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Jesteśmy niezwykle dumni, że osiągnęliśmy najwyższą możliwą ocenę platynową w EcoVadis! Dzięki 
temu wynikowi Toppoint należy do Top 1% firm z oceną EcoVadis.

Nasze zaangażowanie w zrównoważony rozwój i CSR
Zrównoważony rozwój i odpowiedzialność korporacyjna to jedne z naszych głównych sił napędowych. Dlatego prowadzenie naszej 
branży jako firmy odpowiedzialnej społecznie jest jednym z naszych głównych priorytetów. Chcemy mieć pewność, że praktyki 
zrównoważonego rozwoju są w pełni zintegrowane z naszymi działaniami, promując przejrzystość, zaangażowanie pracowników i nasz 
kodeks etyczny.

Metodologia Ecovadis opiera się na międzynarodowych standardach zrównoważonego rozwoju, w tym Global Reporting Initiative, ONZ 
Global Compact i ISO 26000, która obejmuje 200 kategorii wydatków i ponad 160 krajów. Karta wyników zrównoważonego rozwoju 
ilustruje wyniki Toppoint jako organizacji w oparciu o 21 wskaźników w pięciu tematach:

• Ogólny wynik biznesowy
• Środowisko
• Praca i prawa człowieka
• Zrównoważone zakupy
• Etyka

Zaprojektowany i opatentowany przez 
Toppoint

Biodegradowalny

Wybierz własne kolory części

Nowy produkt

Watt

Pojemność

Wolny od BPA

Druk ECO

Wasinstruction

Współczynnik ochrony 
przeciwsłonecznej

Baterie w zestawie

Thermo

W opakowaniu na prezenty

GigaBite

Liczba arkuszy

Wodoodporny

Treść

Meter

Inch

Filtr UV

Made in Europe
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LT98712 | Termiczna butelka Flow 250ml
Butelka z podwójną ścianką z izolacją próżniową z serii Toppoint 
'Flow'. Pokrywka z klapką jest w 100% szczelna i łatwa do 
przenoszenia. Ścianka wewnętrzna i zewnętrzna wykonane są 
z wysokiej jakości stali nierdzewnej, dzięki temu napój dłużej 
utrzymuje pożądaną temperaturę. Napoje pozostają ciepłe do 
12 godzin i/lub zimne do 24 godzin. Rozmiar: ø70x133mm. Treść: 
250ml

LT98716 | Termiczna butelka Flow do samochodu 300ml
Butelka z podwójną ścianką z izolacją próżniową z serii Toppoint 
'Flow'. Pokrywka z klapką jest w 100% szczelna i łatwa do 
przenoszenia. Ścianka wewnętrzna i zewnętrzna wykonane są 
z wysokiej jakości stali nierdzewnej, dzięki temu napój dłużej 
utrzymuje pożądaną temperaturę. Napoje pozostają ciepłe do 
12 godzin i/lub zimne do 24 godzin. Rozmiar: ø70x160mm. Treść: 
300ml

LT98713 | Termiczna butelka Flow z uchwytem 250ML
Butelka z podwójną ścianką i izolacją próżniową z serii Toppoint 
'Flow'. Pokrywka z klapką jest w 100% szczelna. Ścianki 
wewnętrzna i zewnętrzna wykonane są z wysokiej jakości stali 
nierdzewnej, dzięki czemu napój dłużej utrzymuje pożądaną 
temperaturę. Napoje pozostają ciepłe do 12 godzin, a zimne do 
24 godzin. Rozmiar: ø70x133mm. Treść: 250ml

LT98715 | Termiczna butelka Flow z uchwytem 400ml
Butelka z podwójną ścianką z izolacją próżniową z serii Toppoint 
'Flow'. Pokrywka z klapką jest w 100% szczelna i łatwa do 
przenoszenia. Ścianka wewnętrzna i zewnętrzna wykonane są 
z wysokiej jakości stali nierdzewnej, dzięki temu napój dłużej 
utrzymuje pożądaną temperaturę. Napoje pozostają ciepłe do 12 
godzin i/lub zimne do 24 godzin. Rozmiar: ø70x200mm. Treść: 
400ml
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LT98717 | Termiczna butelka Flow 400ml
Butelka z podwójną ścianką i izolacją próżniową z serii Toppoint 
'Flow'. Pokrywka z klapką jest w 100% szczelna. Ścianki 
wewnętrzna i zewnętrzna wykonane są z wysokiej jakości stali 
nierdzewnej, dzięki czemu napój dłużej utrzymuje pożądaną 
temperaturę. Napoje pozostają ciepłe do 12 godzin, a zimne do 
24 godzin. Rozmiar: ø70x200mm. Treść: 400ml

