
 
Art. 08072 – cena 94,00 netto 

NIKO to specjalny power bank na zimowy czas - 
wszystko dzięki funkcji grzania rąk. Po włączeniu 
funkcji grzania power bank nagrzewa się w ciągu 

2-3 minut do komfortowej temperatury 55°C i 
utrzymuje ciepło do 3 godzin. Wykonany z metalu, 

ozdobiony silikonową opaską z rogami renifera. 
Pakowany w ozdobne pudełko. Wejście 5 V / 1 A, 

wyjście 5V / 1,2 A. Pojemność 4500 mAh. W 
zestawie dołączony kabel z wtyczką micro USB. 

 

 
Art. 08069 – cena 53,60 netto 

Power bank VIVID posiada zintegrowany 
kabel z wtyczką micro USB oraz dodatkowy 

port USB, co umożliwia ładowanie 2 
urządzeń jednocześnie. Dodatkowo power 

bank posiada 4 diody informujące o poziomie 
baterii. Wejście 5 V / 1 A, wyjście 5V / 1 A 
(zintegrowany kabel) i 2.1 A (port USB). 

Pojemność 4000 mAh. W zestawie dołączony 
kabel z wtyczką micro USB.  

 
 

 

Art. 08076  - cena 33,47 netto 
Termos o wzorze sympatycznego bałwana 

wyposażony został w nakrętkę – kubeczek z 
wystającym silikonowym nosem. Termos o 
pojemności 350 ml wykonany jest ze stali 

nierdzewnej o podwyższonym standardzie i 
posiada izolację próżniową, która zapewnia 

utrzymanie temperatury napoju do 12 godzin 

. 

 

art. 08060 – cena 16,40 netto 
Kubek termiczny z sympatycznym, zimowym 

motywem. Kubek ma pojemność 450 ml, posiada 
antypoślizgowe dno. Wnętrze kubka wykonane 

jest ze stali, zewnętrzna warstwa wykonana jest z 
tworzywa.  

 

 
Art. 08073 – cena 5,25 netto 

Zestaw 6 drewnianych klamerek ozdobionych 
Świątecznymi detalami wykonanymi z filcu 

 

 
Art. 17596  - cena 48,80 netto 

Klasyczny dziadek do orzechów wykonany z 
metalu z antypoślizgowymi uchwytami w zestawie 
z bambusową tacką na orzechy przyozdobi każdy 

świąteczny stół. Logo wygrawerujemy na 
powierzchni tacki 

 

 

Art. 08059 – cena 7,28 netto 
Specjalne świąteczne wydanie karteczek 

biurowych. Brzegi białych karteczek zostały 
zabarwione na kolor zielony. Karteczki 

umieszczono w kartoniku z wyciętym motywem 
choinki. Znakowanie wykonamy na powierzchni 

kartonika. 

 

 

Art. 08071 – cena 11,60 netto 
Domino HO HO HO to odświeżona wersja 

klasycznego domino. 120 x 70 x 40 mm 

 



 
Art. 11289200 – cena 39,57 netto 

2-elementowy zestaw szklanek do gorących i 
zimnych napojów. Podstawki mogą pełnić rolę 

małych tacek na słodycze dodawane do napojów. 
Szklanka ma pojemność 250 ml. Bambusowa 

podstawka mierzy 8,3 cm. Zapakowany w pudełko 
upominkowe Seasons. Szkło oraz bambus.  

 

 
Art. 11282000 – cena 28,50 netto 
Zestaw zimowy Woodlant. Zestaw zawiera 

gumową butelkę na ciepłą wodę z bawełnianym 
pokrowcem oraz kubek 330ml. Zapakowany w 

pudełko upominkowe Seasons. Wzór zastrzeżony. 
Bawełna, guma oraz ceramika. 

