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Kolekcja GO GREEN pomaga osiągnąć cele 
promocyjne w bardziej zrównoważony sposób. 
Produkty w tym katalogu stanowią bardziej 
ekologiczną alternatywę dla tradycyjnych 
produktów. Są w całości lub częściowo wykonane 
z naturalnych, ekologicznych lub poddanych 
recyklingowi materiałów lub stanowią zamiennik 
normalnych przedmiotów codziennego użytku.

NATURALNE, 
ZRÓWNOWAŻONE 
I PRZYJAZNE DLA 
ŚRODOWISKA PRODUKTY 
PROMOCYJNE
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Jednym ze sposobów zmniejszenia ilości 
odpadów - zwłaszcza odpadów z tworzyw 
sztucznych - jest wybór produktów wykonanych 
z materiałów, które są lub mogą być poddane 
recyklingowi. Recykling ma wiele zalet, 
oprócz również zmniejszenia ilości odpadów 
trafiających na składowiska. Wykorzystuje 
materiały odpadowe do przekształcania ich w 
nowe produkty, co zmniejsza zużycie świeżych 
surowców. Recykling materiałów wymaga ułamka 
energii niż pierwotna produkcja, co również 
zmniejsza zanieczyszczenie powietrza i wody.
Inną opcją jest użycie naturalnych materiałów, 
które ulegają biodegradacji, tj. Są zdolne do 
rozkładu z powrotem na naturalne elementy. 
Oznacza to, że produkty te można bezpiecznie 
zutylizować, gdy przestaną działać.

Zachęcamy naszych klientów do wymiany 
codziennych artykułów jednorazowego użytku 
na alternatywne produkty wielokrotnego użytku 
i cieszenia się ich zaletami. Nie tylko pomagają 
zmniejszyć ilość odpadów, ale są również 
bezpieczniejsze. Przechowywanie napojów 
w szklanych pojemnikach może pomóc w ich 
dłuższym przechowywaniu. Bawełniane torby na 
zakupy można prać, więc nie musisz się martwić, 
kupując warzywa i owoce luzem. Te produkty 
również wyglądają o wiele bardziej atrakcyjnie 
i elegancko, zapewniając, że Twój przekaz ma 
najlepsze oddziaływanie.

MATERIAŁY

PRODUKTY 
WIELOKROTNEGO UŻYTKU
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DOSTĘPNOŚĆ
Produkty BE CREATIVE są wykonywane na zamówienie w naszych własnych zakładach produkcyjnych lub 
montowane z naszego magazynu części. Są produkowane, montowane lub drukowane w Europie. Zapewnia 
to krótki czas dostawy i niską minimalną wielkość zamówienia, nawet w przypadku produktów wykonanych 
całkowicie na zamówienie.

UNIKALNY

INNOWACYJNY

Kolekcja BE CREATIVE umożliwia tworzenie wyjątkowych i zapadających w pamięć wiadomości i obrazów, 
oferując wysoki stopień personalizacji.

Kolekcja BE CREATIVE składa się ze specjalnych produktów, opracowanych i wybieranych ręcznie z myślą o 
kreatywności i specjalnym dostosowaniu. Nadruki są prawie w całości wykonane w technologiach cyfrowych, 
zapewniając kolorowe i wysokiej rozdzielczości efekty.

Wiele naszych produktów BE CREATIVE ma warianty 
GO GREEN, a my wykorzystaliśmy naturalne kolory 
i uspokajające grafiki, aby zaprezentować je w tym 
katalogu. Promuj swoją firmę stylowymi wzorami, 
jednocześnie pokazując, że dbasz o środowisko!

BE CREATIVE to specjalna kolekcja produktów, która 
pozwala tworzyć idealnie dopasowane i naprawdę 
wyjątkowe upominki reklamowe. Te elementy 
dają swobodę prezentowania marki za pomocą 
odważnych, pełnokolorowych projektów, które 
można łatwo zintegrować z wizerunkiem firmy.
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CREASLEEVE

CREABOX
Wzbogać swój prezent promocyjny o niestandardowe, zadrukowane w full kolorze 
pudełko. Nasz dobrze znany program spersonalizowanych pudełek upominkowych 
CreaBox zapewnia ekskluzywne wrażenia z prezentów i profesjonalny wygląd każdego 
prezentu.

Oferujemy dwa rodzaje zadrukowanych cyfrowo pudełek na wybrane 
produkty:
- Kartony z tektury na masywne i kruche przedmioty.
- Kartony jednowarstwowe na mniejsze produkty.

Nowy program CreaSleeve (personalizowanego, papierowego rękawa) umożliwia 
stworzenie własnej, pełnokolorowej, papierowej obwoluty dla większości produktów 
z naszej kolekcji. Oferuje stylową, a jednocześnie ekonomiczną alternatywę dla już 
istniejących, personalizowanych pudełek upominkowych CreaBox.

Na wybrane artykuły oferujemy dwa rodzaje papierowych rękawów z 
nadrukiem cyfrowym:
- Biała tektura dla żywych kolorów.
- Papier kraftowy zapewniający naturalny wygląd.

Aby uzyskać więcej informacji na temat czasu produkcji i cen, prosimy o kontakt!

CREAPACK

Twój produkt promocyjny z nadrukiem zrobi większe 
wrażenie ze spersonalizowanym pakowaniem. 
Dlatego oprócz dostarczania idealnych upominków 
reklamowych z indywidualnym nadrukiem, 
zapewniamy również pełną opcję dostawy ze 
spersonalizowanymi pudełkami prezentowymi i 
papierowymi rękawami. CreaBox i CreaSleeve, jako 
członkowie wysoce konfigurowalnej kolekcji Be 
Creative, mogą być znakowane w pełnym kolorze 
z Twoim unikalnym wzorem, aby idealnie pasowały 
do Twojej marki i przekazu.
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DREWNO
Drewno jest jednym z najstarszych naturalnych surowców używanych przez ludzkość. Drzewa w historii 
pełniły dla nas wiele funkcji, takich jak: paliwo, w budownictwie i przemyśle stoczniowym, stosowane 
przy produkcji mebli czy chociażby jako materiał piśmienniczy, podczas gdy nieścięte, żywe gatunki 
zwiększają estetykę naszego krajobrazu i przyczyniają się do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza. 
Drzewa czerpią 90% swojego pożywienia z atmosfery, a tylko 10% z gleby.
Drewno jest materiałem biodegradowalnym i surowcem odnawialnym – produkcja drewna nie 
generuje żadnych odpadów. Nasze produkty drewniane pochodzą z różnych gatunków drewna, takich 
jak orzech, sosna i brzoza. Produkty drewniane mają naturalny i trwały wygląd, kojarzony z wysoką 
wartością, co czyni je idealnym materiałem na produkty eleganckie i ekskluzywne. Ponadto produkty z 
drewna bywają wyjątkowo trwałe, mogą pozostać w stanie nienaruszonym nawet 100 lat – co skutkuje 
mniejszym zużyciem energii wykorzystywanej do produkcji drewna.



Yantic AP721655
4-częściowy zestaw podkładek z naturalnego 
drewna sosnowego związany sznurkiem z juty. 
Średnica podstawek może wynosić 8-10 cm. 
Rozmiar: ø100×40 mm Nadruk: P2(4), E2

17,77 zł
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Woolly AP800439
Ekologiczne, jednorazowe sztućce z 
naturalnego drewna. Dostępne kształty: 
widelec, nóż i łyżka. Min ilość: wielokrotności 
100 szt. Rozmiar: 160×33 mm 
Nadruk: E0, P0(4)

0,48 zł

Bierbaum AP874007
Otwieracz do butelek z drewnianą rączką. 
Rozmiar: 144×25×19 mm Nadruk: P1(4), E1

7,74 zł

-A -B -C
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https://coolcollection.eu/en/products/AP874007
https://coolcollection.eu/en/products/AP800439-B


Tomtit AP718123
Drewniany domek dla ptaków. Dostarczany rozłożony. 
Rozmiar: 165×142×120 mm Nadruk: S1(2), E2, P1(2), OP(FC)

17,14 zł

Panky AP722164
Bawełniana skakanka z drewnianymi uchwytami. 
W bawełnianym woreczku ściąganym sznurkiem. 
Rozmiar: ø8×3100 mm Nadruk: E2, P2(2), T2(8), 
DTC(FC)

33,84 zł
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https://coolcollection.eu/en/products/AP718123
https://coolcollection.eu/en/products/AP722164


Saiker AP722163
Zestaw do tenisa plażowego - 2 rakiety i 1 piłka, 
produkt wykonany z drewna i ekologicznego plastiku 
ze słomy pszenicznej. Rozmiar: 190×330×6 mm 
Nadruk: S1(2), E3

38,25 zł
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Immermor AP718152
Laminowana gra pamięciowa z drewna 
brzozowego z motywem tematycznym. Z 
24 płytkami (40x40 mm). Cena obejmuje 
1 kolorowy nadruk logo na tylnej stronie 
wszystkich płytek. Minimalne zamówienie: 50 
sztuk. Rozmiar: 40×40 mm Nadruk: FP-S(1)

18,22 zł

zwierzęta zawody
AP718152-A AP718152-B

owoce i warzywa budynki
AP718152-C AP718152-D

ochrona środowiska pojazdy
AP718152-E AP718152-F

sporty krajobrazy
AP718152-G AP718152-H
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DŁUGOTRWAŁE ZABAWKI 
DLA WSZYSTKICH GRUP 
WIEKOWYCH

Cała rodzina może cieszyć się kolekcją 
naszych tradycyjnych gier i łamigłówek w 
drewnianej formie. Wybierz ekologiczną 
wersję szachów, domino i innych klasycznych 
i nowoczesnych gier, aby nauczyć dzieci 
dbania o środowisko.

Sabix AP721449
45 elementowa, drewniana gra "wieża" w 
bawełnianym pokrowcu. Rozmiar: 50×175×50 mm 
Nadruk: E2, T2(8), DTC(FC)

23,25 zł
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https://coolcollection.eu/en/products/AP721449


Xigral AP721182
Derwniany zestaw gier zawierający: szachy, domino, 
mikado i bierki. Rozmiar: 163×30×163 mm 
Nadruk: E2, P2(4), OP(FC)

28,45 zł
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https://coolcollection.eu/en/products/AP721182


Genium AP781685
Zestaw 3 szt. drewnianych puzzli w pudełku. 
Rozmiar: 163×60×64 mm Nadruk: E2, P2(4), OP(FC)

40,86 zł

Kelpet AP781823
Drewniane domino z obrazkami zwierząt 
w drewnianym pudełku. 28 płytek. 
Rozmiar: 150×32×50 mm Nadruk: E1, P1(4), OP(FC)

12,50 zł
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https://coolcollection.eu/en/products/AP781685
https://coolcollection.eu/en/products/AP781823


Mikado AP781825
Gra Mikado (rodzaj bierek) z drewna, w drewnianym 
pudełku. 41 elementów. Rozmiar: 195×30×45 mm 
Nadruk: E1, P1(4), OP(FC), VS(FC)

5,68 zł

Cretium AP781822
Drewniane jo-jo z białym bawełnianym sznurkiem. 
Rozmiar: ø50×28 mm Nadruk: E1, P1(4), VS(FC)

3,45 zł
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https://coolcollection.eu/en/products/AP781825
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Penxil 4 Eco AP716443
Drewniane kredki (4 szt.) w kartoniku z full 
kolorowym nadrukiem. Cena obejmuje 
nadruk cyfrowy. Min. ilość: 100 szt. 
Rozmiar: 30×90×8 mm Nadruk: FP-DG(FC)

4,93 zł

Penxil 6 Eco AP716444
Drewniane kredki (6 szt.) w kartoniku z full 
kolorowym nadrukiem. Cena obejmuje 
nadruk cyfrowy. Min. ilość: 100 szt. 
Rozmiar: 45×90×9 mm Nadruk: FP-DG(FC)

5,36 zł

Penxil 12 Eco AP716445
Drewniane kredki (12 szt.) w kartoniku z full 
kolorowym nadrukiem. Cena obejmuje nadruk 
cyfrowy. Min. ilość: 100 szt. Rozmiar: 90×90×9 mm 
Nadruk: FP-DG(FC)

6,65 zł
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https://coolcollection.eu/en/products/AP716443
https://coolcollection.eu/en/products/AP716444
https://coolcollection.eu/en/products/AP716445


Togi AP791916
Drewniany ołówek z kolorywymi gumkami, 
nienaostrzony. Rozmiar: ø7×190 mm 
Nadruk: P0(4), E0

0,42 zł

-01

-02

-05

-06

-07

-10
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ZIELONY TO KOLOR 
KREATYWNOŚCI
Udowodniono, że kolor zielony pomaga zwiększyć 
kreatywność. Uspokój swój umysł i puść wodze 
fantazji, korzystając z naszych drewnianych 
ołówków grafitowych, konfigurowalnych zestawów 
kredek i długopisów pokrytych drewnem.

Dragon AP808510
6 szt. kredek w drewnianym pudełku z linijką 20 
cm. Rozmiar: 210×25×35 mm  Nadruk: E1, P2(4), 
OP(FC)

7,17 zł

Miniature AP761943
Mini ołówek w naturalnym kolorze z gumką do 
ścierania. Rozmiar: ø5×90 mm Nadruk: P0(4), E0

0,30 zł
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https://coolcollection.eu/en/products/AP761943
https://coolcollection.eu/en/products/AP808510


Palermo AP722055
Zestaw piśmienniczy - 5szt. w drewnianym etui. W 
zestawie długopis z papieru z recyklingu (z niebieskim 
wkładem), ołówek (HB, nienaostrzony), 15 cm linijka, 
temperówka i gumka. Rozmiar: 200×37×44 mm 
Nadruk: P2(4), E1

19,12 zł
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Burnham AP810429
Drewniany długopis z kanciastym korpusem i linijką 14 cm z 
jednej strony. Z niebieskim wkładem. Rozmiar: ø10×180 mm 
Nadruk: E1, P1(4)

2,13 zł

Nawodu AP808830
Zestaw w kolorze naturalnego drewna, zawiera długopis 
i pióro kulkowe, dostarczane z niebieskim wkładem. 
Rozmiar: 170×53×23 mm Nadruk: E2, P2(4), UVC(FC)

46,47 zł
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https://coolcollection.eu/en/products/AP810429
https://coolcollection.eu/en/products/AP808830


Kornon 16GB AP722117
Drewniany długopis z końcówką do ekranów dotykowych z 
pamięcią flash USB 16 GB. W pudełku z papieru kraft. USB 2.0. 
Rozmiar: ø18×145 mm Nadruk: E1, P2(2)

Cena indywidualna
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WooCam Creative AP718907
Samoprzylepna, przesuwana osłona na kamerę internetową z 
drewnianą powierzchnią. Z papierową kartą z nadrukiem cyfrowym. 
Cena zawiera nadruk cyfrowy na froncie karty. Min. ilość: 100szt. 
Rozmiar: 55×70 mm Nadruk: FP-DG(FC), E1, P1(2)

4,06 zł
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https://coolcollection.eu/en/products/AP718907


OneSix AP808514
Linijka z drewna sosnowego, 16 cm. 
Rozmiar: 170×25×3 mm Nadruk: E1, P0(4), OP(FC)

0,85 zł

ThreeO AP808515
Linijka z drewna sosnowego, 30cm. 
Rozmiar: 310×25×3 mm Nadruk: E1, P0(4), S0(2), 
OP(FC)

1,36 zł

Looney AP718092
Drewniana linijka w różnym 
kształcie. Rozmiar: 192×35 mm 
Nadruk: E1, P1(2)

1,84 zł

AP718092-A
192×35 mm

AP718092-B
169×42 mm

AP718092-C
153×29 mm

AP718092-D
148×43 mm

AP718092-E
160×45 mm

AP718092-F
170×38 mm

AP718092-G
147×32 mm

ciężarówka

żyrafa

krokodyl

gąsienica

kot

pies

mysz
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https://coolcollection.eu/en/products/AP808515
https://coolcollection.eu/en/products/AP718092-E


Simler AP718057
Drewniana linijka, 15 cm. Rozmiar: 170×40×1 mm 
Nadruk: E1, P0(4), OP(FC)

1,43 zł

Bomler AP718058
Drewniana zakładka z 11 cm linijką. 
Rozmiar: 125×35×1 mm Nadruk: E1, P0(4), OP(FC)

1,23 zł
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https://coolcollection.eu/en/products/AP718057
https://coolcollection.eu/en/products/AP718058


Cembra AP864005-00
Klip na notataki z drewna sosnowego i metalu. 
Rozmiar: 25×110×25 mm Nadruk: E1, P1(2)

3,38 zł
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Homey Plus AP716481
Ścienny uchwyt na klucze w kształcie domu 
z 4 wyjmowanymi breloczkami w rodzinnym 
stylu. Wykonany ze sklejki brzozowej. 
Rozmiar: 175×163×12 mm Nadruk: P2(2), E1

23,23 zł

Forever AP718644
Wieczny kalendarz biurkowy wykonany ze sklejki 
brzozowej i orzecha włoskiego. Dostarczany na 
płasko. Rozmiar: 250×154×60 mm Nadruk: E2

29,57 zł
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Woody A AP718153
Okrągły, laminowany brelok z drewna 
brzozowego z nadrukiem full kolor. 
Cena obejmuje druk UV LED po 
jednej stronie. Minimalna ilość 200szt. 
Rozmiar: 45×71 mm Nadruk: FP-UV(FC)