LT98718 | Butelka termiczna do sublimacji z uchwytem Flow 
400ml
Butelka izolowana próżniowo o podwójnych ściankach z serii 
'Flow' projektu Toppoint. Pokrywka z klapką jest w 100% szczelna 
i łatwa do przenoszenia. Ścianka wewnętrzna i zewnętrzna 
wykonane są z wysokiej jakości stali nierdzewnej, dzięki temu 
napój dłużej utrzymuje pożądaną temperaturę. Uchwyt ułatwia 
picie lub przenoszenie. Rozmiar: ø70x200mm. Treść: 400ml

LT98714 | Termiczna butelka Flow 400ml
Butelka z podwójną ścianką i izolacją próżniową z serii Toppoint 
'Flow'. Pokrywka z klapką jest w 100% szczelna. Ścianki 
wewnętrzna i zewnętrzna wykonane są z wysokiej jakości stali 
nierdzewnej, dzięki czemu napój dłużej utrzymuje pożądaną 
temperaturę. Napoje pozostają ciepłe do 12 godzin, a zimne do 
24 godzin. Rozmiar: ø70x200mm. Treść: 400ml

LT98784 | Termiczna butelka Flow 500ml
Wykonany z wysokiej jakości materiałów termos o podwójnych 
ściankach. Wewnętrzną oraz zewnętrzną część produktu 
wykonano ze stali nierdzewnej, co pozwala przez długi czas 
utrzymać odpowiednią temperaturę. Szczelna budowa zapewnia 
brak problemów z przeciekaniem. Zaprojektowany przez 
Toppoint termos należy do serii Flow. Rozmiar: ø70x250mm. 
Treść: 500ml
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LT98881 | Termiczna butelka Ashton 350ml
Butelka do picia z podwójnymi ściankami, 
izolowana próżniowo w 100% szczelna. 
Zapakowana jest w pudełko upominkowe. Dłużej 
utrzymuje napój w odpowiedniej temperaturze 
dzięki próżni między ściankami. Napoje pozostają 
ciepłe do 12 godzin i/lub zimne do 24 godzin. 
Butelka zawiera powłokę proszkową, która 
zapewnia bardziej ekskluzywny wygląd. Rozmiar: 
ø72x165mm. Treść: 350ml

LT98882 | Termiczna butelka Ashton 500ml
Butelka do picia z podwójnymi ściankami, 
izolowana próżniowo w 100% szczelna. 
Zapakowana jest w pudełko upominkowe. Dłużej 
utrzymuje napój w odpowiedniej temperaturze 
dzięki próżni między ściankami. Napoje pozostają 
ciepłe do 12 godzin i/lub zimne do 24 godzin. 
Butelka zawiera powłokę proszkową, która 
zapewnia bardziej ekskluzywny wygląd. Rozmiar: 
ø72x218mm. Treść: 500ml

LT98883 | Termiczna butelka Ashton 650ml
Butelka do picia z podwójnymi ściankami, 
izolowana próżniowo w 100% szczelna. 
Zapakowana jest w pudełko upominkowe. Dłużej 
utrzymuje napój w odpowiedniej temperaturze 
dzięki próżni między ściankami. Napoje pozostają 
ciepłe do 12 godzin i/lub zimne do 24 godzin. 
Butelka zawiera powłokę proszkową, która 
zapewnia bardziej ekskluzywny wygląd. Rozmiar: 
ø72x268mm. Treść: 650ml

LT98884 | Butelka Ashton 500ml
Butelka ze stali nierdzewnej z pojedynczą 
ścianką, w 100% szczelna. Jest zapakowana w 
pudełko upominkowe. Butelka zawiera powłokę 
proszkową, która zapewnia bardziej ekskluzywny 
wygląd. Nadaje się do zimnych, niegazowanych 
napojów. Rozmiar: ø72x174mm. Treść: 500ml