 

 

Art. 11288400 – cena 23,10 netto 
2-elementowy zestaw kubek plus podstawka 

Hartley. Ponadczasowy kształt. Korkowe 
podstawki chronią meble przed płynami i 

kondensacją. Każdy kubek ma 275 ml, średnica 
podstawki to 8,2 cm. Zapakowany w pudełko 

upominkowe Seasons. Ceramika.  

 

 

 

Art. 11283400 – cena 33,80 netto 
Zestaw zawiera ceramiczny zaparzacz oraz 

kubek. 350ml. Zapakowane w pudełko 
upominkowe Seasons. 

 

 
 

Art. 19549866 – cena 19,20 netto 
Koc w etui, który ułatwia jego przenoszenie. Etui 

świetne nadające się pod nadruk. 200 g/m² polar. 
150x120 cm 

 

 
Art. 11810300 – cena 5,60 netto 

Brelok Star. Metalowy brelok z matowym 
wykończeniem. Zapakowany w czarne pudełko 

upominkowe. Matal. 

 

 

 

Art. 11288300 – cena 26,36 netto 
2-elementowy zestaw upominkowy z 

korkociągiem oraz zatyczka do butelek. 

 

 

Art. 08051 – cena 14,50 netto 
Zestaw 4 świątecznych bombek w gustownym, 

tekturowym pudełeczku. Cały zestaw jest 
zdobiony kolorowymi, również wnętrze pudełka. 
Bombki wykonane są z lekkiego, nietłukącego się 

tworzywa. 98x97x49 mm  

 



 
Art. 21017/8  - cena 18,16 netto 

Świecznik wykonany z porcelany składający się 
talerzyka oraz miseczki przykrywającej świeczkę. 

Miseczka ozdobiona świątecznym motywem 
wykonanym poprzez naniesienie różnej grubości 

warstw porcelany. Wzór staje się pięknie 
widoczny po podświetleniu go od dołu. Świeczka 

nie jest dołączona do zestawu. 88 x śr. 98 mm 

 
 

 
Art. 08063 – cena 28,35 netto 

Termos wykonany jest ze stali nierdzewnej o 
podwyższonym standardzie. Pojemność termosu 
to 310 ml, a czas utrzymania temperatury napoju 

to ponad 12 godzin. Dzięki paskowi, który jest 
dołączony do termosu można doczepić go do 

plecaka. 

 

 

Art. 08066 – cena 27,63 netto 
Termos o zimowym wzornictwie ma 350 ml 
pojemności. Termos wykonany jest ze stali 
nierdzewnej o podwyższonym standardzie i 
posiada izolację próżniową, która zapewnia 

utrzymanie temperatury napoju do 12 godzin.  

 

 

Art. 80615 – cena 26,40 netto 
Porcelanowy zestaw do herbaty z motywem 

świątecznym, składający się z filiżanki o poj. 200 
ml i dzbanka o poj. 400ml. 

 
 

Art. 08062 – cena 18,90 netto 
Zestaw 6 świątecznych bombek w gustownym, 

tekturowym pudełeczku  Każda bombka posiada 
wstążkę z kokardą do zawieszenia na choince. 

Bombki wykonane są z lekkiego, nietłukącego się 
tworzywa. 

 

 
Art. 11224400 – cena 1,65 netto 

Czapka świąteczna. Poczuj prawdziwego ducha 
Świąt z tą super świąteczną czapką 

 

 

Art. 08061 – cena 11,60 netto 
Zestaw 4 tematycznych foremek do ciastek, 

idealnych do świątecznych. 223 x 118 x 23 mm 

 

 

Art. 19544790 – cena 4,09 netto 
kompres w razie potrzeby może Cie rozgrzać lub 

ochłodzić. Do wielokrotnego użytku. 

 
 

Art. 08045/6 – cena 0,50 netto 
Ozdobna zawieszka choinkowa wykonana z filcu. 

 



  
Art. 21020 – cena 14,50 netto 

Ceramiczny kubek COSSI z przyjemnym i 
gustownym sweterkiem. KPojemność 330 ml. 

