc. Cu mecanism de oscilație
și email moale (suprafață încastrată).

Breloc din aliaj de zinc și piele PU.

Breloc din aliaj de
zinc și piele PU.

Culori standard pentru piele PU

MK2005

MK1005

AMBALAJ PERSONALIZAT
Adăugați un carton printat pe ambele
fețe și utilizați toată suprafața pentru
a imprima mesajul dorit.

MK1016

MK4006

MK1007
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LED

MK2015

MK2016

MK2004

MK2003

Breloc din vinyl PVC în
forma personalizată.

Breloc din vinyl PVC în forma
personalizată cu lumină LED.

Oțel inoxidabil, full color,
rășină sintetică.

Oțel inoxidabil, 1 culoare,
rășină sintetică.

MK2017

MK1008

MK1004

Breloc EVA plutitor în formă proprie.

Breloc - cheie pentru radiator.

Breloc din silicon în culoare Pantone.
Opțional cu jeton pentru cărucior.
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AMBALAJ PERSONALIZAT
Adăugați un carton printat pe ambele
fețe și utilizați toată suprafața pentru
a imprima mesajul dorit.

MK2015

MK4009

MK1001
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BRELOCURI DIN PVC
Faceți o impresie de durată
cu un breloc în formă
personalizată din PVC moale.
Termen de livrare de la 4 săptămâni
(MK1003 de la 8 săptămâni).

250

250

MOQ

MOQ

MK1001

MK1002

MK1003

2D PVC cu design pe o parte.

2D PVC cu design pe ambele părți.

Formă personalizată din PVC 3D.

100

CURELE ȘI
ETICHETE
PENTRU BAGAJE
Termen de livrare de la 4 săptămâni.
250

MOQ

MOQ

Sublimation

250

Curea pentru bagaj din poliester
plat cu cataramă detașabilă.
Disponibil și din RPET (ML2101).

ML2004

ML2001

ML2104

Suport color pentru geantă / rucsac.
Disponibil și din RPET (ML2106).

ML2001

ML2101

ML2006

ML2004

Curea pentru bagaj din poliester
fin cu cataramă detașabilă.
Disponibil și din RPET (ML2104).

MT1001

MT1002

MT1003

Etichetă mare pentru bagaje.
Dimensiune: 65 (L) x104 (î) mm.

Etichetă mică pentru bagaje.
Dimensiune: 65 (L) x80 (î) mm.

Etichetă pentru bagaje cu formă personalizată 2D.
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BOXE ȘI USB-URI
CU LOGO LUMINAT
Puneți-vă marca în centrul
atenției cu aceste produse unice
disponibile în culorile preferate!
Termen de livrare de la 3 săptămâni.

100
MOQ

01
Alegeți culoarea carcasei

Negru

Albastru

02

03

Selectați culoarea luminii

Adăugați sigla gravată

Roșu

Verde

Boxă

Gri

Roșu

Albastru

Galben
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Alb

USB

MO5321
Boxă fără fir 4.2 + EDR, din plastic ABS cu acoperire cauciucată.
Include baterie de 300 mAh și cablu de încărcare USB. Putere
nominală: 3W. Timp de funcționare aprox. 3 ore.

USB

2.0

MO1115

USB

2.0

MO1116

USB

2.0

MO1117

USB

2.0
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SPECIALISTUL ÎN USB-URI
Toate produsele pot fi comandate în carcasă
sau clip de orice culoare vă doriți. Opțional,
puteți alege și conector de tip C.
Termen de livrare de la 2 săptămâni.

100

500

MOQ

MOQ

USB

2.0

Comandați în culoare PMS
Sau alegeți o culoare standard.

USB

2.0
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MO1001

USB

3.0

MO1301

MO1103

MO1104

Clip personalizat digital.

Doming full color.