LT98885 | Butelka Ashton 750ml
Butelka ze stali nierdzewnej z pojedynczą 
ścianką, w 100% szczelna. Jest zapakowana w 
pudełko upominkowe. Butelka zawiera powłokę 
proszkową, która zapewnia bardziej ekskluzywny 
wygląd. Nadaje się do zimnych, niegazowanych 
napojów. Rozmiar: ø72x244mm. Treść: 750ml

Te stylowe butelki do picia można dowolnie miksować 
i dopasowywać! Unikalny projekt, który można 
dostosować do własnych potrzeb. Wybierz butelkę 
jedno- lub dwuścienną, kolor oraz pojemność. Na 
koniec zdecyduj jaki rodzaj nakrętki wybierasz! Gdy 
butelka zostanie skompletowana zgodnie z Twoimi 
życzeniami, możesz nadać jej ostateczny szlif, zlecając 
wykonanie pięknego nadruku z logo Twojej firmy.
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LT98864 | Butelka Skyler 500ml
Butelka ze stali nierdzewnej z pojedynczą 
ścianką, w 100% szczelna. Jest zapakowana w 
pudełko upominkowe. Butelka zawiera powłokę 
proszkową, która zapewnia bardziej ekskluzywny 
wygląd. Nadaje się do zimnych, niegazowanych 
napojów. Rozmiar: ø72x168mm. Treść: 500ml

LT98865 | Butelka Skyler 750ml
Butelka ze stali nierdzewnej z pojedynczą 
ścianką, w 100% szczelna. Jest zapakowana w 
pudełko upominkowe. Butelka zawiera powłokę 
proszkową, która zapewnia bardziej ekskluzywny 
wygląd. Nadaje się do zimnych, niegazowanych 
napojów. Rozmiar: ø72x236mm. Treść: 750ml

LT98861 | Termiczna butelka Skylet 350ml
Butelka do picia z podwójnymi ściankami, 
izolowana próżniowo w 100% szczelna. 
Zapakowana jest w pudełko upominkowe. Dłużej 
utrzymuje napój w odpowiedniej temperaturze 
dzięki próżni między ściankami. Napoje pozostają 
ciepłe do 12 godzin i/lub zimne do 24 godzin. 
Butelka zawiera powłokę proszkową, która 
zapewnia bardziej ekskluzywny wygląd. Rozmiar: 
ø72x157mm. Treść: 350ml

LT98862 | Termiczna butelka Skyler 500ml
Butelka do picia z podwójnymi ściankami, 
izolowana próżniowo w 100% szczelna. 
Zapakowana jest w pudełko upominkowe. Dłużej 
utrzymuje napój w odpowiedniej temperaturze 
dzięki próżni między ściankami. Napoje pozostają 
ciepłe do 12 godzin i/lub zimne do 24 godzin. 
Butelka zawiera powłokę proszkową, która 
zapewnia bardziej ekskluzywny wygląd. Rozmiar: 
ø72x197mm. Treść: 500ml

LT98863 | Termiczna butelka Skyler 650ml
Butelka do picia z podwójnymi ściankami, 
izolowana próżniowo w 100% szczelna. 
Zapakowana jest w pudełko upominkowe. Dłużej 
utrzymuje napój w odpowiedniej temperaturze 
dzięki próżni między ściankami. Napoje pozostają 
ciepłe do 12 godzin i/lub zimne do 24 godzin. 
Butelka zawiera powłokę proszkową, która 
zapewnia bardziej ekskluzywny wygląd. Rozmiar: 
ø72x247mm. Treść: 650ml
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LT98874 | Butelka Marley 500ml
Butelka ze stali nierdzewnej z pojedynczą 
ścianką, w 100% szczelna. Jest zapakowana w 
pudełko upominkowe. Butelka zawiera powłokę 
proszkową, która zapewnia bardziej ekskluzywny 
wygląd. Nadaje się do zimnych, niegazowanych 
napojów. Rozmiar: ø72x174mm. Treść: 500ml

