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Gadżet

Zdjęcie

Opis

Znakowanie

druk cyfrowy, kolor biały
zdobienie w trzech
miejscach, wymiary
znakowania:
Logo – 55 x 22 mm
Grafika – 300 x 235 mm
Slogan – 46 x 15 mm

Rozmiarówka

Ilość szt.

S-10, M-20, L-20, XL20, XXL-10

80

Bluza
damska/męska
S-XXXL

Gramatura materiału -min. 280g. max. 340
g Skład: min. 80% bawełna, bluza zkaładana
przez głowę, okrągłe wykończenie wokół
szyi, ściągacz przy szyi, prosto wszyte
rękawy, kolor granatowy zbliżony do
Pantone 286 C,

Polo męskie SXXXL

Kolor granatowy zbliżony do Pantone 286
C, gramatura materiału min. 200 g, max.
260 g, skład: min. 70% bawełna, krój z
bocznymi szwami, kołnierzyk i mankiety z
haft biały w jednym miejscu,
dzianiny ściągaczowej z kontrastowym
S-5, M-10, L-10, XLwymiary znakowania:
paskiem, plisy z guzikami w kolorze
10, XXL-5
Logo – 55 x 22 mm
materiału, wewnętrzna część lamówki
wykończona taśmą z tego samego
materiału co koszulka, szew na ramionach
wzmocniony taśmą, prosto wszyte rękawy

40

3

4

5

Polo damskie XSXL

Kolor granatowy zbliżony do Pantone 286,
gramatura materiału min. 200 g, max. 260
g, skład: min. 70% bawełna, dopasowany
krój z bocznymi szwami, kołnierzyk i
mankiety z dzianiny ściągaczowej z
kontrastowym paskiem,
plisa z guzikami w kolorze materiału,
wewnętrzna część lamówki wykończona
taśmą z tego samego materiału co
koszulka, szew na ramionach wzmocniony
taśmą, prosto wszyte rękawy

haft biały w jednym miejscu,
S-5, M-10, L-10, XLwymiary znakowania:
5
Logo – 55 x 22 mm

30

Bajsbolówka
damska/męska

Skład: bawełna min. 80%, gramatura
materiału min. 280 g, max. 340 g, od środka
bluza wyszyta miękkim materiałem. Stójka,
ściągacze na mankietach i u dołu bluzy z
dzianiny prążkowanej w paski w
kontrastowych kolorach. Na karku taśma
wzmacniająca, dwie wpuszczone kieszenie z
kontrastowym obszyciem, zapięcie na
zatrzaski w kontrastowym kolorze, kolor
granatowy zblizony do Pantone 286 C,
rękawy szare

dwa różne hafty w kolorze
białym, wymiary
znakowania:
Logo – 55 x 22 mm
Slogan – 85 x 9 mm

80

Czapka z
daszkiem

6 panelowa czapka bejsbolówka z bawełny,
regulowany pasek z metalową klamerką.
haft biały w jednym miejscu,
Dziurki wentylacyjne obszyte w
wymiary znakowania:
dopasowanym kolorze. Skład: min. 80%
Logo – max. 50 x 40 mm
bawełny, gramatura materiału min.300 g,
max. 360 g.

S-10, M-20, L-20, XL20, XXL-10

20
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Kubek termiczny

Kubek termiczny próżniowy, stal
nierdzewna wewnątrz i na zewnątrz, z
odkręcaną plastikową pokrywą i
wbudowanym, składanym otworem do
picia, kolorowa guma wokół otworu i na
spodzie, pojemność 400 ml.

Kubek
cermaiczny

Ceramiczny kubek o klasycznym kształcie,
ścianki kubka lekko rozszerzają się ku górze,
kalka, 1 kolor w dwóch
pojemność 300 ml (+/- 5%), kolor kubka:
miejscach
biały, wymiary kubka: wysokość - 10,2 cm,
średnica 8,5 cm (+/- 5%)

30

Plecak

plecak z poliestru 600D, zewnętrzna kieszeń
zapinana na suwak, plecy z poliestru 210D, transfer cyfrowy, 1 kolor w 1
kolor granatowy, wymiary: 22 x 10 x 39 cm miejscu
(+/- 5%)

30

tampodruk, kolor granatowy
w jednym miejscu

30
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Długopis
metalowy

Metalowy błyszczący długopis ze stali
nierdzewnej ze srebrnymi wykończeniami.
Wyposażony w wkład w kolorze niebieskim. grawer na korpusie
Wymiary: 13,4 x 0,7 cm (+/- 5%), kolor
obudowy: granatowy

10

Ołówek
drewniany

Drewniany, naostrzony ołówek HB z białą
tampodruk, kolor biały, dwa
gumką, kolor: granatowa farba metaliczna,
znakowania
wymiary: 0,7 x 18,6 cm (+/- 5%)

100

Brelok samolot

brelok - miniaturka samolotu o
trójwymiarowym kształcie, wykonany z
chromowanego metalu, pakowany w
grawer na blaszce
elegancki czarny kartonik. Grawer na
blaszce zawieszonej razem z samolotem na
jednym kółku. Wymiary z kółkiem: min. 35
mm x 80 mm

50
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