
     
  

Art. CX1439 – cena 6,50 netto 
Zabawna świąteczna bombka z uchwytem ze 

wstążki. Indywidualny kartonik z 
dopasowanym wzorem.  6,9X6,9X6,5 cm 

 

 

Art. CX1437 – cena 6,50 netto 
Bombka świąteczna z perłowym 

wykończeniem, uchwyt ze wstążki. 
Indywidualny kartonik z dopasowanym 

wzorem. 7X7X6,5 cm 

 

 

Art. CX1440 – cena 6,50 netto 
Zabawna świąteczna bombka z uchwytem ze 

wstążki. Indywidualny kartonik z 
dopasowanym wzorem. 6,9X6,9X6,5 cm 

 

 
Art. CX1438 – cena 6,50 netto 

Bombka świąteczna z perłowym 
wykończeniem, uchwyt ze wstążki. 

Indywidualny kartonik z dopasowanym 
wzorem. 7X7X6,5 cm 

 

 
Art. CX1441 – cena 14,50 netto 

Zestaw 4 świątecznych bombek z perłowym 
wykończeniem. Zapakowany w kartonik z 

dopasowanym wzorem. 11X11X5,5 cm 

 

 
Art. 401 – cena 6,48 netto 

Renifer z białą koszulką pod nadruk (koszulka 
pakowana oddzielnie). 10,5 cm 

 
 

Art. CX1436 – cena 7,88 netto 
Zaparzacz do herbaty w kształcie choinki, 

wykonany ze stali nierdzewnej, z 
przedłużonym łańcuszkiem i mini 

talerzykiem. 

 

 

 
Art. CX1435 – cena 7,88 netto 

Zaparzacz do herbaty w kształcie gwiazdki, 
wykonany ze stali nierdzewnej, z 
przedłużonym łańcuszkiem i mini 

talerzykiem. 

 

 

Art. CX1360 – cena 15,20 netto 
Termofor z jersey'u w stylu skandynawskim. 

Doskonały do rozgrzania w chłodne wieczory, 
zapewnienia przyjemne ciepło i pomaga 

rozgrzać się po przemarznięciu. Pojemność 
310 ml 

 

 
Art. 5599 – cena 42,52 netto 

Dziadek do orzechów "wiewiórka". Metal. 

 

 
Art. 5100 – cena 54,80 netto 

Dziadek do orzechów 

 

 

Art. 7575 – cena 0,41 netto 
Świąteczna zawieszka 

 
 



     
 

Art. CX1431 - cena 17,15 netto 
Ceramiczny kubek ze złotym wzorem. 

Pojemność 200ml. Prezentowe opakowanie, 
kartonik zamykany wierzchem z PCV, 

dołączona wstążka z etykietą. 

 

 

 
Art. CX1430 – cena 53,05 netto 
Zestaw do herbaty, czajniczek 400ml ze 

wzorem gwiazdy i filiżanka 260ml. Pakowany 
w ozdobne pudełko.  

 

  

 

Art. CX1429 – cena 46,35 netto 
Filiżanka w zestawie: ceramiczna filiżanka ze 

wzorem gwiazdy, łyżeczka i uchwyt na 
herbatę. Prezentowe opakowanie, dołączona 

wstążka z etykietą. 

 

 

 

 
Art. CX1427 – cena 14,80 netto 

Zestaw 3 podłużnych świec, zawierający 
szklany świecznik i świąteczną ozdobę. 

Pakowany w kartonik. 

  

 
Art. MO8420 – cena 47,56 netto 
Zestaw do herbaty z nordyckim wzorem. 

Zawiera dzbanek na herbatę 400 ml, filiżankę, 
spodek. Filiżanka ze wzorem w kratkę. Całość 

w dopasowanym kolorystycznie pudełku. 

 

 

 

Art. CX1358 – cena 25,73 netto 
Ceramiczny dzbanek do herbaty w ubranku z 
jerseyu, skandynawski wzór. Dołączony filtr 

do herbaty ze stali nierdzewnej. 
Indywidualne białe pudełko. Pojemność 280 

ml. 

 

 

 
Art. CX1443 - cena 24,80 netto 

Świąteczny zestaw zawierający ceramiczny 
kubek, zaparzacz oraz mini talerzyk. 

Zapakowany w upominkowy kartonik z 
wierzchem z PVC, przewiązany ozdobną 

wstążką z etykietą. 