LT98871 | Termiczna butelka Marley 350ml
Butelka do picia z podwójnymi ściankami, 
izolowana próżniowo w 100% szczelna. 
Zapakowana jest w pudełko upominkowe. Dłużej 
utrzymuje napój w odpowiedniej temperaturze 
dzięki próżni między ściankami. Napoje pozostają 
ciepłe do 12 godzin i/lub zimne do 24 godzin. 
Butelka zawiera powłokę proszkową, która 
zapewnia bardziej ekskluzywny wygląd. Rozmiar: 
ø72x165mm. Treść: 350ml

LT98872 | Termiczna butelka Marley 500ml
Butelka do picia z podwójnymi ściankami, 
izolowana próżniowo w 100% szczelna. 
Zapakowana jest w pudełko upominkowe. Dłużej 
utrzymuje napój w odpowiedniej temperaturze 
dzięki próżni między ściankami. Napoje pozostają 
ciepłe do 12 godzin i/lub zimne do 24 godzin. 
Butelka zawiera powłokę proszkową, która 
zapewnia bardziej ekskluzywny wygląd. Rozmiar: 
ø72x218mm. Treść: 500ml

LT98873 | Termiczna butelka Marley 650ml
Butelka do picia z podwójnymi ściankami, 
izolowana próżniowo w 100% szczelna. 
Zapakowana jest w pudełko upominkowe. Dłużej 
utrzymuje napój w odpowiedniej temperaturze 
dzięki próżni między ściankami. Napoje pozostają 
ciepłe do 12 godzin i/lub zimne do 24 godzin. 
Butelka zawiera powłokę proszkową, która 
zapewnia bardziej ekskluzywny wygląd. Rozmiar: 
ø72x268mm. Treść: 650ml

LT98875 | Butelka Marley 750ml
Butelka ze stali nierdzewnej z pojedynczą 
ścianką, w 100% szczelna. Jest zapakowana w 
pudełko upominkowe. Butelka zawiera powłokę 
proszkową, która zapewnia bardziej ekskluzywny 
wygląd. Nadaje się do zimnych, niegazowanych 
napojów. Rozmiar: ø72x244mm. Treść: 750ml
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LT98894 | Butelka Lennox 500ml
Butelka ze stali nierdzewnej z pojedynczą 
ścianką, w 100% szczelna. Jest zapakowana w 
pudełko upominkowe. Butelka zawiera powłokę 
proszkową, która zapewnia bardziej ekskluzywny 
wygląd. Nadaje się do zimnych, niegazowanych 
napojów. Rozmiar: ø72x174mm. Treść: 500ml

LT98895 | Butelka Lennox 750ml
Butelka ze stali nierdzewnej z pojedynczą ścianką, 
w 100% szczelna. Jest zapakowana w pudełko 
upominkowe. Butelka zawiera powłokę proszkową, 
która zapewnia bardziej ekskluzywny wygląd. 
Nadaje się do zimnych, niegazowanych napojów. 
Rozmiar: ø72x244mm. Treść: 750ml

LT98891 | Termiczna butelka Lennox 350ml
Butelka do picia z podwójnymi ściankami, 
izolowana próżniowo w 100% szczelna. 
Zapakowana jest w pudełko upominkowe. Dłużej 
utrzymuje napój w odpowiedniej temperaturze 
dzięki próżni między ściankami. Napoje pozostają 
ciepłe do 12 godzin i/lub zimne do 24 godzin. 
Butelka zawiera powłokę proszkową, która 
zapewnia bardziej ekskluzywny wygląd. Rozmiar: 
ø72x165mm. Treść: 350ml

LT98892 | Termiczna butelka Lennox 500ml
Butelka do picia z podwójnymi ściankami, 
izolowana próżniowo w 100% szczelna. 
Zapakowana jest w pudełko upominkowe. Dłużej 
utrzymuje napój w odpowiedniej temperaturze 
dzięki próżni między ściankami. Napoje pozostają 
ciepłe do 12 godzin i/lub zimne do 24 godzin. 
Butelka zawiera powłokę proszkową, która 
zapewnia bardziej ekskluzywny wygląd. Rozmiar: 
ø72x218mm. Treść: 500ml