 

 
art. 12607500 – cena 56,15 netto 

Zestaw kąpielowy zawierający 250 ml żelu pod 
prysznic oraz mleczka do ciała, 175 gram soli do 

kąpieli zapakowanej w woreczek z organzy z 
ozdobną wstążką satynową, świecę oraz kulki do 

kąpieli. Wszystko o delikatnym zapachu białej 
bawełny. Zestaw zaprezentowany w pudełku 

upominkowym Seasons. Plastik PET, poliester, 
papier.  

 

 

Art. 08075 – cena 5,09 netto 
Zestaw 6 filcowych choinek do ozdoby 

świątecznego stołu. Specjalne wycięcie pozwala 
na umieszczenie w nich sztućców. 194x 199x2 mm 

 

 

Art. 67706 – cena 42,80 netto 
Maskotka z kocem o wymiarach 100x100 cm. Do 

wyboru dwa warianty - z bałwankiem lub 
reniferem. 

 

 
Art. 21021 – cena 14,50 netto 

Ceramiczny kubek RENNO z przyjemnym i 
gustownym sweterkiem. Pojemność 330 ml. 

 

 
 

 

Art. 80170 – cena 5,15 netto 
Plastikowa bombka choinkowa z motywem 

bożonarodzeniowym, zapakowana w świąteczne 
opakowanie 

 

 

Art. 90332 – cena 5,79 netto 
Komplet 12 świątecznych zawieszek wykonanych 

z filcu w 3 różnych kształtach 

 

 

Art. 502058 – cena 15,60 netto 
Łoś Rudolph z miękkiego pluszu z szalikiem z 

choinkową aplikacją i sercem na nadruk. 18 cm. 

 



 
Art. 11249700 – cena 10,50 netto 

Zestaw do lepienia bałwana. W skład zestawu 
wchodzi: czapka, szalik, nos w kształcie marchewki 
oraz 5 guzików, całość zapakowana w torbę. Non 

woven i filc. 

 

 

 
Art. 08068/67 – cena 23,30 netto 

Świąteczny koc wykonany z wysokiej jakości 
polaru o gramaturze 180 g/m2. 150x100 cm 

 

 

 
Art. 902332 – cena 3,25 netto 

Ozdoby choinkowe Embellishment wykonane z 
drewna, w świątecznych kształtach (gwiazdka, 

aniołek, choinka i serduszko), ze sznureczkami do 
zawieszania, w pięciu wzorach, pakowane w 

torebeczki OPP z czerwonym tłem. 

 

 

 

Art. 83078  - cena 8,28 netto 
Świąteczny zestaw świeczek ze świecznikiem w 
kształcie choinki oraz 3 małymi świeczkami ze 

śnieżynkami. 13 x 9,4 x 2,3 cm 
 

 

 

Art. 08056 – cena 4,80 netto 
Zielona torebka na prezent z wzorem św. Mikołaja 

z czerwonymi rączkami. Całość jest wykonana z 
wytrzymałego filcu. Wymiar: 20x22 cm. 

 

 

Art. 08057 – cena 4,80 netto 
Czerwona filcowa torebka na prezent z motywem 
płatków śniegu. Wykonana jest  z wytrzymałego 

filcu. Wymiar: 20x22 cm. 

 

 

Art. 08047 – cena 5,68 netto 
Duża i pojemna torba na prezenty wykonana z 

filcu, u góry ściągana jest sznureczkami 
zakończonymi pomponami. 35x3*0 cm 

 

 

Art. 08049 – cena 4,80 netto 
Pojemna torba na prezenty wykonana z filcu z 

motywem Świętego Mikołaja. Wymiar: 20x23 cm 

 



 
Art. 68988 – cena 11,40 netto 

Świąteczna filcowa torba z zawieszką w kształcie 
choinki, która może być miłym podarunkiem lub 

służyć do zapakowania innych prezentów. 
28x34x13 cm 

 

 
Art. 08040 – cena 7,65 netto 

Świąteczna torba filcowa wykonana jest z grubego 
czerwonego filcu, ozdobiona wyciętym motywem 

płatków śniegu. 