 

 
Art. 9689 – cena 2,00 netto  

Torba non-woven do kolorowania, 5 kredek 
w zestawie. 20,5 x 22 cm 

 

 
Art. 9690 – cena 2,15 netto 

Skarpeta non-woven do kolorowania, 5 
kredek w zestawie. 19x29,5 cm 

 

 



     
 

Art. MO8391 – cena 40,55 netto 
Dwustronny koc z mikro-polaru 190 gr/m2, sztuczna norka z jednej strony, z drugiej biała 

Sherpa. Wykończony lśniącym szwem. Wstążka i etykieta do nadruku. 125x150 cm 
 

 

 
Art. CX1395 – cena 18,05 netto 

Pluszowy miś w koszulce świętego Mikołaja. 
Nadruk na zawieszce. 11x8 cm 

 
 

Art. 5590 – cena 18,90 netto 
Elegancki dziadek do orzechów z owalną, 

drewnianą tacką. 

 

 

 

Art. 9513 – cena 2,70 netto 
Szklany świecznik ze świeczką, zapakowany w 

ozdobną folię. 

 

 
Art. 8540 – cena 4,75 netto 

Kula świąteczna z Mikołajem 

 

 

Art. CX1420 – cena 6,25 netto 
Szklany świecznik z brokatowym wzorem w 

kształcie gwiazdek. Świeczka dołączona. 

 

 
Art. CX1406 – cena 3,67 netto 

Pływający bałwanek z PCC 

 

 
Art. CX1405 – cena 3,67 netto 

Pływający Święty Mikołaj z PVC 

 

 
Art. CX1285 – cena 7,48 netto 

Srebrna platerowana stalowa zakładka do 
książki w kształcie gwiazdki, ze srebrną 

wstążką do zawieszenia na choince. 
Dołączona kartka na wpisanie życzeń. 

 

 
 

 
Art. CX1362 – cena 7,99 netto 

Lampka LED w kształcie gwiazdki wykonana z 
PVC, zmieniająca kolory: biały, fioletowy, 
czerwony, żółty i zielony. 3 baterie LR44 

dołączone 

 
Art. CX1361 – cena 7,99 netto 

Lampka LED w kształcie gwiazdki wykonana z 
PVC, zmieniająca kolory: biały, fioletowy, 
czerwony, żółty i zielony. 3 baterie LR44 

dołączone. 

 
 

 
Art. CX1388 - cena 7,25 netto 

Metalowy szablon ze świątecznymi wzorami 
do zdobienia kawy. 

 

 
 



     
 

Art. CX1059 – cena 9,13 netto 
Zestaw 12 drewnianych ozdób choinkowych. 

 

 
Art. 8490 – cena 2,66 netto 

Świąteczny ogrzewacz do rąk 
 

 

 
Art. CX1400 – cena 3,00 netto 

Przesuwana układanka ze świątecznym 
wzorem. 7,5x8,5x0,5 cm 

 

 
 

Art. 675 – cena 5,93 netto 
Renifer z czerwoną koszulką pod nadruk, 

brelok (koszulka pakowana oddzielnie). 10 
cm 

 

 

Art. 9088 – cena 39,40 netto 
Koc z miłego, miękkiego polaru. 120X150 cm 

 

 

Art. CX1426 – cena 7,60 netto 
Bombka z perłowym wykończeniem z 

uchwytem wstążką. Indywidualne kartonowe 
pudełko z dopasowanym worem oraz 

miejscem na wykonanie nadruku. 7,5x7,5x7,5 
cm 

 

 

Art. 7677 – cena 0,95 netto 
Ołówek ze świąteczną końcówką, 

nienaostrzona 

 

 
Art. CX1346 – cena 1,58 netto 

3 szt. czerwonych filcowych zawieszek na 
choinkę w kształcie gwiazdek. 

 

 

 
Art. CX1410 – cena 34,65 netto 

Kalendarz adwentowy wykonany z filcu. 
Kolorowe, świąteczne skarpety połączono w 

girlandę. 185 cm. 

 

 

 
Art. CX1335 – cena 2,27 netto 

Komplet 6 czerwonych filcowych zawieszek 
na choinkę. 6 różnych wzorów: choinka, 

płatek śniegu, dzwonek, but na prezenty, 
poinsecja i renifer. 

 

 
Art. CX1313 – cena 2,30 netto 

Kolorowy drewniany długopis, świąteczne 
motywy. Niebieski wkład. 