2,14 zł

Woody B AP718160
Owalny, laminowany brelok z drewna 
brzozowego z nadrukiem full color. 
Cena obejmuje druk UV LED po jednej 
stronie. Minimalne zamówienie: 200 szt. 
Rozmiar: 35×80 mm Nadruk: FP-UV(FC)

2,14 zł

Woody C AP718161
Kwadratowy, laminowany brelok z drewna 
brzozowego z nadrukiem full color. 
Cena obejmuje druk UV LED po jednej 
stronie. Minimalne zamówienie: 200 szt. 
Rozmiar: 45×72 mm Nadruk: FP-UV(FC)

2,14 zł

Woody D AP718162
Prostokątna, laminowany brelok z drewna 
brzozowego z nadrukiem full color. 
Cena obejmuje druk UV LED po jednej 
stronie. Minimalne zamówienie: 200 szt. 
Rozmiar: 35×80 mm Nadruk: FP-UV(FC)

2,14 zł
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Sloggy AP864007
Brelok z drewna sosnowego z korą i metalowym 
przypięciem. Mogą występować różnice w 
wymiarach między produktami. Rozmiar: ø60×9 mm 
Nadruk: E1

5,03 zł

Loggy AP864006
Brelok z naturalnego drewna z korą z metalowym 
przypięciem. Mogą występować różnice w 
wymiarach między produktami. Rozmiar: ø50×5 mm 
Nadruk: E1

3,28 zł
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BAMBUS
Bambus to  roślina wiecznie zielona z rodziny traw, występująca w ponad 1400 gatunkach. Większość 
z nich pochodzi z ciepłych i wilgotnych klimatów tropikalnych, jednak wiele gatunków występuje 
również w innych regionach. Bambus to najszybciej rosnąca roślina na Ziemi; odnotowano wzrost 
niektórych gatunków o 910 mm w ciągu jednego dnia. Nawet typowe tempo wzrostu powszechnie 
uprawianego bambusa wynosi 30-100 mm dziennie w okresie wegetacji. Zbierane są w wieku od 
trzech do siedmiu lat, w zależności od gatunku. Bambus jest również bardzo produktywny; każdej 
wiosny ze stale rosnącego systemu korzeniowego wytwarza nowe pędy niezależnie od zbioru 
dojrzałych łodyg i wieku rośliny.
Bambus jest bardzo elastycznym i mocnym materiałem; dlatego jest również stosowany jako materiał 
budowlany. Jest naturalnie antybakteryjny, co czyni go wygodnym materiałem do stosowania w 
produkcji szczoteczek do zębów, grzebieni i innych akcesoriów łazienkowych. Tkanina wykonana z 
włókna bambusowego jest również używana do produkcji ubrań i pieluch.

BAMBOO



Blambo AP810464
Głośnik Bluetooth w bambusowej obudowie z gumowanym 
spodem i wbudowanym akumulatorem. Z funkcją rozmów 
głośnomówiących i odtwarzaczem kart micro SD. W zestawie kabel 
USB. Rozmiar: 60×60×50 mm Nadruk: E3, P3(2)

61,68 zł

Teoden AP722098
Głośnik Bluetooth w bambusowej obudowie z 
wbudowanym akumulatorem. W zestawie kabel USB. 
Rozmiar: 60×60×62 mm Nadruk: E3, P3(2)

98,13 zł

MICRO SD
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Denzel AP721121
Głośnik Bluetooth w bambusowej obudowie z funkcją rozmów 
głośnomówiących, radiem FM i wbudowanym akumulatorem. 
W zestawie kabel USB do ładowania. Rozmiar: ø72×43 mm 
Nadruk: E3, ER1, P3(1), UVD(FC)

54,39 zł

Kaltun AP721113
Głośnik Bluetooth w bambusowej obudowie z funkcją rozmów 
głośnomówiących, radiem FM i wbudowanym akumulatorem. 
W zestawie kabel USB do ładowania. Rozmiar: ø60×51 mm 
Nadruk: E3, ER1, P3(1)

50,08 zł

MICRO SD FM RADIO

MICRO SD FM RADIO
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Tresan AP721931
Bezprzewodowe słuchawki bluetooth z funkcją rozmów 
głosowych w bambusowym etui ładującym. Zawiera kabel USB. 
Rozmiar: 47×90×33 mm Nadruk: E3, P3(4)

141,20 zł
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Blook AP810431
Bambusowy, biurkowy uchwyt na telefon. 
Rozmiar: 80×60×20 mm Nadruk: E1, P1(2)

9,50 zł

Gibba AP800444
Bambusowy uchwyt na telefon komórkowy. Z 
otworem na kabel do wygodnego ładowania. 
Dostarczany na płasko. Rozmiar: 140×80×5 mm 
Nadruk: E2, P1(2)

10,92 zł

Rufa AP718376
Brelok z uchwytem na telefon ze sklejki bambusowej 
z metalowym kółkiem. Rozmiar: 25×75×3 mm 
Nadruk: E1, P1(2)

3,22 zł
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Sunster AP810468
Bambusowy power bank 8000 mAh z wbudowaną ładowarką solarną. 
Power bank można ładować przez porty USB-C i micro USB. W zestawie 
kabel USB. Rozmiar: 155×74×20 mm Nadruk: E3, P3(4)

98,64 zł
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Booster AP810453
Bambusowy power bank 4000 mAh. Może być ładowany 
bezpośrednio przez gniazdo mico USB i USB-C. Zawiera kabel 
USB. Rozmiar: 117×68×10 mm Nadruk: E3, P3(4)

69,96 zł

Wooster AP810454
Bambusowy power bank 6000 mAh z ładowarką indukcyjną 
(5W). Porty wejściowe: mico USB i USB-C. Zawiera kabel USB. 
Rozmiar: 145×68×16 mm Nadruk: E3, P3(4)

106,31 zł
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Wirbo AP810400
Ładowarka indukcyjna (5W) w bambusowej 
obudowie. Zawiera kabel USB. 
Rozmiar: ø92×7 mm Nadruk: E3, P3(4)

44,54 zł

Molarm AP810467
Wielofunkcyjny budzik w bambusowej obudowie z 
wyświetlaczem LED, termometrem i wbudowaną 
ładowarką indukcyjną (5W). W zestawie kabel do 
USB. Rozmiar: 160×75×40 mm Nadruk: E3, P3(2)

125,12 zł

Nembar AP721122
Ładowarka indukcyjna (5W) w obudowie 
z bambusa i plastiku. Zawiera kabel USB. 
Rozmiar: ø100×7 mm Nadruk: E3, P3(4)

41,73 zł
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Dimper AP721510
Uchwyt na telefon z wbudowaną ładowarką 
indukcyjną (5W). Zawiera kabel USB. 
Rozmiar: 70×115×80 mm Nadruk: E3, P3(4)

91,04 zł

BAMBOO 39

https://coolcollection.eu/en/products/AP721510


Booframe AP806657
Ramka bambusowa na zdjęcia ze stacją pogodową. Funkcje: 
budzik, minutnik, kalendarz i termometr. Działa na 2 baterie AAA, 
bez baterii. Rozmiar: 180×180×20 mm Nadruk: E3, P3(2)

76,53 zł
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Bambusb AP897087
Bambusowy pendrive w kształcie karty kredytowej. 
Pojemność: 8/16GB. Rozmiar: 90×55×5 mm 
Nadruk: E1, P1(4)

Cena indywidualna

Ligrant AP722145
Podgrzewacz do kubków USB w bambusowej 
obudowie. W zestawie kabel USB. 
Rozmiar: ø104×19 mm Nadruk: E3, P3(2)

57,99 zł

BooCalc AP806979
Kalkulator z 12-cyfrowym wyświetlaczem, 
zasilany energią słoneczną w obudowie z 
bambusa i plastiku. W zestawie bateria guzikowa. 
Rozmiar: 90×170×15mm  Nadruk: E2, P2(2)

63,00 zł

Norman AP722097
Bambusowy hub z 2 portami USB i 1 portem 
USB-C, USB 2.0. Rozmiar: 79×10×37 mm 
Nadruk: E3, P3(2)

42,18 zł
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BooCart AP718372
Brelok - żeton do wózka ze sklejki bambusowej. 
Rozmiar: 73×23×2 mm Nadruk: E1, P1(2)

2,70 zł
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Borby AP806982
Okrągły, metalowy brelok z bambusową wstawką. 
W pudełku z papieru kraft. Rozmiar: ø39×75mm 
Nadruk: E1, P1(4)

8,24 zł

Sqorby AP806981
Metalowy brelok w kształcie prostokąta z 
bambusową wstawką. W pudełku z papieru kraft. 
Rozmiar: 25×90 mm Nadruk: E1, P1(4)

8,24 zł

Horby AP806983
Metalowy brelok w kształcie domu z bambusową 
wstawką. W pudełku z papieru kraft. 
Rozmiar: 41×71mm Nadruk: E1, P1(4)

8,24 zł
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Bambry AP718370
Brelok ze sklejki bambusowej z metalowym kółkiem.
 Nadruk: E1, P1(4)
2,52 zł

-A
 ø45×3 mm

35×53×3 mm

35×53×3 mm

 ø45×45×3 mm

-B

-C

-D
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Lampoo AP844044
Bambusowa mini latarka z białą diodą LED i metalowym 
brelokiem. Z baterią guzikową. Rozmiar: ø15×64 mm 
Nadruk: E1, P1(2)

6,54 zł

Sultan AP721903
Scyzoryk ze stali nierdzewnej z bambusową rączką. 
Rozmiar: 105×30×13 mm Nadruk: E2, P2(2)

25,09 zł

Folnax AP721904
Narzędzie wielofunkcyjne (12 funkcji) ze stali nierdzewnej 
z bambusowymi uchwytami. Rozmiar: 50×105×17 mm 
Nadruk: E2, P2(2)

45,95 zł
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Rolbus AP800431
Bambusowy kalendarz wieczny na biurko 
z 4 kostkami. Rozmiar: 110×35×50 mm 
Nadruk: E2, P2(4)

40,23 zł

Rubus 30 AP810434
Linijka bambusowa 30 cm. Rozmiar: 309×32×3 mm 
Nadruk: E1, P0(4), S0(2), OP(FC)

3,56 zł

Boomark AP718537
Zakładka do książek ze sklejki bambusowej ze 
sznurkiem ze skóry PU. Rozmiar: 40×130×2 mm 
Nadruk: E1, P1(4)

4,67 zł
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BooBadge AP716415
Przypinka ze sklejki bambusowej z magnetycznym 
pinsem. 
 Nadruk: E1, P1(2)
5,16 zł

-A
 ø45 mm 35x53 mm 35x53 mm45×45 mm

-B -C -D
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Bamboard AP845182
Podkładka na dokumenty z bambusa w rozmiarze 
A4. Rozmiar: 225×315 mm Nadruk: E3, S1(2)

23,37 zł
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Pathom AP806992-10
Notes z okładką z bambusa i skóry PU. 80 
kartek w linie z papieru z recyklingu. Zawiera 
zakładkę i gumowy pasek. Rozmiar A5. 
Rozmiar: 140×210×15 mm Nadruk: E2, P2(4), 
S1(1)

34,65 zł

Tumiz AP721129
Notes spiralny z okładką bambusową. 70 kartek w 
linie i bambusowy długopis z niebieskim wkładem. 
Rozmiar: 100×150×16 mm Nadruk: E2, P2(4)

16,21 zł
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Bombra AP864011
Klip na notataki z bambusa i metalu. 
Rozmiar: 25×115×25 mm Nadruk: E1, P1(2)

3,81 zł

Tecin AP722173
Bambusowa zakładka i linijka z 25 dużymi i 
125 małymi samoprzylepnymi karteczkami (w 
5 różnych kolorach). Rozmiar: 215×60 mm 
Nadruk: E1, P1(2)

5,95 zł
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Heleon AP781185
Bambusowy zestaw piśmienniczy. Długopis z 
końcówką do ekranów dotykowych i ołówek 
mechaniczny w pudełku prezentowym. Niebieski 
wkład i rysiki 0,7mm. Rozmiar: 172×22×42 mm 
Nadruk: E1, P2(4)

7,75 zł

Veduru AP806988
Elegancki, metalowy przekręcany długopis 
z bambusowym korpusem i błyszczącymi 
chromowanymi elementami. W bambusowej tubie 
z chromowaną nasadką. Z niebieskim wkładem. 
Rozmiar: ø25×165 mm Nadruk: E1, P2(1)

33,98 zł
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Boothic AP810427
Długopis bambusowy z ekologicznymi elementami ze 
słomy pszenicznej (końcówka i klip). Z niebieskim wkładem. 
Rozmiar: ø11×142 mm Nadruk: E1, P1(4)

1,69 zł

Roak AP722054
Bambusowy długopis z elementami z plastiku ze słomy pszenicznej. Z 
niebieskim wkładem. Rozmiar: ø10×140 mm Nadruk: E1, P1(2)

1,70 zł
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PROMUJ Z NATURĄ
Pisanie jest istotną częścią naszego życia 
i może być bardziej zrównoważone, 
wybierając bardziej ekologiczne alternatywy. 
W naszej kolekcji znajdziecie Państwo 
szeroką gamę długopisów wykonanych z 
naturalnych materiałów, a jednocześnie 
wytrzymałych jak długopisy plastikowe. 
Promuj swoją firmę, wykorzystując w pełni 
możliwości dostosowywania naszych 
produktów i pokazując, że dbasz o 
środowisko.

Bashania AP809361
Długopis bambusowy z metalowym 
klipem i końcówką. Z niebieskim wkładem. 
Rozmiar: ø11×135 mm Nadruk: E1, P1(4)

2,09 zł

Bambery AP810438
Długopis bambusowy z ekologicznymi elementami 
ze słomy pszenicznej i metalowym klipem. Z 
niebieskim wkładem. Rozmiar: ø13×140 mm 
Nadruk: E1, P1(4)

5,03 zł

-00

-07
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Bovoid AP800452
Długowieczny, bambusowy długopis bezatramentowy z białą 
gumką i końcówką ze stopu metalu, która utlenia papier. Ten 
długopis pisze podobnie jak ołówek i jest również usuwalny.  
Rozmiar: ø8×159 mm Nadruk: E1, P1(4)

7,74 zł

54

https://coolcollection.eu/en/products/AP800452


Nikox AP721092
Długopis bambusowy z czarnym wkładem. 
Rozmiar: ø11×140 mm Nadruk: E1, P1(4)

4,13 zł

Boorly AP806987
Aluminiowy długopis z końcówką do ekranów 
dotykowych z bambusowym uchwytem i 
gumowanym wykończeniem. Ze specjalną 
powłoką pod grawer lustrzany, dopasowanym 
kolorystycznie do koloru gumki. Z niebieskim 
wkładem. Rozmiar: ø10×142 mm Nadruk: E1

4,86 zł
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ZBUDUJ NOWE NAWYKI
W swojej łazience możesz zrobić znacznie więcej 
niż myślisz aby chronić środowisko. Zakręcaj kran 
podczas mycia zębów, naprawiaj cieknące krany 
lub nie włączaj prysznica, dopóki nie będziesz 
gotowy, aby wejść do środka, aby oszczędzać 
wodę. Dodatkowo zawsze możesz zdecydować się 
na akcesoria łazienkowe wykonane z naturalnych i 
zrównoważonych materiałów.