 

 
Art. 08048 – cena 4,59 netto 

Świąteczna torba z uchwytami. Torba wykonana 
jest z filcu. 16x22,4x9 cm 

 

 
Art. 902306 – cena 3,59 netto 

Torba świąteczna Amazing z mikołajową aplikacją. 
25 x 30 cm. 

 

 

Art. 13566 – cena 3,55 netto 
Plastikowy długopis z niebieskim wkładem i 

końcówką do ekranów dotykowych. Mix z różnymi 
końcówkami, pakowane są po 36 szt. w małym 

kartonie 

 

 

Art. 80616 – cena 16,10 netto 
Porcelanowy kubek termiczny z silikonową 

pokrywką i świątecznym nadrukiem. Pojemność 
400 ml. 

 

 

 

Art. 304132 – cena 8,83 netto 
Kubek z podwójnymi ściankami Rudy z nakrętką, z 

wbudowanym otworem do picia, odczepianą 
przezroczystą bazą (na życzenie pod przezroczystą 

ścianką może zostać umieszczony inny papier, z 
Twoim logo), poj. ok. 450ml. 

  

 

Art. 60617 – cena 28,00 netto 
Termos o podwójnych ściankach, wyposażony w 

praktyczne zamknięcie oraz metalowy kubek. 
Pojemność termosu 500 ml. 

 



 
Art. 80538 – cena 21,50 netto 

Termofor z motywem świątecznym, pokrowiec 
wykonany z wełny. Pojemność 500 ml. 

 
 

 
Art. 304398  - cena 8,83 netto 

Zestaw foremek do pieczenia Cookie 6 foremek ze 
stali nierdzewnej z różnymi motywami 

świątecznymi – idealne do pieczenia ciasteczek, 
zapakowane w pudełko ze stali nierdzewnej z 

okienkiem 

 

 

 
Art. 17644 – cena 59,78 netto 

Zestaw do wina, zawiera: korkociąg, zatyczka do 
butelki, obcinaczka do folii oraz opaska na szyjkę 

butelki. W skrzynce znajduje się miejsce na 
butelkę ze specjalnym mocowaniem oraz 

przykrywka. 

 
 

 
Art. 410207/8 – cena 7,20 netto 

Solarna figurka porusza głową i ramionami/ciałem 
podczas, gdy panel słoneczny jest wystawiony na 

działanie promieni słonecznych, w zestawie 
dwustronna wkładka klejąca do zamocowania 

figurki. 6x6,8x10,2 cm 

  
 

 
Art. 502067 – cena 10,80 netto 

Pluszowy bałwan Johann z bardzo miękkim 
futerkiem – kapelusz i szalik z czerwonego 

materiału w kratkę, z sercem do nadruku. 19 cm 

 

 
Art. 502069 – cena 10,80 netto 

Pluszowy łoś Friedrich z bardzo miękkim 
futerkiem – rogi, uszy, nos, nogi i szalik z 

kolorowego materiału w kratkę, z sercem do 
nadruku. 17 cm 

 

 

Art. 60593 – cena 26,38 netto 
Mały koc z motywem świętecznym, który po 
złożeniu przybiera kształt Świętego Mikołaja. 

 ø 14 x 39 cm 

 

 
Art. 03061 - cena 39,88 netto 

Stacja pogody wykonana z drewna i tworzywa, 
wymiar: 26,9x8,8x3,1 cm 

 



 
Art. 91011 – cena 22,60 netto 

Zestaw 8 ozdób świątecznych o różnych kształtach 
w drewnianej skrzynce. Każda z ozdób 

wyposażona jest w haczyk do zawieszenia. 