USB

3.0

USB

2.0

USB

2.0

USB

MO6001

MO1102

USB

3.0

2.0

MO1312

USB

2.0

MO1101

USB

3.0

MO6004 Type C

MO1311

USB

2.0

MO1106

USB

3.0

MO1306
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USB-URI GREENER CHOICE
Termen de livrare de la 2 săptămâni.

100

500

MOQ

MOQ

MO9871

MO1201

MO1202

Paie de grâu / carcasă PP.

Carcasă din lemn.

Carcasă din bambus.

MO1055

MO1082

Carcasă din lemn.

100% plastic reciclat.
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USB-URI TIP CARD
Alegeți o carcasă standard ABS sau, o
alegere mai ecologică, o carcasă PP din
paie de grâu. Disponibil și în format mini.
Termen de livrare de la 2 săptămâni.

100
MOQ

MO1259

MO1275

MO1059

MO1159

Paie / PP, 84x52x3,4 mm.

Paie / PP, 60x30x1.8 mm.

ABS, 85x55x3 mm.

ABS, 84x52x3.4 mm.
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CADOURI PERSONALIZATE
YourChoice este conceptul care vă permite să creați cu ușurință produse
unice. Pe lângă combinarea culorilor și a diverselor materiale, puteți crește
și mai mult satisfacția clienților ducând personalizarea la nivelul următor:
produse unice personalizate!
Termen de livrare de la 4 săptămâni.
100

500

MOQ

MOQ

MO1PV1-5
USB din PVC personalizat în formă dorită, 2D sau 3D.

MO5202
MO5201
Încărcător fără fir din PVC de formă rotundă. Dimensiune 75x75x15.5 mm.
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Încărcător fără fir din PVC, formă personalizată. Dimensiune
minimă: 75x75x15,5 mm / Dimensiune maximă: 140x80x15,5 mm.
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POWERBANK-URI COMPLET
PERSONALIZABILE
Comandă power bank-ul și încărcătorul
făra fir preferat în propria culoare,
personalizat full color și chiar într-o
cutie cadou personalizată.
Termen de livrare de la 5 săptămâni.
MO9498
Wireless aluminium charging
power bank with 4000 mAh
capacity. Includes Type C
connector. Packed in optional
custom made gift box.

500
MOQ

MO8735
Power bank cu carcasă
din aluminiu. 4000 mAh.

MO8839
Power bank cu carcasă din
aluminiu. 8000 mAh.

MO9141
Power bank cu carcasă din aluminiu
cu intrare/ieșire tip C. 4000 mAh.
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Opțional, ambalat în cutie
cadou personalizată

MO9498
Power bank și încărcător fără fir din aluminiu,
4000 mAh. Include conector tip C. Opțional,
ambalat în cutie cadou personalizată.

MO9238
Power bank și încărcător fără fir,
8000 mAh. Finisaj cauciucat.
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ARTICOLE RFID
Articolele de blocare RFID sunt concepute pentru
a proteja utilizatorii de un anumit mod de furt
electronic de buzunar, denumit skimming RFID.
Termen de livrare de la 3 săptămâni.

MGRF02

500 Carcasă de blocare RFID în design mat
MOQ
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sau lucios. Dimensiune: 59x88 mm.

MGRF01

100 Card de blocare RFID cu cip.
MOQ

Dimensiune: 85,5x54x1,2 mm.

ACCESORII
TELEFON
PERSONALIZABILE
Accesoriile pentru telefon oferă
expunere zilnică a firmei și pot fi
comandate în culorile preferate!

MPHN06
Suport pentru telefon și suport carduri,
din silicon în culoare Pantone pentru 2-3
carduri. Dimensiune: 95x57x4 mm.

Termen de livrare de la 3 săptămâni.

500

500

MOQ

MOQ

MPHN07

MPHN08

MPHN15

Suport snap pentru telefon,
din silicon în culoare Pantone.

Suport carduri din silicon în culoare Pantone
cu bandă adezivă pentru atașat pe spatele
telefonului. Dimensiune 55x85x2 mm.