Boohoo AP809567
Szczoteczka do zębów z naturalnego bambusa z 
nylonowym włosiem. W papierowym kartoniku. 
Rozmiar: 175×13×5mm Nadruk: E1, P2(2)

3,73 zł

Boohoo Mini AP809568
Szczoteczka do zębów z naturalnego 
bambusa dla dzieci nylonowym włosiem. W 
papierowym kartoniku. Rozmiar: 145×13×5mm 
Nadruk: E1, P2(2)

3,71 zł

-01-10-01-10
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Fragrano AP800466
Bambusowa podróżna butelka do perfum ze 
szklanym pojemnikiem wielokrotnego użytku 
i atomizerem w sprayu. Pojemność: 10 ml. 
Rozmiar: ø20×105 mm Nadruk: E1, P1(2)

11,46 zł
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Makeboo AP874016
Okrągłe, bambusowe lusterko kieszonkowe. 
Rozmiar: ø72×11 mm Nadruk: E2, P2(4)

7,11 zł

Kiam AP722130
10 bawełnianych płatków do twarzy wielokrotnego użytku 
w bambusowym pudełku z dozownikiem. W zestawie 
pokrowiec z siatki ze sznurkiem do wygodnego prania. 
Rozmiar: ø100×97 mm Nadruk: E2, ER1, P2(1)

77,74 zł

Bessone AP809572
Grzebień bambusowy w pudełku z papieru 
pakowego. Rozmiar: 137×30×6 mm 
Nadruk: E1, P1(2), OP(FC)

3,45 zł
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BooFit AP800420
Cyfrowa waga łazienkowa z bambusową powierzchnią. Maksymalna waga: 
150 kg, podziałka 0,1 kg, jednostki miary: kg/lb/st. Z baterią guzikową. 
Rozmiar: 300×300×26 mm Nadruk: E3, S2(2)

96,60 zł
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Digibreeze Eco AP718529
Personalizowany wachlarz z tektury z bambusowym uchwytem. 
Z nadrukiem cyfrowym po obu stronach. Min. ilość: 100szt. 
Rozmiar: 170×235 mm Nadruk: FP-DG(FC), E1, P1(2)

8,43 zł

-A -B -C -D -E -F
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Sunbus AP810395
Plastikowe okulary z bambusowymi zausznikami i metalicznymi 
soczewkami. Zawierają filtr UV 400. Nadruk: E1, P1(2), VF(FC)

22,92 zł

Landers AP722092
Klasyczne domino w bambusowym pudełku, z 28 płytkami. 
Rozmiar: 195×122×42 mm Nadruk: E2, P2(2)

74,88 zł
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Hangoo AP800468
Magnetyczna ramka bambusowa na zdjęcia z zawieszką i ze skórzanym 
sznurkiem PU. Nadaje się do zdjęć / plakatów o wymiarach do 21×30 cm. 
Rozmiar: 210×20 mm Nadruk: E2, P2(4)

27,61 zł
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Doppio AP718554
Stojak na kapsułki do kawy - na 
24szt Nespresso® ze sklejki 
bambusowej i akrylu. Dostarczany na 
płasko. Rozmiar: 190×255×87 mm 
Nadruk: E2, P2(1)

68,02 zł

Zirkony AP722194
Bambusowe pudełko do przechowywania herbaty 
z przezroczystą szklaną pokrywką i 4 przegródkami. 
Rozmiar: 295×75×85 mm Nadruk: E3, P3(4)

59,12 zł
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BooSip AP809573
Zestaw 2 bambusowych słomek wielokrotnego użytku 
i szczoteczki do ich czyszczenia w bawełnianym etui. 
Średnica i powierzchnia słomek mogą się różnić. 
Rozmiar: 50×250 mm Nadruk: E1, T1(8), DTB(FC)

8,71 zł
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Boosty AP800426
Bambusowy zestaw 4 szt. podkładek. 
Rozmiar: 110×110×40 mm Nadruk: E2, P2(4)

27,85 zł

Bourbon AP808037
Zestaw kostek lodu wielokrotnego użytku 
w bambusowym pudełku. Zawiera 9 
kamiennych kostek lodu, bawełniany 
woreczek do przechowywania i szczypce ze 
stali nierdzewnej. Rozmiar: 130×100×36 mm 
Nadruk: E2, P2(2), T2(8), DTC(FC)

59,57 zł
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Godello AP804906
Zestaw do wina z 4 akcesoriami z drewna 
inkrustowanego w bambusowym pudełku. 
Rozmiar: 147×168×49 mm Nadruk: E3, P3(4)

69,89 zł
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Roonito AP806991
Okrągły bambusowy otwieracz do butelek 
z magnesami. Rozmiar: ø60×10mm 
Nadruk: E1, P1(4)

6,09 zł

Albarino AP800449
Składany, bambusowy stojak na wino na 
6 butelek. Brak w komplecie butelek wina. 
Rozmiar: 350×255×13 mm Nadruk: E3, S2(1)

61,21 zł
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Bomboo AP846001
Termos z podwójnymi ściankami ze stali nierdzewnej i 
bambusa z zaparzaczem do herbaty i pokrywką z paskiem. 
450 ml Rozmiar: ø67×229 mm Nadruk: RS2(1), RUV(FC), 
ER1, E3, P3(1)

80,76 zł

Temboo AP810463
Termos ze stali nierdzewnej i bambusa z izolacyjną podwójną ścianką z 
zaparzaczem do herbaty i dotykowym termometrem LED na pokrywce. 500 ml. 
W zestawie z baterią guzikową. Rozmiar: ø65×240mm Nadruk: RS2(1), RUV(FC), 
ER1, E3, P3(1)

94,78 zł
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Vanatin AP721955
Kubek termiczny z podwójną ścianką ze stali nierdzewnej 
i bambusa. Z uchwytem i pokrywką z plastiku. 300 ml. 
Rozmiar: ø80×105 mm Nadruk: E3, ER1, P3(1)

81,43 zł

Ariston AP721174
Kubek termiczny z pojedynczą ścianką, pokryty bambusem. 450 ml. 
W kartoniku. Rozmiar: ø82×170 mm Nadruk: E3, ER1, P3(1)

54,63 zł
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Bejar AP721954
Szklany lunch box z pokrywką z naturalnego 
bambusa. Z zestawem sztućców (widelec, 
łyżka, nóż) i elastycznym paskiem. 500 ml. 
Rozmiar: 172×67×127 mm Nadruk: E2, P2(2), C3(8)

66,58 zł

Ferroca AP800445
Pudełko na lunch ze stali nierdzewnej z naturalną 
bambusową pokrywką i silikonowym paskiem, 800 ml. 
Rozmiar: 160×130×55 mm Nadruk: E2, P2(2), S2(2)

59,40 zł
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Ruttata AP800446
Okrągłe, szklane pudełko śniadaniowe z pokrywką z 
naturalnego bambusa, 650 ml. Rozmiar: ø150×70 mm 
Nadruk: E2, P2(2), S2(2), C3(8)

48,69 zł
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Sinicus AP806658
Pałeczki bambusowe z pomalowanymi końcówkami, 
2szt.  Rozmiar: 225 mm Nadruk: E1, P1(4), DG2(FC)

4,27 zł

-01 -02 -03 -05 -06 -07 -10

Dostosój je do swojego 
projektu  przy pomocy 
nadruków cyfrowych!
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Escaro AP800451
Zestaw 2 łyżek bambusowych do sałatek. 
Rozmiar: 300×60 mm Nadruk: E2, P1(1)

11,72 zł

Corpax AP721951
Zestaw 5 sztućców bambusowych w bawełnianym etui. W 
zestawie widelec, nóż, łyżka, słomka do picia i szczoteczka do 
czyszczenia. Rozmiar: 65×220×25 mm Nadruk: T2(8), DTC(FC), 
E2, P2(2)

23,65 zł

SZTUĆCE NA WYNOS

Jednorazowe plastikowe sztućce 
rozkładają się setki lat, ale w większości 
przypadków psują się, zanim skończysz 
posiłek. Możesz łatwo zmniejszyć 
zanieczyszczenie plastikiem w przyrodzie, 
używając własnego, trwałego widelca, 
noża i łyżki. Nie zajmuje dużo miejsca w 
torbie, ale korzystanie z niej jest ważnym 
krokiem, który możesz podjąć, aby żyć w 
stylu "zero waste". 

BAMBOO 73

https://coolcollection.eu/en/products/AP800451
https://coolcollection.eu/en/products/AP721951


Sanjo AP808036
2-częściowy zestaw noży ze stali nierdzewnej z 
bambusowymi rękojeściami. W bambusowym 
pudełku z magnetycznym zamknięciem. 
Rozmiar: 340×100×22 mm Nadruk: E3. P3(2)

126,02 zł
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Reggiano AP800419
Tarka do sera ze stali nierdzewnej z bambusową 
tacką. Rozmiar: 151×68×40 mm Nadruk: E2, P2(4)

29,76 zł

Abbamar AP800450
Okrągła bambusowa deska do krojenia z 
4-częściowym zestawem noży do sera ze 
stali nierdzewnej. Rozmiar: ø220×38 mm 
Nadruk: E2, P2(1)

140,38 zł
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Muntok AP810398
Dwustronny ręczny młynek do soli i pieprzu w obudowie ze stali 
nierdzewnej i bambusa. Z ceramicznym mechanizmem ścierającym. 
Rozmiar: ø45×195 mm Nadruk: E2, RE2(6), ER1, P2(2)

54,35 zł

Sasa AP800406
Bambusowy moździerz. Rozmiar: ø90×48 mm 
Nadruk: P2(2), E2

26,59 zł

Borinda AP800390
Bambusowa łyżka do gotowania. 
Rozmiar: 240×50 mm Nadruk: E2, P1(1)

5,01 zł
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Ruban AP781249
Bambusowa deska do krojenia. 
Rozmiar: 150×200×10 mm Nadruk: E3

11,56 zł

Bambusa AP800388
Bambusowa deska do krojenia. 
Rozmiar: 330×230×10 mm Nadruk: E3

26,82 zł
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Korek jest korą dębu korkowego; jest to całkowicie naturalny surowiec. Jest to zrównoważony i 
odnawialny materiał, ponieważ drzewo korkowe nie jest ścinane. Usuwana jest jedynie kora w celu 
zebrania korka, po czym drzewo natychmiast zaczyna wytwarzać ją na nowo. Po osiągnięciu przez dąb 
korkowy około 25 lat, korek można zdejmować z pnia co dziewięć lat. Drzewa żyją przez około 200-300 
lat. Ponadto korek jest całkowicie biodegradowalny i nadaje się do recyklingu.
Korek jest lekki, nieprzepuszczalny dla cieczy i gazów, elastyczny i ściśliwy, zapewnia izolację termiczną 
i akustyczną. Ze względu na te cechy jest on stosowany w różnych produktach. Gdy zebrana kora 
jest wysokiej jakości, znana jest jako „delikatny” korek i służy do produkcji korków do butelek wina i 
szampana. Jednak pierwsze zbiory zwane korkiem „dziewiczym” zwykle dają materiał o niższej jakości. 
Te arkusze korka (wraz z zebranymi zużytymi materiałami) są mielone i wytwarzane w nowe produkty 
z korka, takie jak podłogi, buty, deski korkowe, izolacje i inne produkty.

CORK



Whistler AP800436
Termos ze stali nierdzewnej z izolującą 
podwójną ścianką, z zaparzaczem do 
herbaty i podstawką z korka. 450 ml. 
Rozmiar: ø65×245 mm Nadruk: RS2(1), 
RUV(FC), ER1, E3, P3(1)

55,58 zł

Vancouver AP800461
Termos ze stali nierdzewnej z podwójnymi 
ściankami oraz korkową podstawą 500 ml. 
Rozmiar: ø70×270 mm Nadruk: RS2(1), RUV(FC), 
ER1, E3, P3(1)

58,80 zł

Trupak AP721984
Szklana butelka sportowa z osłoną z naturalnego korka, 
bambusową pokrywką i paskiem do noszenia, 500 ml. 
Rozmiar: ø63×225 mm Nadruk: T1(8), DTB(FC), RS3(1), 
RUV(FC), C2(8), E3, P3(1)

36,37 zł

-21 -10 -21 -10
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Bokun AP721707
Kubek ceramiczny z podstawką z naturalnego 
korka. 420 ml. W kartoniku. Rozmiar: ø90×110 mm 
Nadruk: P2(1)

29,90 zł

Brunex AP721068
Okrągła korkowa podkładka. Rozmiar: ø100×3 mm  
Nadruk: E2, OP(FC), P1(1), S1(1)

1,44 zł

-01 -10
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Padma AP722152
Mata do jogi z naturalnego korka z rękawem z papieru 
kraft i paskiem do noszenia. Rozmiar: 600×1800 mm 
Nadruk: T3(8), DTD(FC), E3

154,78 zł

Natara AP722166
Blok do jogi z naturalnego korka w opakowaniu z papieru kraft. Od pozycji 
balansujących, po rozciąganie lub schylanie pleców z podparciem, blok 
może jest przydatny podczas ćwiczeń jogi. Rozmiar: 225×150×75 mm 
Nadruk: E2, P2(4)

69,26 zł
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ŚWIADOMOŚĆ NA 
MACIE I POZA NIĄ
Uprawianie jogi pomaga zwiększyć 
świadomość dotyczącą ciała i umysłu w życiu 
codziennym. Podejmuj świadome decyzje i 
inwestuj w zrównoważone akcesoria do jogi 
– idealne, aby budować siłę oraz poprawiać 
równowagę i elastyczność, jednocześnie 
chroniąc przyrodę.

Tuduk AP722153
Zestaw 2 kulek do masażu z naturalnego korka w 
bawełnianym etui. Pozwalają na samodzielny masaż 
i rozluźnienie napiętych mięśni w trudno dostępnych 
miejscach. Rozmiar: ø60 mm Nadruk: T2(8), 
DTC(FC)

26,30 zł
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Subrum AP721730-00
Zapinana kosmetyczka z bawełny i naturalnego korka. 
Rozmiar: 215×160×50 mm Nadruk: T1(8), DTB(FC)

16,89 zł
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CreaBeauty Cork S 
AP716459
Personalizowana, zapinana na zamek 
kosmetyczka z poliestru i naturalnego 
korka. Z nadrukowaną grafiką sublimacyjną 
na całej powierzchni. Min. ilość: 50 szt. 
Rozmiar: 150×120 mm Nadruk: FP-SU(FC)

28,09 zł

CreaBeauty Cork M 
AP716460
Personalizowana, zapinana na zamek 
kosmetyczka z poliestru i naturalnego 
korka. Z nadrukowaną grafiką sublimacyjną 
na całej powierzchni. Min. ilość: 50 szt. 
Rozmiar: 190×150 mm Nadruk: FP-SU(FC)

31,18 zł

CreaBeauty Cork L 
AP716461
Personalizowana, zapinana na zamek kosmetyczka z 
poliestru i naturalnego korka. Z nadrukowaną grafiką 
sublimacyjną na całej powierzchni. Min. ilość: 50 szt. 
Rozmiar: 250×200 mm Nadruk: FP-SU(FC)

37,94 zł
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Treisy AP722131
6-częściowy zestaw do manicure w etui z 
naturalnego korka. Rozmiar: 60×110×20 mm 
Nadruk: E2, P2(1)

16,58 zł
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Alunax AP721918
Lusterko kieszonkowe pokryte naturalnym korkiem. 
Z klasycznym lusterkiem i powiększającym. 
Rozmiar: ø62×20 mm Nadruk: P2(2), E2

15,90 zł
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Galsin AP721566-00
Worek ze sznurkami z bawełny (145 g/m²) i naturalnego 
korka. Rozmiar: 380×410 mm Nadruk: T1(8), DTB(FC), 
S1(4)

19,04 zł

Yulia AP721894
Bawełniana torba na zakupy z długimi uchwytami 
z naturalnego korka. 100% bawełna, 180 g/m². 
Rozmiar: 370×410 mm Nadruk: S1(4), T1(8), 
DTB(FC)

18,83 zł

CreaDraw Cork AP716468-10
Personalizowany worek ze sznurkami z poliestru 600D RPET i naturalnego 
korka. Z nadrukowaną na całej powierzchni grafiką sublimacyjną i 
charakterystyczną metką RPET. Min. ilość: 50 szt. Rozmiar: 340×385 mm 
Nadruk: FP-SU(FC)

56,75 zł

SuboShop Cork AP716466
Personalizowana torba na zakupy z włókniny RPET z uchwytem z naturalnego 
korka, 80 g/m². Z nadrukowaną na całej powierzchni grafiką sublimacyjną 
i charakterystyczną metką RPET. Min. ilość: 50 szt. Rozmiar: 360×380 mm 
Nadruk: FP-SU(FC)

41,43 zł
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ZAINSPIRUJ SIĘ NATURĄ

Korzystaj z różnorodnych opcji personalizacji, 
jakie oferuje nasza kolekcja toreb, 
jednocześnie pamiętając o środowisku. 
Torby wykonane z bawełny lub RPET mogą 
być idealnym ekologicznym wyborem na 
wiele okazji, takich jak codzienne zakupy 
spożywcze, wyjście na siłownię czy wyjście 
na plażę. Część korkowa to trwały, lekki 
dodatek do torby, który nadaje jej jeszcze 
bardziej naturalny wygląd.