 



     
 

Art. 7556 – cena 23,96 netto 
Koc z polaru. 130x160 cm 

 

 

Art. CX1349 – cena 4,78 netto 
Komplet drewnianych zawieszek na choinkę, 

zapakowanych w kartonowe pudełko z 
przeźroczystym wieczkiem. 20x5x1 cm 

 

 

Art. CX1398 – cena 6,06 netto 
Świąteczna bombka z perłowym 

wykończeniem i z zawieszką ze wstążki. 
Indywidualny, dopasowany kolorystycznie, 
kartonik z miejscem na nadruk. 7x7x6,5 cm 

 
 

Art. CX1418 – cena 6,02 netto 
Metalowy świecznik tealight w kształcie 

domku. 6,6x5,3x8,3 cm 

 

 

 
Art. 5583 – cena 1,36 netto 

Czerwona czapka świąteczna z białym 
wykończeniem (ok. 5 cm) i pomponem 

 

 
Art. 7534 – cena 4,24 netto 

Zestaw 9 świątecznych zawieszek, płatek 
śniegu, choinka i skarpeta na prezenty 

 

 

Art. 5937 – cena 1,42 netto 
Zawieszki świąteczne, 3 szt. 

 

 

Art. 1731 – cena 1,13 netto 
Długopis z bałwankiem i gumowym 

uchwytem 

 

 

 

  
Art. CX1434/1433 – cena 3,92 netto 

Zawieszka świąteczna ze sznurkiem. 

 
 

Art. 9516 – cena 19,77 netto 
Ozdobne pudełka świąteczne. Trzy wzory. 23 

x 10,5 x 27 cm 

 

  
 

 
Art. CX1365 - cena 3,65 netto 

Zestaw 3 ozdób drewnianych z motywem 
świątecznym , w zestawie flamastry. 

 

 
Art. 5581 – cena 19,68 netto 

Polarowy koc o wymiarach 102x77 cm z 
pluszowym reniferem 

 

 



     
 

Art. 9562  - cena 21,81 netto 
Zestaw 3 świeczek z przeźroczystą szklaną 

podstawką oraz 3 dekoracyjne szyszki. 
Pakowany w kolorowe pudełko. 

 

 

 
Art. CX1409 – cena 4,63 netto 

Plastikowy długopis z niebieskim wkładem i 
miękką gumową choinką na górze, z 

błyskającą lampką. Lampka świeci się po 
uderzeniu. 

 

 
Art. MO8410 – cena 14,20 netto 

Dziecięcy zestaw kuchenny. Czapka szefa 
kuchni i fartuch. Materiał: bawełna 180 

gr/m2 

 

 
Art. 7547 – cena 2,30 netto 

Komplet 4 podkładek 

 

 
Art. 9510 – cena 2,25 netto 

Ozdoba choinkowa w kształcie serca. 
6,8 x 6,8 x 2,5 cm 

 

 
Art. CX1428 - cena 7,52 netto 

Szklany świecznik tealight ze świeczką w 
kształcie brokatowej bombki. Świeczka 

tealight dołączona. 

 
 

.  
Art. CX1411 – cena 7,72 netto 

Zestaw 3 świątecznych zawieszek w kształcie 
zabawnych bałwanków, wykonanych z filcu 
oraz pianki. Zapakowany w pudełko z PVC. 

 

 
Art. CX1417 – cena 4,20 netto 

Antystres w kształcie bałwanka, wykonany z 
PU. Wymiar: Ø4x9 cm 

 

 
Art. CX1342  - cena 11,52 netto 

Komplet 3 szklanych świeczników w trzech 
różnych kształtach: gwiazdka, choinka i płatek 

śniegu. Srebrne ozdobne pudełko z 
przezroczystym wieczkiem i srebrną wstążką. 

3 wkłady-świeczki dołączone 

 

 
Art. CX1370 – cena 4,75 netto 

Szklany świecznik w kształcie gwiazdki, 
zapakowany w srebrny kartonik z 

przeźroczystym wieczkiem i wstążeczką. 

 

 

 
Art. CX1031 – cena 4,08 netto 

Piłka antystresowa św. Mikołaj. 

 
 

 
Art. 9560 – cena 3,83 netto 

Świecznik "choinka" z wkładem tealight, w 
czerwonym ozdobnym pudełku ze wstążką 

 
 

 

Art. MO8611 – cena 7,73 netto 
Dzwonek wykonany z aluminium z 

drewnianym uchwytem. Ø6,5x12 cm 

 



     
 

Art. CX1377 - cena 7,85 netto 
Świąteczna bombka w czapce świętego 

mikołaja z czerwoną wstążeczką. Średnica 
6cm. Pakowana w czerwone ozdobne 

pudełko. 

 

 
Art. 5436 – cena 22,68 netto 

Zestaw do wina 2 el. w drewnianym pudełku, 
akcesoria do wina: nóż kelnerski i zatyczka. 

15x11,8x4,6 cm 

 

 
Art. 9512 – cena 3,56 netto 

Świąteczna ozdoba z lampką, akryl. 

 

 
Art. CX1015 - cena 1,53 netto 

Świąteczna czapka. 

 

 
Art. CX1013 – cena 1,59 netto 

But na prezenty. 