Wyprodukowano w Polsce. 

 

 
Art. 28325 – cena 17,75 netto 

Kubek izotermiczny o pojemności 350 ml z 
motywem świątecznym. Wewnątrz kubka 

zastosowano stal nierdzewną, na zewnątrz plastik. 
Podstawa kubka z pianki termoizolacyjnej. 

Pakowany w białe kartonowe pudełko. 

 

 
Art. 08364 – cena 14,35 netto 

Kubek izotermiczny ze stali nierdzewnej i plastiku, 
z pokrywką. Pojemność 380 ml. Wewnątrz kubka 

stal 18/8 o podwyższonej jakości. 

 

 
Art. 08368 – cena 13,60 netto 

Kubek izotermiczny o pojemności 400 ml w 
kształcie beczułki. Wewnątrz kubka zastosowano 

stal nierdzewną, na zewnątrz plastik.  

 

 

 
Art. 902355 – cena 4,98 netto 

Filcowa skarpeta Ginger Man z pętelka do 
zawieszenia, szerokość ok. 20 cm 

 

 

 
Art. 70328 – cena 16,98 netto 

Zabawna poduszka z motywem świątecznym, dostępna w kilku wersjach.  30x30 cm 

 

 

Art. 60164 – cena 7,44 netto 
Urocza, świąteczna torba wykonana z juty z 

solidnymi, kolorowymi uchwytami. 

 



 

Art. 90326 – cena 10,90 netto 
Komplet 12 różnych świątecznych zawieszek 

wykonanych z drewna. 

 
 

 
Art. 17622 - cena 45,85 netto 

Zestaw do wina zawierający 3 elementy. Zatyczka 
próżniowa z pompką wysysającą powietrze z 

butelki pozwalająca na dłuższe przechowywanie 
otwartego wina, nalewak z funkcją 

napowietrzania wina oraz korkociąg. 

 

 
Art. 17588 – cena 14,50 netto 
Stylowa piersiówka wykonana ze stali 

nierdzewnej, wykończona ekoskórą PU o 
pojemności 6 oz (ok 177ml). 

 

 
Art. 17216 – cena 11,52 netto 

Piersiówka ze stali nierdzewnej o pojemności 240 
ml, z bezpiecznym zamknięciem.  

 
 

Art. 07134 – cena 64,90 netto 
Portfel wyposażony w miejsce na bilon, 2 
kieszenie na banknoty, 10 miejsc na karty 

kredytowe, 3 kieszenie na dokumenty, w tym 
jedna transparentna. Portfel pakowany w 

drewniane pudełko. 

 

 
Art. 07206 – cena 68,50 netto 

Portfel wyposażony w miejsce na bilon, 2 
kieszenie na banknoty, 4 miejsca na karty 

kredytowe, 5 kieszeni na dokumenty, kieszeń 
zapinaną na suwak. Portfel pakowany w 
drewaniane pudełko. Dodatkowo portfel 

wyposażony jest w folię zabezpieczającą przed 
kradzieżą danych z kart kredytowych, blokując 

sygnał RFID. 

 

 

Art. 07207 – cena 71,50 netto 
Elegancki portfel dla eleganckiej kobiety. 

Wykonany ze skóry. Posiada kieszonkę na bilon, 
przegrodę na banknoty oraz kilka mniejszych 

przegródek na karty kredytowe lub wizytówki. 
Zapakowany w drewniane pudełko. 

 

 
Art. 07038 – cena 59,00 netto 

Portfel wyposażony w miejsce na bilon, 2 
kieszenie na banknoty, 5 miejsc na karty 

kredytowe, 4 kieszenie na dokumenty. Portfel 
pakowany w drewaniane pudełko. Na portfelach 
wykonujemy tłoczenie lub grawer. Istnieje także 

możliwość wykonania graweru na pudełku. 
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