SuboShop Playa AP716467
Personalizowana torba plażowa z poliestru 600D RPET i 
naturalnego korka. Z nadrukowaną na całej powierzchni grafiką 
sublimacyjną i charakterystyczną metką RPET. Min. ilość: 50 szt. 
Rozmiar: 360×320×100 mm Nadruk: FP-SU(FC)

69,27 zł
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Wicam AP722170
Wielofunkcyjny stojak na długopisy z naturalnego korka 
z cyfrowym wyświetlaczem, termometrem, zegarem, 
alarmem i kalendarzem. Z baterią guzikową w zestawie. 
Rozmiar: 82×98×83 mm Nadruk: E2, P2(1)

95,27 zł

STANOWISKO PRACY 
W DOMU

Praca zdalna może zaoszczędzić dużo 
czasu, a także pomóc środowisku, 
oszczędzając energię zużywaną w 
biurze i zmniejszając emisję podczas 
podróży do pracy. Spraw, aby Twoje 
domowe biuro stało się bardziej 
komfortowe dzięki naszym akcesoriom 
biurkowym pokrytym korkiem.
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Topick AP722116
Podkładka pod mysz z naturalnego 
korka z silikonową podstawą, okrągła. 
Rozmiar: ø200 mm Nadruk: E2, S1(1)

11,09 zł

Relium AP721727
Podkładka pod mysz z naturalnego korka 
z wbudowaną ładowarką indukcyjną 
(5W) i zintegrowanym uchwytem na 
telefon. Zawiera kabel USB. W kartoniku. 
Rozmiar: 265×205 mm Nadruk: E2, S2(1)

75,34 zł
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Climer AP741980
Notes A6 z naturalnego korka z 80 gładkimi 
kartkami i gumką.  Rozmiar: 89×140×14 mm 
Nadruk: E2, P1(1), T1(8), DTB(FC), OP(FC)

9,82 zł

Hartil AP721052
Notes A5 z naturalnego korka z 80 gładkimi 
kartkami i gumką.  Rozmiar: 140×210×15 mm 
Nadruk: E2, P1(1), T1(8), DTB(FC), OP(FC)

16,80 zł
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Brastel AP721488
Notes A5 z okładką z naturalnego korka i bawełny z 80 gładkimi 
kartkami. Zawiera długopis z korka z elementami plastikowymi ze 
słomy pszenicznej i czarnym wkładem. Rozmiar: 140×210×15 mm 
Nadruk: E2, P1(2), S1(1), T1(8), DTB(FC)

21,98 zł

Bluster AP721432
Notes z naturalnego korka i skóry PU z zamknięciem na gumkę i 98 czystymi 
stronami. Rozmiar A5. Rozmiar: 147×210×15 mm Nadruk: E2, P1(4), S1(1), 
T1(8), DTB(FC)

19,63 zł
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Xiankal AP721717
Notes A5 z okładką z naturalnego korka. Ze 100 stronami w linie. 
Rozmiar: 160×210×22 mm Nadruk: E2, P2(1), T1(8), DTB(FC)

21,66 zł

Minsor AP721611
Notes A5 w oprawie z naturalnego korka, 80 kartkami. W zestawie 
z korkowym długopisem z elementami ekologicznego plastiku 
ze słomy pszenicznej. Z czarnym wkładem. W tekturowym etui. 
Rozmiar: 235×18×195 mm Nadruk: E2, P2(2), T2(8), DTC(FC)

31,60 zł
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Munds AP721501
Globus z naturalnego korka na metalowej 
podstawie i z 12 pinezkami. W kartoniku. 
Rozmiar: ø150×200 mm Nadruk: E3, VS(FC)

173,25 zł

Sartal AP722089
Identyfikator z korka z bezpiecznym pinem.  
Rozmiar: 70×25×10 mm Nadruk: E1, P1(4)

4,38 zł
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Bespal AP721876-00
Smycz korkowa z metalowym karabińczykiem 
z klamrą bezpieczeństwa z plastiku ze słomy 
pszenicznej. Rozmiar: 20×500 mm Nadruk: S1(1), 
T1(8), DTB(FC)

7,36 zł
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Corpy AP716462
Personalizowany, zapinany na zamek piórnik 
z poliestru z grzbietem z naturalnego korka. Z 
nadrukowaną sublimacją grafiką z przodu. Min. ilość: 
50 szt. Rozmiar: 230×100 mm Nadruk: FP-SU(FC)

32,05 zł
-01 -10
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Bulty AP721143
Piórnik z naturalnego korka. 
Rozmiar: 230×110×20 mm Nadruk: E2, S1(1)

9,83 zł

Brunia AP722119
Etui z naturalnego korka na 1 długopis. 
Rozmiar: 40×160 mm Nadruk: E1, P2(1)

1,57 zł
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Odegor AP722123
Elegancki, metalowy zestaw składający się z długopisu i pióra 
kulkowego z korpusem pokrytym naturalnym korkiem. W 
pudełku upominkowym z naturalnego korka, z niebieskim 
wkładem. Rozmiar: 175×67×29 mm Nadruk: E1, P2(1)

56,90 zł
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Clover AP721427
Ekologiczny długopis ze słomy pszenicznej 
z korpusem pokrytym naturalnym korkiem. 
Posiada niebieski wkład. Rozmiar: ø10×135 mm 
Nadruk: P0(2), E1

2,51 zł

Corbox AP806985
Aluminiowy długopis z końcówką do ekranów 
dotykowych, z uchwytem z naturalnego korka i 
matowym wykończeniem. Z niebieskim wkładem. 
Rozmiar: ø10×142 mm Nadruk: E1, P1(4)

4,05 zł

Subber AP809605
Długopis z papieru z recyklingu pokryty korkiem z 
plastikowymi elementami. Z niebieskim wkładem. 
Rozmiar: ø9×138 mm Nadruk: P0(2), E1

1,31 zł
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Telsox AP721073
Brelok z naturalnego korka z metalową przywieszką. 
Rozmiar: ø23×44 mm Nadruk: E1, P1(1)

3,45 zł

Branko AP721486
Brelok z naturalnego korka i metalu. 
Rozmiar: 26×105 mm Nadruk: E1, P1(1)

9,78 zł
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Cruffid AP722138
Unoszący się na wodzie brelok z naturalnego 
korka ze sznurkiem i metalowym kółkiem. 
Rozmiar: 40×90×15 mm Nadruk: E1, P1(1)

7,75 zł
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PAPIER Z RECYKLINGU
Recykling papieru ma na celu przeciwdziałanie temu, że drzewa nie są przesadzane lub nie rosną 
wystarczająco szybko, aby zapewnić wystarczającą ilość materiału do ogólnego wykorzystania papieru. 
Trzy główne źródła odpadów można poddać recyklingowi. Odpady produkcyjne i przedkonsumpcyjne 
to odpady, które zostały wyrzucone, zanim były gotowe do użytku konsumenckiego. Odpady po 
konsumenckie to papier, który jest zbierany po zużyciu przez użytkowników końcowych. Obejmuje 
makulaturę z biur i domów, stare gazety i opakowania.

Papier ma wiele kształtów i form, jest generalnie materiałem bardziej przyjaznym dla środowiska 
niż tworzywa sztuczne. Papier rozkłada się w ciągu 2 do 6 tygodni, a większość rodzajów ulega 
biodegradacji. Papier z recyklingu to jedna z największych gałęzi recyklingu przemysłowego, 
pozwalająca na zaoszczędzenie ogromnej ilości energii i zasobów.

PAPIER
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PAPER



Ecological AP731273
Teczka na dokumenty z ekologicznego papieru. 
Rozmiar: 250×340×31 mm Nadruk: S1(3), OP(FC)

8,87 zł
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CreaNote A5 Eco AP716478
Personalizowany notes, z okładką z papieru kraft, z 32 
czystymi kartkami, format A6. Cena obejmuje okładkę 
zewnętrzną z nadrukiem w full kolorze. Min. ilość: 100 szt. 
Rozmiar: 143×206×4 mm Nadruk: FP-DG(FC)

10,42 zł

CreaNote A6 Eco AP716480
Personalizowany notes, z okładką z papieru kraft, z 32 
czystymi kartkami, format A6. Cena obejmuje okładkę 
zewnętrzną z nadrukiem w full kolorze. Min. ilość: 100 szt. 
Rozmiar: 105×146×4 mm Nadruk: FP-DG(FC)

7,71 zł
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Gadner AP722048
Kalendarz wieczny z tektury z recyklingu 
Rozmiar: 120×70×40 mm Nadruk: P1(4)

6,58 zł

Disturb Eco AP716431
Personalizowana zawieszka na drzwi. Cena obejmuje obustronny 
druk cyfrowy. Min. ilość 100 szt. Rozmiar: 109×250mm 
Nadruk: FP-DG(FC)

3,98 zł
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Dioptry Mail Eco AP718530
Personalizowana karta pocztowa z kartonu z własną grafiką po obu stronach. Zawiera 
ściereczkę do okularów 100% RPET (170 g/m²) zadrukowaną sublimacyjnie. Min.ilość: 100szt. 
Rozmiar: 133×185 mm Nadruk: FP-DG(FC), FP-SU(FC)

8,80 zł
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Seeky AP844033
Notes spiralny z papieru z recyklingu z 60 kartkami 
w linie oraz karteczkami samoprzylepnymi (5x25 szt. 
). Rozmiar: 135×177×8 mm Nadruk: P2(4), S1(2)

12,10 zł

NIE WYRZUCAJ NOTATEK

Niezależnie od tego, czy kończysz 
semestr, wypełniasz zeszyt, czy po prostu 
gromadzisz codzienne notatki, nie zapomnij 
o recyklingu! Zachowaj drzewa, które w 
innym przypadku zostałyby skonsumowane, 
zbierając odpady papierowe osobno. Nie 
martw się o środowisko podczas pisania 
notatki, skorzystaj z naszych notesów z 
papieru z recyklingu.
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Sizes AP809337
Zestaw karteczek samoprzylepnych w opakowaniu 
ekologicznym. Rozmiar: 80×105×9 mm 
Nadruk: P1(4)

3,95 zł

Rondy AP808721
Papierowa zakładka z karteczkami przylepnymi. 
Rozmiar: 217×68 mm Nadruk: P1(4), VS(FC)

2,06 zł

Leryl AP721494
Notatnik z kartonu z recyklingu z 200 kartkami i 
125 karteczkami samoprzylepnymi w 5 kolorach. 
Rozmiar: 81×26×83 mm Nadruk: P1(4)

8,30 zł
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Esteka AP721879
Notes A5 z 60 czystymi kartkami, z tekturową okładką i kolorową 
gumką. W zestawie długopis z plastiku ze słomy pszenicznej z 
niebieskim wkładem. Rozmiar: 150×210×6 mm Nadruk: P2(2), 
S1(1), OP(FC)

10,67 zł

-05 -06 -07 -10

110

https://coolcollection.eu/en/products/AP721879-07


Bosco AP781197
Notes ze 100 gładkimi kartkami, tekturową okładką, 
kolorową gumką i tasiemką. Rozmiar: 95×145×15 mm 
Nadruk: P1(4), S1(2), UVB(FC), OP(FC)

6,89 zł

Raimok AP781196
Notes ze 100 gładkimi kartkami, tekturową okładką, kolorową 
gumką i tasiemką. Rozmiar: 147×210×15 mm Nadruk: P1(4), 
S1(2), UVB(FC), OP(FC)

12,82 zł
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Zubar AP721500
Spiralny notes A5 z kartonu z recyklingu 
z 80 kartkami w linie i gumką. 
Rozmiar: 155×210×10 mm Nadruk: P2(4)

14,17 zł
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Tunel AP791049
Spiralny notes z papieru z recyklingu z 60 gładkimi kartkami i długopisem 
z papieru.  Rozmiar: 165×210×10 mm  Nadruk: P2(4), S1(2)

9,21 zł

Ecocard AP731629
Notes spiralny z papieru z recyklingu z 70 kartkami w linie. 
Z długopisem również z recyklingu i niebieskim wkładem.  
Rozmiar: 90×146×8 mm Nadruk: P2(4), S1(2)

5,88 zł
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Plarri AP806654
Długopis z papieru z recyklingu z plastikowymi 
elementami z biodegradowalnego PLA. Z niebieskim 
wkładem.  Rozmiar: ø9×137 mm Nadruk: P0(4)

1,05 zł

Desok AP721868
Długopis z papieru z recyklingu z elementami 
z plastiku ze słomy pszenicznej. Z niebieskim 
wkładem. Rozmiar: ø9×137 mm Nadruk: P0(4)

1,07 zł
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Pontux AP722121
Długopis recepcyjny z papieru z recyklingu z 
samoprzylepnym stojakiem. Długopis jest przymocowany 
do stojaka za pomocą sznurka. Z niebieskim wkładem. 
Rozmiar: ø53×155 mm Nadruk: P2(4)

15,01 zł

CreaClip Eco AP718189-10
Długopis z papieru z recyklingu, z własnego projektu klipem 
i niebieskim wkładem. Maksymalny rozmiar klipa: 25×35 
mm. Cena obejmuje grawer na klipie. Min. ilość: 100 szt. 
Rozmiar: ø9×137 mm Nadruk: FP-E, P1(4)

3,29 zł
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Papyrus AP805893
Długopis papierowy z pasującą kolorystycznie 
zakrywką. Niebieski wkład. Rozmiar: ø7×145 mm 
Nadruk: P0(4)

1,31 zł
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EcoTouch AP805892
Długopis ekologiczny. Z jednej strony końcówka do 
ekranów dotykowych z drugiej długopis z niebieskim 
wkładem. Rozmiar: ø9×130 mm Nadruk: P0(4)

1,99 zł

Yeidy AP722120-00
Długopis bezatramentowy z papieru z recyklingu z nasadką. 
Z końcówką ze stopu metalu, która utlenia papier. Ten 
długopis pisze podobnie jak ołówek i jest równie zmazywalny. 
Rozmiar: ø8×139 mm Nadruk: P0(4)

4,25 zł

Tundra AP731398
Ołówek przyjazny dla środowiska, wykonany z przetworzonego 
papieru. Rozmiar: ø7×175 mm Nadruk: P0(4)

0,85 zł
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CreaSleeve Pen Eco AP716439
Personalizowane, papierowe etui na długopis z grafiką full 
kolor. Cena obejmuje nadruk cyfrowy. Min. ilość 100 szt. 
Rozmiar: 155×40 mm Nadruk: FP-DG(FC)

3,37 zł

Recycard AP731827-00
Opakowanie na długopis z ekologicznego papieru. 
Rozmiar: 40×155 mm  Nadruk: P0(4)

0,42 zł
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Folty Eco AP716475
Personalizowane uchwyt na długopis z papieru kraft. Cena 
zawiera nadruk full kolor. Min. ilość.: 100 szt. Dostarczane na 
płasko. Rozmiar: 120×158×45 mm Nadruk: FP-DG(FC)

12,73 zł

Holty Eco AP718559
Personalizowany stojak na długopis z kartonu w kształcie 
sześciokąta. Cena zawiera full kolorowy nadruk. Min. ilość: 
100szt. Dostarczane na płasko. Rozmiar: ø95×130 mm 
Nadruk: FP-DG(FC)

10,14 zł

Yubesk AP721141
Zapinany, papierowy piórnik. 
Rozmiar: 223×88×25 mm Nadruk: S1(2)

10,21 zł
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Zayka AP721991
Zamykana torba termoizolacyjna z laminowanego papieru z 
wyściółką aluminiową, na 6 puszek 0,33 l. Z przednią kieszenią 
idealną pod nadruk. Rozmiar: 210×150×150 mm Nadruk: T2(8), 
DTC(FC)

16,96 zł
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Bapom AP721259
Torba na lunch z laminowanego papieru z 
aluminiowym wypełnieniem. Pojemność: 
2,3 l. Rozmiar: 190×320×120 mm 
Nadruk: T2(8), DTC(FC), S2(2)

15,81 zł

Saban AP721472
Zapinana, papierowa torba termiczna 
z aluminiowym wnętrzem i krótkimi 
uchwytami. Rozmiar: 430×330×140 mm 
Nadruk: T2(8), DTC(FC), S2(2)

26,69 zł

ZNAJDŹ SWOJE 
SPOKOJNE MIEJSCE
Każdy od czasu do czasu musi otoczyć 
się naturą. Kiedy odwiedzasz park, aby 
odzyskać równowagę fizyczną i psychiczną, 
nasze torby papierowe z recyklingu i torby 
termiczne zapewnią naturalny i fajny 
sposób na zabranie ze sobą składników 
odżywczych.
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Boutique AP718506
Torba papierowa z uchwytem, 80 g/m². 
Rozmiar: 320×400×120 mm Nadruk: S1(3), T1(8), 
DTB(FC), OP(FC)

3,19 zł

Market AP718509
Torba papierowa z uchwytem, 70 g/m². 
Rozmiar: 220×360×100 mm Nadruk: S1(3), 
T1(8), DTB(FC), OP(FC)

2,14 zł

-01 -01-09 -09
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Bilsom AP722151
Wachlarz z papieru z recyklingu. 
Rozmiar: 305×175 mm Nadruk: S0(4), T0(8), 
DTA(FC)

1,65 zł

CreaPark Eco AP718533
Personalizowana karta parkingowa z tektury. Cena zawiera full 
kolorowy nadruk. Min. ilość: 100szt. Rozmiar: 110×150 mm 
Nadruk: FP-DG(FC)

7,60 zł
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StriStraw AP800428
Zestaw 10 szt. papierowych słomek z bambusowym wzorem w 
papierowym pudełku. Rozmiar: 31×200×14 mm Nadruk: P1(4), 
VS(FC), OP(FC)

1,50 zł
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Papcap S AP808906
Papierowy kubek, 120 ml. Min. ilość: wielokrotność 
50szt. Rozmiar: ø60×60 mm Nadruk: P1(4), VS(FC)

0,56 zł

Papcap M AP808907
Papierowy kubek, 240 ml. Min. ilość: wielokrotność 
50szt. Rozmiar: ø80×92 mm Nadruk: P1(4), VS(FC)

0,85 zł
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Spinalis Eco  AP716440
Personalizowane puzzle z papieru kraftowego z 3 
obracającymi się warstwami. Obróć warstwy, aby dopasować 
obraz! Cena obejmuje nadruk cyfrowy. Min. ilość: 100 szt. 
Rozmiar: 90×105 mm Nadruk: FP-DG(FC)

5,29 zł
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Trebol AP722093
Karty do gry z papieru z recyklingu w pudełku z 
papieru kraft. Jedna standardowa talia z 54 kartami. 
Rozmiar: 55×18×85 mm Nadruk: P1(4), OP(FC)

5,79 zł
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Crapin AP722077
Głośnik Bluetooth z tektury z recyklingu z przyciskami ze słomy 
pszenicznej i wbudowanym akumulatorem. W zestawie kabel USB. 
Rozmiar: ø70×50 mm Nadruk: P3(2)

74,70 zł
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CreaSneeze Eco AP716441
100 sztuk 3-warstwowych chusteczek w personalizowanym 
kartonie. Cena obejmuje nadruk cyfrowy. Min. ilość: 100 szt. 
Rozmiar: 93×135×60 mm Nadruk: FP-DG(FC)

18,09 zł

CreaFrame Eco AP716473
Personalizowana, papierowa ramka na zdjęcia o wymiarach 
10×15 cm. Cena obejmuje nadruk full kolor na przedniej 
stronie. Min. ilość: 100 szt. Rozmiar: 175×130 mm 
Nadruk: FP-DG(FC)

13,43 zł
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TEKONOPIA
Konopie zawierają naturalnie występujące włókno i są jedną z najszybciej rosnących roślin na Ziemi. 
Będąc jednym z najsilniejszych dostępnych obecnie włókien organicznych, jest idealnym wyborem 
jako materiał na tkaninę. Zbiór konopi ma bardzo niski wpływ na środowisko, a jego trwałość sprawia, 
że jest wysoce zrównoważony. Jest naturalnie odporna na wiele rodzajów owadów i wymaga bardzo 
małej ilości wody, co czyni ją jednym z najbardziej odnawialnych włókien dostępnych na rynku.