Suport carduri, din silicon în culoare Pantone, cu
compartiment pentru carduri și șnur pentru purtat
la gât. Mărimea 56x86x4mm. Lungime șnur 85 cm.
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500
MOQ
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MPHN03

MPHN04

Microfibră autoadezivă pentru telefon sau tabletă.
Livrată pe un card tipărit (100x57 mm, carton 300 g).

Suport carduri, din silicon în culoare Pantone cu lavetă
din microfibră detașabilă imprimată full color (125 gsm).

250 MPHN10

250

MOQ

MOQ

Suport auto magnetic pentru telefon, montaj pe grilajul
de ventilație, cu design personalizat 2D (până la 4 culori).

MPHN16
Suport și stand pliabil pentru telefon, din ABS cu
doming full color. În culoare PMS de la 2500 bucăți.
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ARTICOLE DIN
HÂRTIE
Creează propria agendă personalizată.
O agendă personalizată este unul
dintre cele mai bune produse
promoționale având o suprafață
perfectă pentru imprimare.
Termen de livrare de la 4 săptămâni.

250
MOQ

80 gsm

options
Customized

Panglică de satin
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Benzi elastice

NOTEA4 / A5 / A6
Agendă cu copertă de hârtie. 80 file hârtie offset 80 g/mp.
Dimensiune A4: 216x303 mm (închisă). Dimensiune A5: 154x216 mm
(închisă). Dimensiune A6: 111x154 mm (închis).

A4 A5 A6

Adăugați logo-ul propriu pe fiecare pagină
sau introduceți pagini personalizate
suplimentare pentru a vă transmite mesajul!
117

AGENDE DIN PIELE PU
Mergeți la următorul nivel de agende personalizate
și alegeți opțiunea care vi se potrivește cel mai bine.
Termen de livrare de la 4 săptămâni.

250
80 gsm

MOQ

Culori piele PU

Logo-ul propriu pe fiecare
pagină sau introduceți pagini
suplimentare personalizate
pentru a vă transmite mesajul!

HAPUA5

HAPUS5

HAPUA6

SOPUS4

SOPUA5

Agendă A5 cu copertă PU
rigidă. Dimensiuni: 153x216 mm
(închisă), 80 file, hârtie offset
de 80 g/mp.

Agendă A5 cu copertă PU
rigidă. Dimensiune specială
130x211 mm (închisă) 80 file,
hârtie offset.

Agendă A6 cu copertă PU
rigidă. Dimensiuni : 110x154 mm
(închisă) 80 file, hârtie offset.

Agendă cu copertă PU moale.
Dimensiuni: 185x245 mm
(închisă). 80 file, 80 g/mp
hârtie offset.

Agendă A5 cu copertă PU moale.
Dimensiune: 148x210 mm (închisă),
80 file, hârtie offset 80 g/mp.
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HAPCS5
Agendă B5 cu copertă PU rigidă.
Dimensiune: 190x251 mm (închisă),
80 file. Auriu /Argintiu / Cupru.
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COMBO NOTES
Cele mai practice și populare
modele disponibile din hârtie
standard și reciclată.
Termen de livrare de la 4 săptămâni.

250
MOQ

COMB01

COMB01

COMBE1

COMB02

COMBE2

ComboNote cu copertă rigidă
(dimensiune: 106x77mm, închis) cu
100 etichete adezive (80 g/m2) de
100x72 mm, 25 de 50x72 mm și 20
etichete indexare în 5 culori diferite.

ComboNote cu copertă rigidă, reciclată
(dimensiune: 106x77mm, închis) cu
etichete adezive (80 g/mp) de 100x72 mm
/ 50x72 mm și etichete indexare din hârtie
reciclată în 3 culori diferite.

ComboNote cu copertă moale
(100x75mm, închis) cu 50 etichete
adezive (80 g/m2) de 100x72 mm, 25
de 48x72 mm și 20 etichete indexare
în 5 culori diferite.