LT98893 | Termiczna butelka Lennox 650ml
Butelka do picia z podwójnymi ściankami, 
izolowana próżniowo w 100% szczelna. 
Zapakowana jest w pudełko upominkowe. Dłużej 
utrzymuje napój w odpowiedniej temperaturze 
dzięki próżni między ściankami. Napoje pozostają 
ciepłe do 12 godzin i/lub zimne do 24 godzin. 
Butelka zawiera powłokę proszkową, która 
zapewnia bardziej ekskluzywny wygląd. Rozmiar: 
ø72x268mm. Treść: 650ml
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LT98768 | Nieprzeciekający kubek podróżny subli 350ml
Nieprzeciekający kubek podróżny Toppoint. Bardzo użyteczny, by 
trzymać go w torbie bez obaw o cieknięcie. Jest bardzo dobrym 
produktem promocyjnym, ponieważ posiada dużo miejsca na 
druk. Wykończenie kubka pozwoli na druk sublimacyjny na 
produkcie. Rozmiar: ø70x195mm. Treść: 350ml

LT98848 | Kubek o podwójnych ściankach z korkową 
podstawą 480ml
Kubek do kawy o podwójnych ściankach plus pokrywka. 
Z zewnątrz wykonany ze stali nierdzewnej, w środku z PP. 
Konstrukcja pozwala na dłuższe utrzymanie ciepła kawy/herbaty. 
Pokrywka posiada zamykany otwór do picia. Podstawa wykonana 
jest z korka, co zapobiega rysowaniu i pozostawianiu śladów 
kawy na powierzchniach. Dostarczany w pudełku upominkowym. 
Rozmiar: ø87x178mm. Treść: 480ml

LT98772 | Kubek termiczny o pojemności 350ml
Kubek termiczny zaprojektowany przed Toppoint to gwarancja 
nieprzeciekania i idealnej temperatury ulubionego napoju. Duża 
powierzchnia nadruku sprawia, że produkt świetnie nadaje się do 
celów promocyjnych, a także na okazjonalny prezent. Rozmiar: 
ø70x175mm. Treść: 350ml

LT98818 | Kubek termiczny o pojemności Leak-Free 200ml
Kubek termiczny zaprojektowany przez Toppoint to gwarancja 
szczelności i nieprzeciekania. Wielkość i pojemność kubka (200 
ml) sprawia, że nadaje on się idealnie np. do porannej kawy. 
Rozmiar: ø70x120mm. Treść: 200ml
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LT98815 | Thermo cup click-to-open 330ml
Kubek termiczny, 100% szczelności, z przyciskiem 
bezpieczeństwa. Dzięki naszemu termosowi wszystkie 
przedmioty w twoim plecaku będą bezpieczne! Może zostać 
otwarty wyłącznie po naciśnięciu przycisku. Idealna powierzchnia 
pod nadruk. Rozmiar: ø70x177mm. Treść: 330ml

LT91213 | Termos Diamond Pattern 450ml
Szczelny termos, z podwójną ścianką. Posiada unikalny wzór 
diamentu. Termos utrzymuje temperaturę, jest idealny podczas 
podróży samochodem, w biurze lub na wycieczce. Rozmiar: 
ø80x180mm. Treść: 450ml

LT98834 | Kubek do kawy o podwójnych ściankach 400ml
Kubek do kawy o podwójnych ściankach plus pokrywka. 
Z  zewnątrz wykonany ze stali nierdzewnej, w środku z PP. 
Konstrukcja pozwala na dłuższe utrzymanie ciepła kawy/herbaty. 
Pokrywka posiada zamykany otwór do picia. Kubek dostarczany 
w pudełku upominkowym. Rozmiar: ø85x158mm. Treść: 400ml

LT98759 | Kubek metalowy 350ml
Metalowy kubek termiczny do samochodu, odpowiedni do 
gorących napojów. Metalowy na zewnątrz, plastikowy w środku. 
Dostarczany w pudełku. Rozmiar: ø75x176mm. Treść: 350ml
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LT98821 | Terniczna butelka Swing do 
sublimacji 260ml

LT98855 | Termiczna butelka Swing z 
wyświetlaczem temperatury 500ml

LT98800 | Termiczna butelka Swing 260ml
Butelka do picia z podwójnymi ściankami, 
izolowana próżniowo. W 100% szczelna butelka 
zapakowana jest w pudełko upominkowe. 
Butelka dłużej utrzymuje napój w odpowiedniej 
temperaturze dzięki próżni między ściankami. 
Rozmiar: ø67x200mm. Treść: 260ml