JUTA
Juta to naturalne włókno tekstylne wytwarzane z rośliny juty. Daje stosunkowo szorstką i bardzo 
wytrzymałą tkaninę, która jest odporna na ścieranie i plamy. Te cechy sprawiają, że juta jest idealnym 
materiałem na torby. Tkanina jutowa jest jednym z najtańszych materiałów tekstylnych na świecie i 
drugim najczęściej produkowanym włóknem roślinnym. Prawidłowa uprawa juta ma ogólnie pozytywny 
wpływ na środowisko i jest w 100% biodegradowalna.
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MULTITOOL ROŚLIN
Pomimo tego, że jest to powszechne nieporozumienie, konopie i marihuana 
to różne rośliny. Należą do tego samego gatunku, ale posiadają bardzo różne 
cechy. Konopie mają niższe stężenie THC, które jest łagodzone również przez 
inne chemikalia, co sprawia, że ich kontrowersyjna reputacja jest całkowicie 
nieuzasadniona. Włókno konopne to doskonały materiał na ogromną 
różnorodność produktów.

Leiza AP722203
Fartuch z tkaniny konopnej z przednią 
kieszenią. 100% konopi, 200 g/m². 
Rozmiar: 650×900 mm Nadruk: T1(8), 
DTT(FC), S1(4)

59,74 zł

Rupert AP722132
Zapinana na zamek kosmetyczka z 
tkaniny konopnej. 100% konopi, 200 g/m². 
Rozmiar: 205×140×85 mm Nadruk: T1(8), 
DTB(FC)

28,75 zł

Misix AP722211
Torba na zakupy z tkaniny konopnej z 
długimi uchwytami. 100% konopi, 200 g/m². 
Rozmiar: 370×410 mm Nadruk: S1(4), T1(8), 
DTB(FC)

28,20 zł

-00 -07

-00 -07
-00 -07

HEMP 133

https://coolcollection.eu/en/products/AP722203-07
https://coolcollection.eu/en/products/AP722132-07
https://coolcollection.eu/en/products/AP722211-07


Halim AP721986
Zapinana na zamek kosmetyczka z bawełny i 
laminowanej juty. Rozmiar: 210×120×80 mm 
Nadruk: T1(8), DTB(FC)

13,81 zł
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Lopso AP721886
Marynarski worek z juty z bawełnianą kieszenią z przodu i 
zamknięciem sznurkowym. Rozmiar: ø230×450 mm Nadruk: T2(8), 
DTC(FC), S1(3)

43,00 zł

Badix AP721238
Worek z plecionymi sznurkami wykonany 
z kombinacji juty i bawełna (120 g/m²). 
Rozmiar: 340×430 mm Nadruk: T1(8), 
DTB(FC), S1(4)

16,31 zł

Tays AP721987
Zapinana na zamek kosmetyczka z bawełny i 
laminowanej juty. Rozmiar: 215×165×50 mm 
Nadruk: T1(8), DTB(FC)

11,11 zł
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ZACZNIJ OD 
PEWNEGO KROKU

Niezależnie od tego, czy idziesz 
do centrum handlowego, ćwiczysz 
codziennie, czy wybierasz się na 
piękny piknik w parku. Wybierz swoją 
ulubioną z wielu toreb jutowych, 
pamiętając o środowisku, wybierając 
nasze ekologiczne i wielokrotnego 
użytku produkty.

Rotin AP721608
Torba na zakupy z długimi uchwytami z kombinacji laminowanej 
juty i laminowanej bawełny. Rozmiar: 390×315×160 mm 
Nadruk: T1(8), DTB(FC), S1(3)

26,27 zł
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Flobux AP722215-00
Torba na zakupy z juty z bawełnianą kieszenią 
i długimi uchwytami. Rozmiar: 380×420 mm 
Nadruk: T1(8), DTB(FC), S1(3)

18,24 zł

Ramet AP721888
Torba na zakupy z juty z długimi 
bawełnianymi uchwytami. 
Rozmiar: 480×350×150 mm Nadruk: T1(8), 
DTB(FC)

22,12 zł
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Raxnal AP722216
Kolorowa torba plażowa z laminowanej juty 
i laminowanej bawełny z długimi uchwytami. 
Rozmiar: 480×350×150 mm Nadruk: T1(8), DTB(FC), 
S1(3)

30,03 zł

Linax AP722217
W 100% bawełny i laminowanej juty, termiczna 
torba na zakupy z aluminiową wyściółką i przegrodą 
zapinaną na zamek. Rozmiar: 430×330×140 mm 
Nadruk: T2(8), DTC(FC), S2(2)

43,63 zł
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Cekon AP781832-00
Laminowana torba plażowa z juty z 
bawełnianymi uchwytami i przednią kieszenią. 
Rozmiar: 445×350×150 mm Nadruk: T1(8), 
DTB(FC), S1(3)

30,39 zł

Farus AP781833-00
Jutowa torba plażowa z uchwytami i kieszonką 
przednią w pasującym do siebie kolorze. 
Rozmiar: 480×350×150 mm Nadruk: T1(8), 
DTB(FC), S1(3)

23,06 zł

JUTE 139

https://coolcollection.eu/en/products/AP781832-00
https://coolcollection.eu/en/products/AP781833-00


RECYCLED & 
ORGANIC 

COTTON

RECYCLED 
& ORGANIC 
COTTON



RECYCLED & 
ORGANIC 

COTTON

RECYCLED 
& ORGANIC 
COTTON

R
ECYCLED

 &
 

O
R

G
A

N
IC 

CO
TTO

N
BAWEŁNA ORGANICZNA
Organiczna bawełna to włókno bawełniane, które zostało wyhodowane z roślin niemodyfikowanych 
genetycznie, bez użycia syntetycznych pestycydów i nawozów, w procesie zachowującym różnorodność 
biologiczną. Organiczne tkaniny bawełniane mają etyczny i odpowiedzialny proces uprawy i zbioru: 
optymalne warunki pracy dla rolników i ochronę środowiska na obszarach uprawy.

BAWEŁNA Z RECYKLINGU
Recykling bawełny jest procesem mechanicznym: po sortowaniu, tkaniny są przepuszczane przez 
maszynę, która rozdrabnia je na przędzę i dalej na surowe włókno. Następnie jest przerabiana na nową 
przędzę do ponownego wykorzystania w innych produktach. Największa ilość bawełny pochodzącej z 
recyklingu pochodzi z odpadów przed konsumpcyjnych powstałych w procesie docinania i wytwarzania 
wyrobów tekstylnych.
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WPŁYW BAWEŁNY NA ŚRODOWISKO
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Murfix AP722223
Torba wielokrotnego użytku z bawełny z recyklingu z 
zapięciem na sznurek. 100% bawełna z recyklingu, 120 g/m². 
Rozmiar: 250×300 mm Nadruk: T1(8), DTB(FC), S1(4)

7,54 zł

Karzak AP722222
Torba wielokrotnego użytku z bawełny z recyklingu z 
zapięciem na sznurek. 100% bawełna z recyklingu, 120 g/m². 
Rozmiar: 150×210 mm Nadruk: T1(8), DTB(FC), S1(4)

5,03 zł
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Pissek AP721940
Fartuch wykonany w 100% z bawełny 
z recyklingu. Z kieszenią z przodu, 
140 g/m². Rozmiar: 650×900 mm 
Nadruk: T1(8), DTT(FC), S1(4)

24,87 zł

Halgar AP721916
Zapinana na zamek kosmetyczka z bawełny 
z recyklingu. 100% bawełna z recyklingu. 
Rozmiar: 210×125 mm Nadruk: T1(8), DTB(FC)

7,54 zł
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UTRZYMAJ SWÓJ STYL

Wyróżnij się z tłumu dzięki naszym 
wyjątkowym kolorowym torbom z 
bawełny z recyklingu! Niezależnie od 
tego, czy wybierzesz kosmetyczkę, 
torbę na zakupy, czy worek ze 
sznurkami, stawiasz na etyczną i 
sumienną modę. Działaj już teraz, aby 
mieć pozytywny wpływ na środowisko, 
nosząc naturalne i powściągliwe 
kolory.

Graket AP721569
Torba bawełniana z recyklingu z długimi 
uchwytami. 100% bawełna z recyklingu, 
120 g/m². Rozmiar: 380×420 mm 
Nadruk: S1(4), T1(8), DTB(FC)

8,28 zł

Fenin AP721896
Worek ze sznurkami z recyklingu. Z grubymi 
plecionymi sznurkami i długimi uchwytami. 
Może służyć również jako torba na zakupy. 
100% bawełna z recyklingu, 140 g/m². 
Rozmiar: 380×420 mm Nadruk: T1(8), 
DTB(FC), S1(4)

15,21 zł

Konim AP721610
Worek ze sznurkami, 100% bawełna z 
recyklingu. 120 g/m2. Rozmiar: 380×420 mm 
Nadruk: T1(8), DTB(FC), S1(4)

11,11 zł
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Klimbou AP722213
Torba na zakupy z bawełny organicznej z długimi 
uchwytami. 100% bawełna organiczna, 140 g/m2. 
Rozmiar: 380×420 mm Nadruk: S1(4), T1(8), DTB(FC)

14,54 zł
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Fizzy AP722214-00
Torba bawełniana z długimi uchwytami. 
100% bawełna organiczna, 180 g/m². 
Rozmiar: 380×420 mm Nadruk: S1(4), T1(8), 
DTB(FC)

14,90 zł

Tibak AP721572-00
Worek ze sznurkami z 100% 
bawełny organicznej, 120 g/m². 
Rozmiar: 380×420 mm Nadruk: T1(8), 
DTB(FC), S1(4)

10,58 zł

Nepax AP721571-00
Składana torba bawełniana z długimi uchwytami. 100% 
bawełna organiczna, 120 g/m². Rozmiar: 380×420 mm 
Nadruk: S1(4), T1(8), DTB(FC)

15,37 zł
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Yistal AP721622
Ręcznik plażowy, dwukolorowy z 
100% bawełny organicznej. 110 g/m². 
Rozmiar: 1800×900 mm Nadruk: S2(1), T2(8), 
DTT(FC)

62,15 zł
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Boyan AP722133-00
Zapinana na zamek kosmetyczka ze 100% bawełny organicznej. 
175 g/m². Rozmiar: 215×160×60 mm Nadruk: T1(8), DTB(FC)

10,11 zł

Calen AP721528
Rękawica kuchenna z bawełny organicznej. 1 szt. 
Rozmiar: 180×285 mm Nadruk: T0(8), DTT(FC)

16,72 zł
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Betty AP722094
Modny szalik damski z organicznej bawełny 
w dopasowanym kolorystycznie etui ze 
sznurkiem. 100% bawełna organiczna, 60 g/m². 
Rozmiar: 1800×500 mm Nadruk: T1(8), DTB(FC)

43,84 zł

Zonner AP721578-00
Czapka 5 panelowa zapinana na rzep z bawełny 
organicznej. 100% bawełna, 180 g/m². Nadruk: T0(8), 
DTA(FC), BR(10)

13,66 zł

Daison AP722046
Czapka zimowa ze 100% bawełny organicznej, 
300 g/m². Nadruk: T1(8), DTB(FC), BR(10)

31,69 zł
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DELIKATNY DOTYK 
NATURY

Zachowaj ciepło i styl dzięki naszym 
akcesoriom. Włókna bawełny organicznej 
są cieńsze i poddawane obróbce mniejszą 
ilością chemikaliów, dzięki czemu materiał 
jest bardziej miękki i wygodniejszy. Dzięki 
ręcznemu zbieraniu włókna te nie ulegają 
osłabieniu ani łamaniu, dzięki czemu 
czapki i szaliki są trwalsze.

Omega AP722047
Komin 100% bawełny organicznej, 130 g/m². 
Rozmiar: 250×500 mm Nadruk: T1(8), DTT(FC)

14,37 zł
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RECYCLED
RPET

RECYCLED
PET



RECYCLED
RPET

R
ECYCLED

PET
PET Z RECYKLINGU
PET (tereftalan polietylenu) to tworzywo termoplastyczne, które w 100% nadaje się do recyklingu na te 
same produkty PET (włókno i butelki). PET to najczęściej recyklingowane tworzywo sztuczne na świecie, 
powszechnie stosowane w opakowaniach napojów, żywności, środków higieny osobistej i produktów 
farmaceutycznych. Z recyklingu PET (RPET) można wytwarzać odzież, kurtki, torby transportowe 
wielokrotnego użytku, a nawet izolację dachu. Tworzywo PET może być wielokrotnie poddawane 
recyklingowi bez zmiany jego właściwości lub jakości.
Materiał PET zebrany do recyklingu jest starannie oddzielany i czyszczony w procesie sortowania. 
Posortowane butelki są mielone na „płatki”. Płatki te są następnie dokładnie myte w kilku etapach, 
aby usunąć wszelkie pozostałości brudu lub ciał obcych. Materiał jest podgrzewany w celu stopienia 
plastiku, który dzielony i siekany na małe granulki. Granulowane tworzywo sztuczne zapewnia materiał 
o jednakowej wielkości, który można ponownie wprowadzić do procesu produkcyjnego.



PROCES RECYKLINGU PET
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Lambur AP721547
Worek ze sznurkami z poliestru RPET ze wzmocnionymi 
narożnikami. Z metką RPET. Rozmiar: 340×420 mm 
Nadruk: T1(8), DTB(FC), S1(4)

7,58 zł
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CreaDraw Kids RPET AP716414
Personalizowany worek z kolorowymi sznurkami, poliester 190T RPET. Z 
nadrukowaną grafiką sublimacyjną na całej powierzchni. Z metką RPET. 
Min. ilość: 50 szt. Rozmiar: 260×310 mm Nadruk: FP-SU(FC)

26,04 zł
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CreaDraw Plus RPET AP716429
Personalizowany worek ze sznurkami ze wzmocnionymi rogami ze 
skóry PU i sznurkami w tym samym kolorze, poliester 190T RPET. Z 
nadrukowaną grafiką sublimacyjną i metką RPET. Min. ilość: 50 szt. 
Rozmiar: 340×385 mm Nadruk: FP-SU(FC)

40,77 zł

CreaDraw Zip RPET AP718541
Personalizowany worek ze sznurkami z zamkiem na froncie, 190T 
poliester RPET. Z nadrukiem sublimacyjnym na całości. Z metką RPET. 
Min. ilość: 50szt. Rozmiar: 340×385 mm Nadruk: FP-SU(FC)

45,42 zł
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Kaiso AP721434
Laminowana torba z RPET na zakupy ze średniej długości 
uchwytami. Poliester RPET 105 g/m². Z metką RPET. 
Rozmiar: 420×350×150 mm Nadruk: S1(3)

12,33 zł

SuboShop A RPET 
AP718900
Personalizowana, torba z włókniny RPET z 
długimi uchwytami. 80 g/m². Z pełnym zadrukiem 
sublimacyjnym. Z metką RPET. Min. ilość: 50szt. 
Rozmiar: 360×380 mm Nadruk: FP-SU(FC)

30,39 zł

SuboShop Zero RPET 
AP718901
Personalizowana, torba z włókniny RPET z 
wyciętymi uchwytami. 80 g/m². Z pełnym zadrukiem 
sublimacyjnym po obu stronach. Z metką 
RPET. Min. ilość: 50szt. Rozmiar: 360×420 mm 
Nadruk: FP-SU(FC)

30,10 zł

SuboShop Fold RPET 
AP718699
Personalizowana, składana torba na zakupy 
z poliestru 190T RPET. Z pełnym zadrukiem 
sublimacyjnym. Z metką RPET. Min. ilość: 50szt. 
Rozmiar: 360×560×3 mm Nadruk: FP-SU(FC)

50,24 zł
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Frilend AP721433
Laminowana torba na zakupy z RPET z długimi 
uchwytami. Poliester RPET 105 g/m². Z metką RPET. 
Rozmiar: 370×410 mm Nadruk: S1(3)

7,21 zł
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Terrex AP721884-77
Dwukolorowy plecak z RPET z główną przegrodą zapinaną 
na zamek, wyściełaną przegrodą na laptopa (15 ") i tablet 
(10"), kieszeniami bocznymi, wyściełanym tyłem i paskami na 
ramiona. Poliester 600D RPET. Rozmiar: 310×450×130 mm 
Nadruk: T2(8), DTC(FC)