ComboNote cu copertă moale, reciclată
(100x75mm, închis) cu etichete reciclate,
adezive (80 g/m2) de 100x72 mm /
48x72 mm și etichete indexare din hârtie
reciclată în 3 culori diferite.

Etichete indexare
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Etichete indexare

Exemplu imprimare

Această copertă din hârtie rigidă
de 120 g/mp cu textură canvas
este disponibila în 20 de culori.
Alegeți imprimarea logo-ului în
relief pentru un efect special!

COMBF1
ComboNote copertă (106x77
mm închis) cu 100 etichete
autoadezive (100x72 mm), 25
(100x72 mm) și 20 etichete
indexare în 5 culori diferite.

COMB03

COMB04

COMB06

COMB07

ComboNote cu copertă moale
(dimensiune 50x72 mm, închis) cu
50 etichete adezive (80 g/m2) de
50x72mm și 20 etichete indexare în
5 culori diferite.

ComboNote cu copertă rigidă
(106x77mm, închis) cu 50 etichete
adezive (80 g/m2) de 100x72 mm și 15
etichete indexare în 4 culori diferite.

Suport rigid pentru ComboNote
(dimensiune 115x87x62 mm închis) 450
file fără adeziv, dimensiune 103x75 mm,
80 g/mp, 50 file 50x72 mm, 80 g/mp,
autoadezive și 20 etichete indexare în
5 culori diferite.

Suport moale pentru ComboNote
(dimensiune 95x95x33 mm închis) cu 300 file
fără adeziv, dimensiune 93x93 mm, 80 g/mp.
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ETICHETE ADEZIVE
COMPLET
PERSONALIZABILE
Culori strălucitoare, diferite forme și
dimensiuni. Având hârtie de calitate,
aceste produse pot sa fie cadoul
perfect, prezent pe parcursul anului.
Termen de livrare de la 2 săptămâni (SN01)
până la 4 săptămâni (PPCB01).
250
MOQ

PPCB01

80 gsm

SN01

SN02

SNES50

SNES00

Notițe adezive pătrate (72x72 mm,
lipici pe partea de 72 mm) cu 25, 50
sau 100 etichete (80 g/mp) Spate
printat standard: „YourNote”.

Notițe adezive dreptunghiulare
(100x72, lipici pe partea de 100 mm)
cu 25, 50 sau 100 etichete (80 g/mp)
Spate printat standard: „YourNote”.

Notițe adezive cu copertă moale,
reciclată (dimensiunea 100x72 mm,
închis) cu 50 etichete din hârtie albă
reciclată (80 g/mp).

Notițe adezive cu copertă moale,
reciclată (dimensiunea 100x72 mm,
închis) cu 100 etichete din hârtie albă
reciclată (80 g/mp).

Hârtie reciclată
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Hârtie reciclată

SNCD

PPCB01

PPCB02

Notițe adezive, formă personalizată (dimensiunea
maximă 105x75 mm) cu 25, 50 sau 100 etichete
(80 g/mp) Spate printat standard: „YourNote”.

Cub de hârtie (dimensiune 90x90x90 mm) cu
aprox. 900 file de hârtie fără adeziv de 80 g/m2.

Cub de hârtie (dimensiune 90x90x 45 mm) cu
aprox. 450 file de hârtie fără adeziv de 80 g/m2.

SNE1

SNS250

SNS200

Notițe adezive în formă de inimă (dimensiune
aprox. 90x90 mm) 25, 50 sau 100 etichete, hârtie
albă reciclată, 80 g/mp. Spate din hârtie reciclată
300 g/mp, printat standard: „YourNote”.

Notițe adezive cu copertă moale (dimensiune
100x72 mm, închis) cu 50 etichete (80 gsm).

Notițe adezive cu copertă moale (dimensiune
100x72 mm, închis) cu 100 etichete (80 gsm).

Hârtie reciclată
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MAKING IT EASY... TO STAND OUT