 

 
Art. CX1338 – cena 11,40 netto 

Tradycyjna świąteczna dekoracja. Kiedy pali 
się świeczka, ciepłe powietrze unosi się do 

góry i 6 śniegowych płatków kręci się 
dookoła. Świeczka-podgrzewacz dołączona. 

 
 

Art. CX1412  - cena 3,06 netto 
Zestaw do kolorowania umieszczony w 

świątecznej skarpecie. W zestawie: 3 kredki 
oraz 10 kolorowanek. 8x10 cm 

 

 
Art. CX1442 – cena 24,13 netto 

Zestaw 2 ceramicznych kubków. Zapakowany 
w upominkowy kartonik z wierzchem z PVC, 

przewiązany ozdobną wstążką z etykietą. 

 

 
Art. 9508 – cena 8,98 netto 

Świąteczna drewniana dekoracja, która może 
być użyta jako kalendarz adwentowy. 11,3 x 

16,0 x 3,9 cm 

 

 

Art. CX1425 – cena 14,20 netto 
Ceramiczny kubek ze wzorem renifera oraz 

dopasowaną podkładką. Pakowany w 
prezentowe pudełko. Pojemność 300 ml. 

 

 

Art. CX1423 – cena 13,60 netto 
Ceramiczny kubek  i pasująca do niego 

podkładka. Zapakowane w dopasowane 
kolorystycznie pudełko. Pojemność 300 ml 

 

 

Art. CX1403 – cena 6,05 netto 
Kubek ceramiczny 340 ml z nordyckim 

motywem. Indywidualny kartonik.  

 



     
 

Art. 9515 – cena 28,74 netto 
Zestaw dwóch świątecznych torebek. Trzy 

wzory. 18 x 22 x 12 cm 

 

 
Art. CX1414 – cena 3,60 netto 
Art. CX1415 – cena 3,97 netto 
Art. CX1413 – cena 2,55 netto 

Elegancka torba na prezenty ze wzorem 
płatków śniegu. Bilecik umieszczony na 

uchwycie. 
Wymiary: 30x22x11; 36x26x11; 23x16x10 cm 

 

 
Art. MO8321  - cena 27,25 netto 

Zestaw: metalowa piersiówka o pojemności 
200ml z 2 kieliszkami i lejkiem. 

 

 
Art. CX1380 - cena 22,10 netto 

Turystyczny kubek o podwójnych ściankach w 
czerwone gwiazdki oraz silikonowym 

wieczkiem. Idealny do gorących napojów. 

 

 
Art. CX1381 - cena 9,80 netto 

Ceramiczny kubek z łyżeczką , ozdobiony 
czerwonymi gwiazdkami pakowany w 

świąteczny kartonik. 

 

 

 
Art. CX1304 – cena 9,84 netto 

Ceramiczny kubek ze wzorem Św. Mikołaja i 
łyżeczką. Indywidualne, dobrane 
kolorystycznie ozdobne pudełko. 

 

 

 
Art. CX1385 - cena 20,42 netto 

4-częściowy zestaw do espresso, zawierający 
4 filiżanki i 4 spodki ze Świątecznymi 

dekoracjami . Całość pakowana w świąteczny 
kartonik. 

 

 
Art. CX1373 – cena 2,46 netto 

Drewniana zawieszka w kształcie gwiazdy z 
czerwonym uchwytem.  

 
Art. CX1374 - cena 2,46 netto 

Drewniana zawieszka w kształcie choinki z 
czerwonym uchwytem. 

 

 
Art. CX1378 - cena 14,03 netto 

Zestaw 4 bombek świątecznych z uchwytami 
z czerwonej wstążki, pakowane w ozdobny 

kartonik. 

 



     
 

Art. 682 – cena 13,16 netto 
Renifer z szalikiem pod nadruk (szalik 

pakowany oddzielnie). 18 cm 

 

 
Art. 683 - cena 22,56 netto 

Renifer z szalikiem pod nadruk (szalik 
pakowany oddzielnie). 28 cm 

 

 
Art. 324 – cena 10,30 netto 

Bałwanek w błękitnej czapce i szaliku pod 
nadruk. 15 cm 

 
 

 
Art. 679 – cena 8,32 netto 

 Renifer z czerwonymi spodenkami pod 
nadruk (spodenki pakowane oddzielnie). 14 

cm 

 
 

 
Art. 203 – cena 15,10 netto 

Miś ze strojem Świętego Mikołaja pod nadruk 
(strój pakowany oddzielnie). 20 cm 

 

 
Art. 698 – cena 8,98 netto 

Pacynka renifer, pod nadruk. 23 cm 

 

 
 

 