121,84 zł
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Caldy AP721636
Plecak z zapinaną na zamek przednią kieszenią, siatkową 
kieszenią boczną, wyściełanym tyłem i uchwytami na ramiona. 
Poliester 600D RPET. Z metką RPET. Rozmiar: 280×380×120 mm 
Nadruk: T2(8), DTC(FC)

60,10 zł

Konor AP721548
Plecak z zapinanymi przegrodami, wyściełaną 
przegrodą na laptopa (15 ”) i miejscem na tablet 
(10”), wyściełanym tyłem i paskami na ramię. 
Z wbudowanym gniazdem USB do power 
banka. Poliester 600D RPET. Z metką RPET. 
Rozmiar: 310×450×170 mm Nadruk: T2(8), DTC(FC)

97,27 zł
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Danium AP722037
W pełni wyściełany plecak RPET z przegrodami zapinanymi na 
zamek, wyściełaną przegrodą na laptop (15") i tablet (12"), z 
paskiem do walizki, ergonomicznymi paskami na ramiona. Z ukrytą 
kieszenią antykradzieżową. Poliester 300D RPET. Z metką RPET. 
Rozmiar: 320×420×120 mm Nadruk: T2(8), DTC(FC)

209,90 zł
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Krayon AP722039
W pełni wyściełana torba na laptopa RPET z przegrodami 
zapinanymi na zamek. Pasuje do laptopów do 15". Poliester 
300D RPET. Z metką RPET. Rozmiar: 395×290×35 mm 
Nadruk: T2(8), DTC(FC)

88,72 zł

Bakex AP722038
W pełni wyściełana torba na dokumenty RPET z przegrodami 
zapinanymi na zamek, wyściełaną przegrodą na laptopa 
(15"), paskiem do walizki i regulowanym paskami na ramiona. 
Poliester 300D RPET. Z metką RPET. Rozmiar: 400×290×80 mm 
Nadruk: T2(8), DTC(FC)

129,41 zł
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Pirok AP721899-77
Torba na dokumenty z RPET z główną przegrodą zapinaną 
na zamek, regulowanym paskiem na ramię, paskiem do 
walizki, wyściełanymi przegrodami na laptopa (15 ") i tablet 
(10"). Poliester 600D RPET. Rozmiar: 370×280×50 mm 
Nadruk: T2(8), DTC(FC)

89,38 zł
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Parks AP722005-77
Torba biodrowa RPET z kieszenią na suwak i regulowanym 
paskiem. Z metką RPET. Poliester 600D RPET. 
Rozmiar: 250×170×80 mm Nadruk: T1(8), DTB(FC)

23,61 zł

Dioptry RPET AP874015-01
W 100% z RPET (170 g/m²) ściereczka do czyszczenia okularów. 
Wykonana z unikalnym designem na zamówienie, cena zawiera 
nadruk sublimacyjny. Min. ilość: 100 szt. Rozmiar: 130×180 mm 
Nadruk: FP-SU(FC)

5,82 zł
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Elendil AP722225-77
Zapinana na zamek torba termoizolacyjna z RPET z aluminiowym 
wypełnieniem, na 6 sztuk puszek 0,33 L. Z przednią kieszenią 
i regulowanym paskiem na ramię. Poliester 600D RPET z 
charakterystyczną metką RPET. Rozmiar: 250×150×150 mm 
Nadruk: T2(8), DTC(FC)

34,19 zł

CreaCool 6 AP716469
Personalizowana, zapinana na zamek torba 
termoizolacyjna z poliestru 600D RPET z aluminiowym 
wypełnieniem na 6 sztuk puszek 0,33 L. Z nadrukowaną 
na całej powierzchni grafiką sublimacyjną i 
charakterystyczną metką RPET. Min. ilość: 50 szt. 
Rozmiar: 235×155×165 mm Nadruk: FP-SU(FC)

80,65 zł
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Kayla AP721905
Koc polarowy z RPET w pokrowcu. RPET poliester 
(200 g/m²). Rozmiar: 1200×1500 mm Nadruk: T3(8), 
DTD(FC), BR(10)

61,65 zł

-00 -06A -10 -77

RECYCLED PET 167

https://coolcollection.eu/en/products/AP721905-00


Nelsom AP721898
Zapinana portmonetka z 600D poliestru RPET z 
metką RPET. Rozmiar: 110×80 mm Nadruk: T1(8), 
DTB(FC)

5,06 zł
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SuboPurse RFID AP716463
Personalizowana, zapinana na zamek torebka z ochroną 
RFID z poliestru 600D RPET. Z charakterystyczną metką 
RPET i nadrukowaną na całej powierzchni grafiką 
sublimacyjną. Min. ilość: 50 szt. Rozmiar: 110×80 mm 
Nadruk: FP-SU(FC)

28,09 zł
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Asperit AP800731
Automatyczny, wiatroodporny parasol z 8 panelami, 
drewnianą rączką, metalową ramą i żebrami z włókna 
szklanego. 190T pongee z RPET. Rozmiar: ø1040×840 mm 
Nadruk: T3(8), DTD(FC), S3(1)

36,47 zł

Brosian AP721413
Manualny, składany parasol z 8 panelami z dopasowanym 
kolorystycznie etui. Z metalową ramą, stelażem z włókna 
szklanego i drewnianą rączką. Produkt z butelek PET z 
recyklingu. Rozmiar: ø950 mm Nadruk: T3(8), DTD(FC), S3(1)

52,51 zł

Bonaf AP721414
Parasol automatyczny z 8 panelami, metalową ramą, drewnianym 
trzpieniem i uchwytem. 190T pongee RPET. Z metką RPET. 
Rozmiar: ø1050 mm Nadruk: T3(8), DTD(FC), S3(1)

54,44 zł
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CreaRain Eight RPET AP718692
Personalizowany, 8 panelowy, automatyczny parasol z metalowym 
trzonkiem, ożebrowaniem z włókna szklanego i drewnianą rączką. 
190T RPET pongee. Z nadrukiem sublimacyjnym na wszystkich 
panelach i metką RPET. Min. ilość: 50szt. Rozmiar: ø1000×825 mm 
Nadruk: FP-SU(FC)

125,45 zł

CreaRain Square RPET AP718691
Personalizowany, kwadratowy, automatyczny parasol z metalowym 
trzonkiem, ożebrowaniem z włókna szklanego i drewnianą rączką. 190T 
RPET pongee. Z nadrukiem sublimacyjnym i metką RPET. Min. ilość: 50szt. 
Rozmiar: 850×850×360 mm Nadruk: FP-SU(FC)

113,82 zł
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Sigma AP721908
Okulary przeciwsłoneczne z RPET z ochroną UV 
400. Nadruk: P1(4), VF(FC)

9,95 zł

Broch AP722161
Bransoletka festiwalowa z poliestru RPET z bambusowym 
zabezpieczeniem. Rozmiar: 350×15 mm Nadruk: T0(8), 
DTA(FC), *:SU1(FC)

3,75 zł

-05 -06 -07 -10

-01 -06A -07 -10

172

https://coolcollection.eu/en/products/AP721908-07
https://coolcollection.eu/en/products/AP722161-07


JAZDA Z DALA OD 
ZANIECZYSZCZONEGO 
ŚRODOWISKA

Jazda na rowerze ma niesamowite korzyści 
zdrowotne – pomaga budować siłę, spalać 
kalorie i poprawiać nastrój. Uważaj jednak, 
jazda na rowerze będzie miała ogromny 
wpływ nie tylko na Twoje ciało, ale także 
na emisję dwutlenku węgla. Weź udział w 
tworzeniu zdrowszego i spokojniejszego 
środowiska w Twoim mieście, jednocześnie 
wyrażając swoją osobowość na rowerze 
dzięki naszemu pokrowcowi na siedzenie 
RPET z kolorowym nadrukiem.

CreaRide RPET AP718698
Personalizowany, full kolorowy pokrowiec na siodełko 
rowerowe z elastyczną gumką. 190T RPET pongee. 
Z metką RPET. Cena zawiera nadruk sublimacyjny. 
Min. ilość: 100szt. Rozmiar: 220×200×70 mm 
Nadruk: FP-SU(FC)

18,67 zł
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RECYKLING DO 
WIELOKROTNEGO UŻYTKU

Ochrona naszej planety jest priorytetem, ale 
zachowanie zdrowia jest równie ważne. Zakup 
naszych butelek sportowych RPET to nie tylko 
odpowiedzialny wybór, ponieważ są one 
produkowane z jednorazowych plastikowych 
butelek, ale także dlatego, że są całkowicie 
wolne od BPA.

Pemba AP800437
Butelka sportowa z tworzywa RPET wolnego od BPA, z zakrętką 
ze stali nierdzewnej i paskiem do przenoszenia, 500 ml. 
Rozmiar: ø65×200 mm Nadruk: RS1(1), RUV(FC), E3, P3(2)

17,02 zł

Solarix AP721945
Butelka sportowa z plastiku RPET wolnego od BPA z bambusową nakrętką, 
500 ml. Rozmiar: ø72×208 mm Nadruk: RS1(1), RUV(FC), E3, P3(2)

22,34 zł
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Subyard Drink Safe Eco 
AP718525
Personalizowana smycz z RPET z metalowym 
karabińczykiem, otwieraczem do butelek i klamrą 
bezpieczeństwa z plastiku ze słomy pszenicznej. 
Z sublimacją po obu stronach. Min. ilość: 100szt. 
Rozmiar: 31×610 mm Nadruk: FP-SUR(FC), E1

Cena indywidualna

Subdal RPET AP718989
Personalizowany, akrylowy medal z epoxy 
domingiem. Z sublimacyjną smyczą z RPET. 
Cena zawiera sublimację i epoxy doming. 
Min. ilość: 100szt. Rozmiar: ø70×500 mm 
Nadruk: FP-SUR(FC), FP-DO(FC)

10,56 zł
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Meivax AP721880
Notes A5 pokryty poliestrem z RPET z 80 kartkami w linie, zakładką i 
gumką. Rozmiar: 147×210×15 mm Nadruk: S1(2), T1(8), DTB(FC)

16,55 zł
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https://coolcollection.eu/en/products/AP721880-07


Sorgax AP721881-77
Folder na dokumenty A4 z poliestru z RPET z notatnikiem z 20 kartkami 
w linie. Rozmiar: 245×320×15 mm Nadruk: T2(8), DTC(FC)

78,57 zł

Bein AP722169-77
Notes A5 z 80 kartkami w linie, okładką z poliestru RPET z 
wbudowaną szybką ładowarką indukcyjną (10W). W zestawie 
kabel USB. Poliester 300D RPET. Rozmiar: 145×215×18 mm 
Nadruk: S2(1)

91,84 zł
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https://coolcollection.eu/en/products/AP721881-77
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Conrad AP722125-01T
Plastikowy zakreślacz RPET z zatyczką. Z żółtym 
tuszem. Rozmiar: 26×118×14 mm Nadruk: P1(4)

5,07 zł
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Andrio AP721909
Transparentny, plastikowy długopis z RPET. Z 
niebieskim wkładem. Rozmiar: ø11×141 mm 
Nadruk: P0(4)

1,31 zł
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https://coolcollection.eu/en/products/AP721909-07


Reycon AP722104-77
Plastikowy (RPET) power bank z frontem z tkaniny poliestrowej RPET. 
Pojemność: 5000 mAh, 2 porty USB i 1 USB-C. Porty wejściowe 
micro USB i USB-C. W zestawie kabel USB. Rozmiar: 67×100×14 mm 
Nadruk: P3(1)

115,76 zł

Yeik AP722118-77
Szybka ładowarka indukcyjna RPET z tworzywa sztucznego (10 
W) z osłoną z tkaniny poliestrowej RPET. W zestawie kabel USB. 
Rozmiar: 100×11×62 mm Nadruk: P3(1)

109,19 zł
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Kimy AP722105-77
Poliestrowa podkładka pod mysz RPET z wbudowaną 
ładowarką indukcyjną (10W) i podstawką na telefon. 
W zestawie kabel USB. Rozmiar: 265×205 mm 
Nadruk: S2(1), T2(8), DTC(FC)

83,85 zł
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https://coolcollection.eu/en/products/AP722105-77


SuboFob RPET AP718986
Personalizowany brelok z RPET z metalowym karabińczykiem. Z nadrukiem sublimacyjnym po dwóch 
stronach. Z wewnętrzną metką RPET. Min. ilość: 100szt. Rozmiar: 185×20 mm Nadruk: FP-SUR(FC)

3,41 zł
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https://coolcollection.eu/en/products/AP718986


Subiner RPET AP718987
Personalizowany brelok z RPET z nadrukiem sublimacyjnym po dwóch stronach. Z 
metalowym karabińczykiem i kółkiem. Z wewnętrzną metką RPET. Min. ilość: 100szt. 
Rozmiar: 160×30 mm Nadruk: FP-SUR(FC)

5,07 zł

-02 -05 -06 -07 -10 -21

RECYCLED PET 183

https://coolcollection.eu/en/products/AP718987-02


Subyard C Safe Eco AP718518
Personalizowana smycz z RPET z odczepianym metalowym 
karabińczykiem i klamrą bezpieczeństwa z plastiku ze słomy 
pszenicznej. Z sublimacją po ubu stronach. Min. ilość: 100szt. 
Rozmiar: 20×590 mm Nadruk: FP-SUR(FC)

Cena indywidualna

Subyard YoYo A RPET AP718973
Personalizowana smycz z RPET ze zwijaną linką na identyfikator. Z 
nadrukiem sublimacyjnym po dwóch stronach. Min. ilość: 100szt. 
Rozmiar: 20×475 mm Nadruk: FP-SUR(FC), DO1(FC)

Cena indywidualna

Zobowiązujemy się oferować 
przyjazne dla środowiska alternatywy 
dla większości naszych produktów. 
Jednym z najbardziej popularnych i 
niezbędnych upominków reklamowych 
są smycze, których odmiany PET z 
recyklingu mają na celu promowanie 
świadomości ekologicznej. Wybierz 
rozmiar i funkcję, które najbardziej Ci 
odpowiadają i dostosuj je za pomocą 
nadruku sublimacyjnego. Jeśli chcesz 
wybrać najbardziej ekologiczną opcję, 
poszukaj wersji Eco z plastikowymi 
elementami ze słomy pszenicznej.

WIĘCEJ NIŻ ZIELONY
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Subyard A Safe Eco 
AP718514
Personalizowana smycz z RPET z metalowym 
karabińczykiem i klamrą bezpieczeństwa z plastiku ze 
słomy pszenicznej. Z sublimacją po ubu stronach. Min. 
ilość: 100szt. Rozmiar: 20×475 mm Nadruk: FP-SUR(FC)

Cena indywidualna

Subyard Double Safe Eco 
AP718520
Personalizowana smycz z RPET z dwoma metalowymi 
karabińczykami i klamrą bezpieczeństwa z plastiku ze słomy 
pszenicznej. Z sublimacją po ubu stronach. Min. ilość: 100szt. 
Rozmiar: 20×475 mm Nadruk: FP-SUR(FC)

Cena indywidualna
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https://coolcollection.eu/en/products/AP718514
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Keinfax AP721583
Czapka 5 panelowa zapinana na rzep. Poliester 
180 g/m² RPET. Nadruk: T0(8), DTA(FC), BR(10)

14,61 zł
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https://coolcollection.eu/en/products/AP721583-07


Suanix AP721924
Komin z RPET wykonany z poliestru 130 g/m². 
Rozmiar: 250×500 mm Nadruk: T1(8), DTT(FC)

7,58 zł

Hetul AP721923
Czapka zimowa z RPET wykonana z poliestru 
300 g/m². Nadruk: T1(8), DTB(FC), BR(10)

19,76 zł
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https://coolcollection.eu/en/products/AP721924-10
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Mitens AP721921
Wiatro i wodoodporna kurtka w 100% z poliestru 
RPET. Rozmiar: S-XXL Nadruk: T2(8), DTC(FC)

205,25 zł

Rostol AP721922
Wiatro i wodoodporny bezrękawnik w 100% z 
poliestru RPET. Rozmiar: S-XXL Nadruk: T2(8), 
DTC(FC)

159,37 zł
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Despil AP721929
Rękawiczki do ekranów dotykowych ze specjalnymi 
końcówkami na 3 palcach. Z poliestru RPET. 
Uniwersalny rozmiar dla dorosłych. Nadruk: T1(8), 
DTT(FC)

17,27 zł

Tecnic Markus AP721584
100% poliester RPET koszulka sportowa, oddychająca. 
135 g/m², z metką RPET. Rozmiar: XS-XXL 
Nadruk: S1(6), T1(8), DTT(FC), BR(10), *:SU1(FC)

26,54 zł
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https://coolcollection.eu/en/products/AP721584-07_M
https://coolcollection.eu/en/products/AP721929-77


Slash AP722135
Ręcznik sportowy z mikrofibry w etui transportowym RPET 
z charakterystyczną metką RPET. Poliester RPET, 160 g/m². 
Rozmiar: 500×1000 mm Nadruk: T2(8), DTT(FC), BR(10)

20,55 zł
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https://coolcollection.eu/en/products/AP722135-01


Akilax AP721919
Zapinana na zamek kosmetyczka z poliestru 600D 
RPET. Rozmiar: 210×120×30 mm Nadruk: T1(8), 
DTB(FC)

11,00 zł

Risel AP722134
Duży ręcznik z mikrofibry z poliestru RPET. 310 g/m². 
Rozmiar: 900×1700 mm Nadruk: T1(8), DTT(FC), 
BR(10)

97,08 zł

Kopel AP721462
Kosmetyczka z RPET z dwiema zapinanymi 
przegrodami. Poliester 600D RPET. Z metką RPET. 
Rozmiar: 210×130×80 mm Nadruk: T1(8), DTB(FC)

16,75 zł
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Wzmocnione włóknami tworzywa sztuczne to materiały kompozytowe, które powstają poprzez 
połączenie tworzyw sztucznych (takich jak PP lub ABS) z włóknami naturalnymi (jak włókno bambusowe 
lub słoma pszeniczna). Ta kombinacja zapewnia bardziej elastyczny i trwały materiał oraz produkty, 
które mogą służyć Ci przez dłuższy czas. Dodanie włókien naturalnych oznacza również, że w procesie 
produkcyjnym zużywa się mniej tworzywa termoplastycznego. Ponieważ produkty te ważą również 
mniej niż tradycyjne elementy plastikowe, ich transport wymaga mniej paliwa, co czyni je jeszcze 
bardziej zrównoważonymi.

PLASTIK Z WŁÓKIEN BAMBUSOWYCH
Włókno bambusowe ma dobrą absorpcję wilgoci i wentylację i może być używane do produkcji 
mocnych i odpornych produktów.

PLASTIK ZE SŁOMY PSZENICZNEJ

WHEAT 
STRAW & 
BAMBOO 
FIBRE
PLASTIC

Słoma pszeniczna jest produktem ubocznym pochodzenia rolniczego. Jest to łodyga, która pozostaje 
po zbiorze ziarna pszenicy. Słoma pszenniczna posiada bardzo mocne i temperaturo odporne włókna, 
co eliminuje konieczność stosowania dodatkowych toksyn i olejów wzmacniających powstające z niej 
produkty.



Shiden AP721515
Power bank 5000 mAh w ekologicznej obudowie ze słomy 
pszenicznej z dwoma wyjściami USB. W zestawie kabel micro 
USB. Rozmiar: 63×94×14 mm Nadruk: P3(4), UVD(FC)

71,49 zł

Riens AP721514
Ładowarka indukcyjna (5W) w ekologicznej obudowie ze słomy 
pszenicznej. Maks. moc wyjściowa: 2100 mA. Zawiera kabel USB. 
Rozmiar: 90×90×9 mm Nadruk: P3(4), UVD(FC)

36,61 zł
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NOWOCZESNE, ALE 
NATURALNE

Wybierz gadżety elektroniczne 
o bardziej naturalnym wyglądzie 
do codziennych czynności! Nasze 
power banki, ładowarki, słuchawki  i 
głośniki pokryte plastikiem ze słomy 
pszenicznej zapewniają długotrwałą 
ochronę Twoich urządzeń, zachowując 
przy tym wygodę i lekkość.

Dowex AP721851-00
Wielofunkcyjny uchwyt na długopis z ekologicznego plastiku ze słomy 
pszenicznej z uchwytem na telefon komórkowy, ładowarką indukcyjną 
(5W) i 3-portowym hubem USB (USB 2.0). Zawiera kabel USB. 
Rozmiar: 85×100×90 mm Nadruk: P3(4)

76,38 zł
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Datrex AP721665-00
Słuchawki bluetooth z ekologicznego plastiku ze słomy pszenicznej 
z poduszkami ze skóry PU. Ze złączem Jack 3,5 mm, funkcją rozmów 
telefonicznych i wbudowaną baterią. W zestawie z kablem USB. W 
kartoniku. Rozmiar: 170×185×75 mm Nadruk: DO4(FC), P3(2)

149,08 zł
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Vounel AP721734-00
Słuchawki bluetooth z ekologicznego plastiku ze 
słomy pszenicznej z funkcją rozmów telefonicznych. 
W etui ładującym. Zawiera kabelek USB. W kartoniku. 
Rozmiar: 45×68×22 mm Nadruk: P3(4), UVD(FC)

95,55 zł

Kepir AP721820-00
Głośnik bluetooth w obudowie z bambusa i ekologicznego 
plastiku ze słomy pszenicznej. Z wbudowanym akumulatorem. 
Zawiera kabel USB.  Rozmiar: 74×70×45 mm Nadruk: E3, P3(2)

85,23 zł

Dadil AP721517
Głośnik bluetooth w ekologicznej obudowie ze słomy pszenicznej z 
wbudowanym akumulatorem. Czytnikiem kart micro SD. Zawiera kabel 
USB. Rozmiar: 86×72×39 mm Nadruk: P3(2)

66,74 zł

MICRO SD
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Estiky AP722108-00
Bezprzewodowa mysz optyczna z plastikową obudową 
ze słomy pszenicznej. Działa na 1 baterię AA, bez baterii. 
Rozmiar: 104×34×62 mm Nadruk: P3(2), VS(FC)

47,63 zł

Fildon AP721520
Ekologiczna, samoprzylepna, przesuwana osłona 
na kamerę internetową ze słomy pszenicznej. 
Rozmiar: 41×16×2 mm Nadruk: P1(2)

1,67 zł
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Bopor AP800423-00
Ekologiczny brelok z plastiku ze słomy pszenicznej, z 
żetonem do wózka i latarką 2 LED. Z bateriami guzikowymi. 
Rozmiar: 70×25×10 mm Nadruk: P1(4)

5,29 zł

Boinc AP800458-00
Bambusowy żeton do wózka na zakupy w plastikowym breloku 
z ekologicznej słomy pszenicznej. Wielkość monety: ø23×2 mm. 
Rozmiar: 44×33×5 mm Nadruk: E1, P1(2)

2,29 zł

WHEAT STRAW & BAMBOO FIBRE PLASTIC 199

https://coolcollection.eu/en/products/AP800423-00
https://coolcollection.eu/en/products/AP800458-00


Nukot AP721430
Ekologiczny długopis z plastiku ze słomy pszenicznej 
z metalowymi elementami. W niebieskim wkładem. 
Rozmiar: ø10×137 mm Nadruk: P0(4), UVA(FC)

1,80 zł
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Selintong AP722122-00
Ekologiczny długopis ze słomy pszenicznej 
z bambusowym uchwytem i błyszczącymi 
chromowanymi elementami. Z niebieskim wkładem. 
Rozmiar: ø10×137 mm  Nadruk: P1(4), UVB(FC)

3,29 zł

Wipper AP721524
Ekologiczny długopis z plastiku ze słomy 
pszenicznej z niebieskim wkładem. 
Rozmiar: ø10×138 mm Nadruk: P0(4), UVA(FC)

0,79 zł

Prodox AP721323
Długopis z chromowanymi elementami wykonany 
z materiałów z recyklingu: kombinacji pszenicy 
i PP. Niebieski wkład. Rozmiar: ø13×140 mm 
Nadruk: P0(4), UVA(FC)

1,41 zł
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DLA TWOJEGO 
NAJLEPSZEGO 
PRZYJACIELA

Spacer po parku lub wieczorny jogging z 
psem to zawsze podnoszące na duchu i 
zdrowe doświadczenie. Zbieranie odpadów 
może nie być najlepszą częścią tego, ale 
nasz ekologiczny worek na psie odchody 
ma na celu zmniejszenie problemów. 
Wykonany z plastiku ze słomy pszenicznej i 
wyposażony w karabińczyk sprawia, że jest 
łatwy i praktyczny do noszenia, a dołączone 
torby są całkowicie biodegradowalne.

Bocin AP800422-00
Pojemnik na torebki na psie odchody w kształcie kości z 
karabińczykiem. Wykonany z ekologicznego plastiku ze 
słomy pszenicznej. Z 15 biodegradowalnymi torebkami. 
Rozmiar: 82×54×41 mm Nadruk: P2(1)

5,57 zł
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Ditul AP721474
Frisbee z plastiku z włókna bambusowego. 
Rozmiar: ø228×25 mm Nadruk: S0(1), UVB(FC), 
VS(FC)

7,65 zł

Darfil AP721445
Świnka skarbonka z plastiku z ekologicznych 
włókien bambusowych. Rozmiar: 105×68×71 mm 
Nadruk: P2(1)

13,16 zł

Membek AP800457-00
Ekologiczna skrobaczka do lodu z plastiku ze słomy pszenicznej z 
bambusową rączką. Rozmiar: 95×225×20 mm Nadruk: E1, P1(2)

10,97 zł
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Dantel AP721690-00
Szczotka do włosów z ekologicznego plastiku ze 
słomy pszenicznej. Rozmiar: 50×173×34 mm 
Nadruk: P1(4)

12,85 zł
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Lencer AP721645-00
Wachlarz z recyklingu PET z ożebrowaniem z 
plastiku z włókna bambusowego. W kartoniku. 
Rozmiar: 425×230 mm Nadruk: P1(1)

12,10 zł

Kilpan AP721596-00
Okulary przeciwsłoneczne z plastiku z włókna 
bambusowego z filtrem UV400. Nadruk: P1(4), 
VF(FC)

7,16 zł
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SABS Z RECYKLINGU
Akrylonitryl Butadie Styren lub ABS to rodzaj tworzywa sztucznego i polimeru amorficznego. To 
bardzo twardy i wytrzymały materiał o wyjątkowej odporności na ciepło. Każdy z trzech materiałów 
ABS przyczynia się do jego składu ze szczególną zdolnością, dzięki czemu może być modyfikowany w 
proporcjach, a także wytwarzać różne rodzaje ABS.
ABS to wszechstronny materiał o wielu zastosowaniach. Jest popularny w branży motoryzacyjnej jako 
materiał wielu osłon, często wykorzystywany jest do urządzeń AGD, takich jak grzejniki, może stanowić 
świetną obudowę dla urządzeń elektronicznych oraz służy jako podstawowy materiał do budowy 
klocków. ABS w 100% podlega recyklingowi, dzięki czemu staje się wyjątkowo trwałym materiałem. 
Proces recyklingu jest bardzo skuteczny i łatwy – można to zrobić nawet w domu.



Volpux AP722102-01
Bezprzewodowe słuchawki Bluetooth z ABS z recyklingu z 
funkcją głośnomówiącą. W etui ładującym. W zestawie kabel USB. 
Rozmiar: 55×26×48 mm Nadruk: P3(4), UVD(FC)

103,90 zł
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Medran AP722144-01
Głośnik bluetooth z ABS z recyklingu z funkcją 
głośnomówiącą i wbudowaną baterią. W 
zestawie kabel do USB. Rozmiar: ø62×64 mm 
Nadruk: P3(2)

64,64 zł

Dixlem AP722103-01
Szybka ładowarka indukcyjna, magnetyczna 
(10W) w obudowie z tworzywa ABS z recyklingu z 
antypoślizgową podstawą i składaną podstawką 
na telefon. W zestawie samoprzylepny metalowy 
pierścień do korzystania z funkcji magnetycznej 
na dowolnym urządzeniu ładowanym 
bezprzewodowo. W zestawie kabel USB. 
Rozmiar: ø63×9 mm Nadruk: P3(4), DO3(FC)

88,71 zł
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PLAPLA



PLAPLA
PLA to termoplastyczny poliester wytwarzany z surowców odnawialnych, takich jak skrobia 
kukurydziana lub trzcina cukrowa, dlatego jest rodzajem „bioplastyku”. Jest biodegradowalny i ma 
podobne właściwości do powszechnie stosowanych tworzyw sztucznych, takich jak polipropylen (PP) 
czy polietylen (PE). PLA production uses 60% less energy than conventional plastic production and 
emits fewer harmful gases as well. Kiedy PLA jest roztapiany w celu recyklingu, prawie nie wydziela 
toksycznych oparów w porównaniu z większością innych tworzyw termoplastycznych.
PLA jest najczęściej używany do produkcji folii z tworzyw sztucznych, butelek i biodegradowalnych 
wyrobów medycznych, podczas gdy włókno PLA może również zastąpić nieodnawialne tkaniny 
poliestrowe. Jest również powszechnie stosowany do drukowania 3D, ponieważ wymaga stosunkowo 
niskiej temperatury do tworzenia kształtów w porównaniu z innymi materiałami. Włókna PLA można 
łatwo zabarwić, dzięki czemu można je zobaczyć w wielu kształtach i formach.

PLA



Pioka AP721818-01
Plastikowy kubek z PLA. 350 ml. 100% 
kompostowalne PLA. Rozmiar: ø79×88 mm 
Nadruk: P2(4), RS1(1)

12,15 zł

Planche AP800447
Pudełko śniadaniowe z plastiku PLA z 
zestawem sztućców (widelec, łyżka i nóż) 
i elastycznym paskiem poliestrowym 
RPET, 1000 ml. Produkt wolny od 
BPA, w 100% kompostowalny PLA. 
Rozmiar: 191×116×66 mm Nadruk: P2(2), 
S2(2)

56,81 zł
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Ditte AP722107-01
Plastikowo-bambusowy power bank PLA o 
pojemności 8000 mAh, wbudowaną szybką 
ładowarką indukcyjną (15W) i portem ładowania 
USB. W zestawie kabel do USB. Części 
plastikowe są w 100% z kompostowalnego PLA. 
Rozmiar: 70×135×18 mm Nadruk: E3, P3(4)

140,05 zł

Pixie AP722106-01
Głośnik Bluetooth w obudowie z tworzywa PLA i 
bambusa. Z funkcją głośnomówiącą i wbudowanym 
akumulatorem. W zestawie kabel USB. Części 
plastikowe są w 100% z biodegradowalnego PLA. 
Rozmiar: 65×65×52 mm Nadruk: E3, P3(4)

90,73 zł
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Szkło jest mocnym i niezwykle trwałym materiałem, a jednocześnie ma możliwości dekoracyjne. 
Do produkcji wykorzystywane są naturalne składniki-głównie piasek-bez żadnych chemicznych 
dodatków, co czyni go najbezpieczniejszym sposobem pakowania żywności i napojów. Ma wiele innych 
wszechstronnych zastosowań, na przykład szyby okienne, optykę, w sieciach komunikacyjnych, a także 
materiał termoizolacyjny. W procesie recyklingu może być odzyskiwane w nieskończoność, może być 
wielokrotnie używane  i  napełniane.

SZKŁO BOROKRZEOWE
Około 90% produkowanego szkła to szkło sodowo-wapniowe, jednak istnieje również znacznie 
bardziej odporny rodzaj szkła technicznego: szkło borokrzemowe. Pomimo tego, że oba rodzaje szkła 
pochodzą z naturalnie występujących surowców, mieszanina szkła borokrzemianowego wiąże silniej 
ze sobą chemikalia, dzięki czemu szkło jest twardsze, mocniejsze i trwalsze. Jest bardziej odporny na 
szok termiczny, dzięki czemu może być bezpośrednio podgrzewany i dłużej utrzymuje temperaturę 
jedzenia i napojów. Jego trwałość sprawia, że jest zrównoważoną alternatywą dla zwykłych plastikowych 
butelek i kubków termicznych.
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SZKŁO BOROKRZEMOWE

SZKŁO ZWYKŁE I BOROKRZEMOWE

SZKŁO ZWYKŁE  

WYSOKA ODPORNOŚĆ NA CIEPŁONISKA ODPORNOŚĆ NA CIEPŁO

NIE ROZSZERZA SIĘ OD CIEPŁAROZSZERZA SIĘ OD CIEPŁA

GŁÓWNY SKŁADNIK: DWUTLENEK 
KRZEMU I DWUTLENEK BORU

GŁÓWNY SKŁADNIK: DWUTLENEK 
KRZEMU

TRUDNE DO RECYKLINGUŁATWE W RECYKLINGU
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Bondina L AP812426
Kubek termiczny z podwójnymi ściankami 
ze szkła borokrzemianowego z bambusową 
pokrywką, 450 ml. W kartoniku. 
Rozmiar: ø83×150 mm Nadruk: E2, P2(4), 
C2(8)

43,95 zł

Bondina M AP812425
Kubek termiczny z podwójnymi ściankami 
ze szkła borokrzemianowego z bambusową 
pokrywką, 350 ml. W kartoniku. 
Rozmiar: ø83×115 mm Nadruk: E2, P2(4), C2(8)

41,47 zł

Bondina S AP812424
Kubek termiczny z podwójnymi ściankami 
ze szkła borokrzemianowego z bambusową 
pokrywką, 250 ml. W kartoniku. 
Rozmiar: ø83×100 mm Nadruk: E2, P2(4), 
C2(8)

37,30 zł
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Grobina AP800443
Kubek termiczny z podwójnymi ściankami ze szkła 
borokrzemowego z uchwytem i bambusową pokrywką, 350 ml. W 
kartoniku. Rozmiar: ø84×113 mm Nadruk: E2, P2(4), C2(8)

45,33 zł

GlasSip AP800435
Zestaw 2 słomek wielokrotnego użytku ze 
szkła borokrzemianowego wraz ze szczotką do 
czyszczenia. W kartoniku. Rozmiar: 51×200×18 mm  
Nadruk: E1, OP(FC), VS(FC)

7,53 zł

218

https://coolcollection.eu/en/products/AP800435
https://coolcollection.eu/en/products/AP800443


Tendina AP800465
Czajnik ze szkła borokrzemowego z bambusową pokrywką 
i sitkiem do herbaty ze stali nierdzewnej, 1000 ml. 
Rozmiar: ø132×125 mm Nadruk: E3, P3(4), C3(8)

62,95 zł

Mocaboo AP812427
Zestaw filiżanek do espresso z podwójnymi ściankami ze szkła 
borokrzemianowego, 2 szt. filiżanek i bambusowych spodków, 
90 ml. W kartoniku. Rozmiar: 185×85×80 mm Nadruk: C2(8), 
E2, P2(4), VS(FC)

67,41 zł
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Throusub AP812414
Kubek szklany do nadruku sublimacyjnego 300 ml, 
MOŻNA ZMYWAĆ W ZMYWARCE. Cena zawiera 
nadruk. Min. zam.: 100 szt. Rozmiar: ø80×95 mm 
Nadruk: FP-SUM(FC)

15,03 zł

Forsa AP853004-01
Szroniony kubek, 300 ml. Rozmiar: ø80×95 mm 
Nadruk: C1(8)

10,64 zł
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Merzex AP722185
Szklanka do whisky/do picia o specjalnej, 
pochylonej konstrukcji, 320 ml. W pudełku 
z papieru kraft. Rozmiar: ø73×96 mm 
Nadruk: C1(8)

20,36 zł

Lolaf AP722188
4-częściowy zestaw kieliszków z bambusową tacą, 
30 ml. Rozmiar: 330×80×60 mm Nadruk: E3, C2(8)

74,96 zł
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Lonpel AP721544
Karafka z korkiem na wodę/wino. 1000 ml. 
Rozmiar: ø93×272 mm Nadruk: E3, ER1, P3(1)

50,00 zł
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Molokai XL AP800460
Karafka na wodę ze szkła borokrzemowego 
z pokrywką z korka, 1000 ml. Nadaje się 
zarówno do zimnych, jak i gorących napojów, 
Rozmiar: ø84×260 mm Nadruk: RS3(1), RUV(FC), 
E3, P3(1)

50,44 zł

Molokai AP800459
Karafka na wodę ze szkła borokrzemowego 
z pokrywką z korka, 600 ml. Nadaje się 
zarówno do zimnych, jak i gorących napojów, 
Rozmiar: ø80×210 mm Nadruk: RS3(1), RUV(FC), 
E3, P3(1)

39,00 zł

Seirten AP722200
Karafka do wina ze szkła borokrzemowego z 
podstawką i pokrywką z naturalnego korka, 1700 ml. 
Rozmiar: ø140×250 mm Nadruk: C3(8), E3, P3(2)

203,00 zł
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Kasfol AP721706
Szklana butelka sportowa z bambusową pokrywką i paskiem do 
noszenia oraz pokrowcem poliestrowym w naturalnym kolorze. 
500 ml. Rozmiar: ø63×225 mm Nadruk: T1(8), DTB(FC), RS3(1), 
RUV(FC), C2(8), E3, P3(1)

32,34 zł
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Burdis AP721178
Szklana butelka sportowa z bambusową 
zakrywką. 430 ml. W kartoniku. 
Rozmiar: ø63×189 mm Nadruk: RS3(1), 
RUV(FC), C2(8), E3, P3(1)

25,13 zł

Terkol AP721412
Transparentna, szklana butelka sportowa 
z metalowa zakrętką. 500 ml. W kartoniku.  
Rozmiar: ø63×220 mm Nadruk: RS3(1), 
RUV(FC), E3, P3(1)

15,72 zł
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ZNAJDŹ DROGĘ 
POWROTNĄ DO NATURY

Wystawienie się na kontakt z naturą 
przyczynia się zarówno do dobrego 
samopoczucia fizycznego, jak i 
psychicznego, jednocześnie poprawiając 
samopoczucie emocjonalne. Nie trać 
kontaktu z naturą, wybierz się na 
wycieczkę z naszymi kolorowymi lub 
naturalnie wyglądającymi butelkami 
sportowymi i termosami.
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Cloody AP800469-01
Butelka sportowa z matowego szkła 
z bambusową nakrętką, 500 ml. 
Rozmiar: ø63×225 mm Nadruk: RS3(1), 
RUV(FC), E3, P3(2)

24,31 zł

Yonsol AP722186
Szklana butelka sportowa do nadruku 
sublimacyjnego z bambusową pokrywką, 500 ml. 
Rozmiar: ø63×225 mm Nadruk: SUM(FC), E3

30,07 zł
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Bekins AP722184
Butelka termiczna ze szkła borokrzemowego o podwójnych 
ściankach z zaparzaczem do herbaty i pokrywką ze stali 
nierdzewnej z dotykowym wyświetlaczem z termometrem. 
390 ml. Z baterią guzikową. Rozmiar: ø66×230 mm 
Nadruk: RS3(1), RUV(FC), C2(8), E3, P3(1)

89,37 zł

Andina AP800442
Butelka termiczna ze szkła borokrzemianowego z 
podwójnymi ściankami, zaparzaczem do herbaty i 
bambusową pokrywką. 420 ml. Rozmiar: ø72×235mm 
Nadruk: RS3(1), RUV(FC), C2(8), P3(1), E3

62,97 zł
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Momomi AP800462
Słoik do przechowywania żywności ze szkła 
borokrzemianowego z bambusową pokrywką, 
550 ml. Idealny do przechowywania suchej 
żywności i składników. Rozmiar: ø85×120 mm 
Nadruk: RS3(1), C2(8), E2, P2(2)

22,99 zł

Momomi XL AP800463
Słoik do przechowywania ze szkła 
borokrzemowego z bambusową pokrywką, 
1000 ml. Idealny do przechowywania suchej 
żywności i składników. Rozmiar: ø100×150 mm 
Nadruk: RS3(1), C2(8), E2, P2(2)

34,18 zł

Lanai AP800464
Pojemnik na przyprawy ze szkła borokrzemowego 
z bambusową pokrywką i łyżką, 300 ml. Idealny do 
przechowywania cukru, przypraw czy orzechów. 
Rozmiar: ø80×90 mm Nadruk: RS3(1), C2(8), 
E2, P2(2)

20,41 zł
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Tumber AP722189
Zestaw 4 szt. pojemników na przyprawy ze szkła borokrzemowego 
z pokrywkami z naturalnego korka i bambusowym stojakiem, 70 ml. 
Rozmiar: 173×140×52 mm Nadruk: E2, P2(2)

57,21 zł

PRZECHOWUJ TO TAK JAK 
CHCESZ

Wypełnienie kuchennej spiżarni naszymi 
szklanymi pojemnikami sprawia, że jest ona 
lepiej zorganizowana, a jednocześnie jest 
dobrym sposobem na rozpoczęcie bardziej 
ekologicznego myślenia. Ciesz się stylem 
życia "zero waste" dzięki naszym słoikom i 
pojemnikom na przyprawy oraz przechowuj 
składniki bez opakowań. Nasze produkty 
chronią Twoją żywność przed wszelkiego 
rodzaju toksycznymi substancjami i chronią 
ją przez długi czas.
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ECO-FRIENDLY
Myślenie i działanie w sposób przyjazny dla środowiska w naszym codziennym życiu może mieć dużo 
pozytywnych skutków dla zdrowia zarówno naszego, jak i środowiska. Może się wydawać, że to niewiele, 
ale możesz wile zmienić dla wszystkich, zastępując przedmioty jednorazowego użytku alternatywami 
wielokrotnego użytku. Nasza kolekcja ekologicznych produktów ma na celu wprowadzenie naturalnych 
i zrównoważonych zachowań do Twojego codziennego życia w prosty, ale efektowny sposób.
Zmniejszenie wpływu śladu ekologicznego może nie być tak trudne, jak myślisz! Możesz zmniejszyć 
zużycie energii podczas produkcji materiałów i wytwarzać mniej odpadów wokół siebie, używając 
trwałych produktów. Nasze butelki sportowe i termosy z aluminium i stali nierdzewnej doskonale 
zastępują jednorazowe butelki plastikowe. Nasze torby z recyklingu pomogą uporządkować Twoje 
odpady, a ponowne wykorzystanie naszych toreb produktowych i toreb na zakupy spowoduje mniej 
szkód dla środowiska niż zwykłe plastikowe torby.

ECO-
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Turkal AP721145
Kolorowa torba 100% bawełny 
z długimi uchwytami, 140 g/m². 
Rozmiar: 360×400 mm Nadruk: S1(4), 
T1(8), DTB(FC)

9,29 zł
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Ponkal AP721088
Bawełniana torba na zakupy z długimi 
uszami. 100% bawełna, 180 g/m². 
Rozmiar: 370×410 mm Nadruk: S1(4), 
T1(8), DTB(FC)

8,15 zł

Siltex AP721087
Bawełniana torba na zakupy z długimi 
uszami. 100% bawełna, 140 g/m². 
Rozmiar: 370×410 mm Nadruk: S1(4), 
T1(8), DTB(FC)

6,32 zł

Longish AP806610-00
Bawełniana torba na zakupy z długimi 
uchwytami (700 mm). 100% bawełna, 95 g/m². 
Rozmiar: 370×410 mm Nadruk: S1(4), T1(8), 
DTB(FC)

5,66 zł

Trendik AP722212-00
Bawełniana torba na zakupy z długimi uchwytami. 
100% bawełna, 240 g/m². Rozmiar: 370×410 mm 
Nadruk: S1(4), T1(8), DTB(FC)

11,43 zł

95 g/m2 140 g/m2 180 g/m2

240 g/m2
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Helakel AP721146
Składana torba 100% bawełny, 105 g/m². 
Rozmiar: 370×410 mm Nadruk: S1(4), T1(8), DTB(FC)

9,29 zł
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SuboProduce AP718550
Personalizowany, poliestrowy worek z siateczką 
na froncie i sznurkiem ściągającym. W nadrukiem 
sublimacyjnym z tyłu. Min. ilość: 50szt. 
Rozmiar: 300×350×5 mm Nadruk: FP-SU(FC)

29,43 zł

SuboProduce Mesh 
AP718551
Personalizowany worek z siatki poliestrowej 
ze sznurkiem ściągającym. Z nadrukiem 
sublimacyjnym na całości. Min. ilość: 50szt. 
Rozmiar: 300×350×5 mm Nadruk: FP-SU(FC)

32,92 zł

SuboProduce View 
AP716406
Personalizowana torba poliestrowa z 
siateczkową górną częścią i zamknięciem 
na sznurek. Z nadrukiem sublimacyjnym na 
dolnej części materiału. Min. ilość: 50 szt. 
Rozmiar: 300×350 mm Nadruk: FP-SU(FC)

26,53 zł
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EcoShop AP806611-00
Bawełniany worek na produkty wielokrotnego użytku z siatką poliestrową 
z przodu i zamknięciem sznurkowym, 95 g / m². Rozmiar: 290×320 mm 
Nadruk: T1(8), DTB(FC), S1(4)

6,34 zł

236

https://coolcollection.eu/en/products/AP806611-00


Miley AP722221-00
Woreczek na produkty wielokrotnego 
użytku z zamknięciem sznurkowym. 
100% bawełna, 105 g/m². 
Rozmiar: 300×450 mm Nadruk: T1(8), 
DTB(FC), S1(4)

8,58 zł

Kortal AP721545
Zestaw 2 szt woreczków/torebek na produkty. (1 szt. 30×35 cm, 1 
szt. 25×30 cm) Rozmiar: 250×300 mm Nadruk: T1(8), DTB(FC)

7,95 zł

Jardix AP721526
Woreczek na produkty wielokrotnego 
użytku z zamknięciem sznurkowym. 100% 
bawełna, 105 g/m². Rozmiar: 250×300 mm 
Nadruk: T1(8), DTB(FC), S1(4)

5,79 zł

Fergut AP721525
Woreczek na produkty wielokrotnego użytku 
z zamknięciem sznurkowym. 100% bawełna, 
105 g/m². Rozmiar: 150×210 mm Nadruk: T1(8), 
DTB(FC), S1(4)

4,09 zł

ZERO ODPADÓW, 
100% ZDROWIA

Spożywanie owoców i warzyw to 
doskonałe źródło niezbędnych 
witamin, minerałów i innych 
składników odżywczych. Możesz je 
łatwo uporządkować i zabrać do 
domu, umieszczając je w torbach 
wielokrotnego użytku zamiast 
jednorazowych plastikowych toreb w 
sklepie.

30×45 cm 25×30 cm 15×21 cm
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Manaslu AP808034
Termos ze stali nierdzewnej z izolującą podwójną ścianką i bambusową 
zakrywką. 500 ml. Rozmiar: ø70×220 mm Nadruk: RS2(1), RUV(FC), 
ER1, E3, P3(1)

54,49 zł

Balman AP800430
Butelka sportowa ze stali nierdzewnej 
z pojedynczą ścianką i bambusową 
pokrywką, 750 ml. Rozmiar: ø72×242mm 
Nadruk: RS2(1), RUV(FC), C2(8), 
ER1, E3, P3(2)

46,41 zł
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Legion AP811111
Sportowa butelka aluminiowa z matowym 
wykończeniem i karabińczykiem. Poj. 750 ml. 
Rozmiar: ø73×265 mm Nadruk: RS2(1), 
RUV(FC), E3, P3(1)

27,05 zł

-01 -05 -06 -07 -10
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Kalux AP721384
Zestaw 2 słomek ze stali nierdzewnej wraz ze 
szczotką do czyszczenia. W etui bawełnianym. 
Rozmiar: 35×245 mm Nadruk: E1, T1(8), DTB(FC)

7,86 zł

240
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Tailung AP722195
5 szt. komplet sztućców ze stali nierdzewnej w poliestrowym 
etui RPET. W zestawie widelec, nóż, łyżka, słomka do picia 
i szczotka do czyszczenia. Rozmiar: 75×245×20 mm 
Nadruk: T2(8), DTC(FC), E2, P2(2)

33,88 zł

Lopack AP741237
Torby do segregacji odpadków z laminowanej włókniny. 3 szt 
w zestawie. Rozmiar: 690×450×230 mm Nadruk: S1(1)

34,79 zł

NOWY CEL DLA ODPADÓW

Pierwszym etapem procesu recyklingu jest 
selektywna zbiórka odpadów. Prawie wszystko, co 
widzimy wokół nas, można poddać recyklingowi 
za pomocą różnych technik. Pozwól, aby Twoje 
odpady zostały przerobione w coś użytecznego, np. 
ekologiczny produkt promocyjny.
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DREWNO

PAPIER Z RECYKLINGU

BAWEŁNA Z 
RECYKLINGU

ABS Z RECYKLINGU

KOREK

JUTA

PLASTIK ZE SŁOMY 
PSZENICZNEJ

SZKŁO

BAMBUS

KONOPIA

PET Z RECYKLINGU

PLA

PAPIER

BAWEŁNA 
ORGANICZNA

PLASTIK Z WŁÓKIEN 
BAMBUSOWYCH

SZKŁO 
BOROKRZEOWE

Grafiki BE CREATIVE na produktach w katalogu są wystawiane wyłącznie w celu wyświetlania możliwości drukowania i nie odwołują się do sprzedaży . W związku z 
tym produkty są sprzedawane czyste lub z nadrukowaną grafiką klienta.

Zastrzegamy sobie prawo do dostarczenia produktów, które mogą się nieznacznie różnić pod względem kolorystycznym oraz technologicznym od 
przedstawionych w katalogu. Pokazane parametry znakowania produktu mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych możliwości.

Produkty dostarczane są bez opakowań oraz baterii. Wyjątek stanowią produkty, w których opisie zawarta jest informacja o opakowaniu oraz bateriach.

Ceny zawarte w katalogu nie zawierają podatku VAT.



NOWOŚCI CREAPACK

BE CREATIVE

RFID MOQ

ZROBIONE W 
EUROPIE

ZŁOŻONE W 
EUROPIE

Parasole wiatroszczelne.

Wyjście ładowarki w mAh.

Pojemność w mililitrach.

Odtwarzanie z karty Micro SD.

Długość linijki lub taśmy mierniczej w 
centymetrach.

Ładowarki indukcyjne (moc wyjściowa: 
Wat).

Długopisy z wkładem czarnym, 
czerwonym lub zielonym.

Pojemność pamięci flash w 
gigabajtach.

Długopisy ze zdejmowaną nasadką.

Funkcja rozmowy w trybie 
głośnomówiącym.

Długopisy z mechanizmem skręcania.

Wbudowane radio FM.

Połączenie Bluetooth.

Notesy z czystymi kartkami lub w linie.

Rozmiar papieru.
MICRO SD

FM RADIO

GRAWER SPECJALNY



MAKSYMALNA ILOŚĆ KOLORÓW. (FC=FULL COLOR)
CENOWA KATEGORIA NADRUKU.
TECHNOLOGIE DRUKU.

Dantel AP721690-00
P1(4)

TAMPODRUK

TRANSFER CYFROWY

UV LED

SITODRUK

TRANSFER CYFROWY 
NA TEKSTYLIACH

NADRUK ROTACYJNY 
UV LED

CYLINDRYCZNY 
SITODRUK.

SUBLIMACJA

NADRUK 
CERAMICZNY

TRANSFER

NADRUK 
ATRAMENTOWY

TRANSFER NA BIAŁEJ 
CERAMICE.

WYTŁACZANIE

GRAWER

EPOXY

WINYLOWA 
NAKLEJKA.

RAINBOW 
ENGRAVING

DRUK CYFROWY,

HAFT

GRAWER ROTACYJNY

VISION FILM DRUK DARMOWE ZDOBIENIE
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