LT98807 | Butelka Swing 500ml
Nieprzeciekający termos. Utrzymuje zarówno 
zimne jaki i gorące napoje w pożądanej 
temperaturze. Produkt pakowany w pudełko 
prezentowe. Nadaje się również do napojów 
gazowanych. Rozmiar: ø70x253mm. Treść: 
500ml

LT83215 | Pasek na butelkę Swing
Pętelka zapewnia dodatkowe opcje noszenia 
butelek Swing, szczególnie w przypadku 
butelek o pojemności 750 ml oraz 1 L. 
Butelki te są cięższe więc pętelka będzie 
niezwykle przydatna, można ją np. zawiesić 
na karabińczyku. Dzięki temu korzystanie z 
butelek Swing jest jeszcze łatwiejsze. Rozmiar: 
91x38x46mm.

LT98803 | Butelka Swing 750ml
Nieprzeciekający termos. Utrzymuje zarówno 
zimne jaki i gorące napoje w pożądanej 
temperaturze. Produkt pakowany w pudełko 
prezentowe. Nadaje się również do napojów 
gazowanych. Rozmiar: ø80x307mm. Treść: 
750ml

LT98804 | Butelka Swing 1000ml
Nieprzeciekający termos. Utrzymuje zarówno 
zimne jaki i gorące napoje w pożądanej 
temperaturze. Produkt pakowany w pudełko 
prezentowe. Nadaje się również do napojów 
gazowanych. Rozmiar: ø90x325mm. Treść: 1L
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LT98854 | Termiczna butelka Swing z wyświetlaczem 
temperatury 500ml

LT98856 | Termiczna Butelka Swing z wyświetlaczem 
temperatury 500ml

LT98841 | Butelka Swing edycja metallic 500ml
Wysokiej jakości butelka ze stali nierdzewnej zapewnia izolację 
zimnych i gorących napojów dzięki czemy jest bardzo przydatna 
podczas podróży. Metalowe wykończenie zapewnia sportowy 
i solidny wygląd. Dodatkowo, nakrętka ma gumową krawędź, 
dzięki czemu butelka jest całkowicie szczelna. Butelka jest w 
luksusowym pudelku upominkowym. Rozmiar: ø70x245mm. 
Treść: 500ml

LT98805 | Butelka Swing w neutralnych kolorach 500ml
Wysokiej jakości butelka ze stali nierdzewnej utrzymuje 
temperaturę zimnych i gorących napojów dzięki czemu jest 
bardzo przydatna w podróży. Wykończenie w stonowanych 
kolorach nadaje butelce nowoczesny wygląd. Dodatkowo 
nakrętka ma gumową krawędź, dzięki czemu butelka jest 
całkowicie jest całkowicie szczelna. Butelka jest zapakowana w 
luksusowe pudełko upominkowe. Rozmiar: ø70x253mm. Treść: 
500ml

LT98840 | Butelka Swing edycja Wood 500ml
Butelka ze stali nierdzewnej Swing, z linii Toppoint. Te 
wielokrotnego użycia butelki są wolne od BPA oraz ekologiczne. 
Dzięki podwójnej warstwie izolacji napój pozostaje gorący lub 
zimny przez dłuższy czas. Butelka jest całkowicie szczelna. 
Zapakowana w luksusowe pudełko upominkowe. Nadaje się 
również do napojów gazowanych. Rozmiar: ø70x245mm. Treść: 
500ml

LT98810 | Butelka termiczna Swing Subli 500ml
Butelka ze stali nierdzewnej wysokiej jakości zapewnia 
utrzymanie temperatury ciepłych i zimnych napojów. 
Wykończenie butelki pozwala na druk sublimacyjny. Butelka 
nie przecieka i jest dostarczana w luksusowym pudełku 
prezentowym. Nadaje się również do napojów gazowanych. 
Rozmiar: ø70x253mm. Treść: 500ml
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LT98900 | Butelka termiczna z drewnianym zamknięciem 
500ml
Dwuścienna butelka izolowana próżniowo z drewnianym 
zamknięciem. Z nowoczesną, matową powłoką. Rozmiar: 
ø72x230mm. Treść: 500ml

LT98858 | Termiczna butelka z uchwytem 600ml
Termiczna butelka z podwójnymi ściankami z uchwytem do 
łatwego przenoszenia. Na zewnątrz ma solidną konstrukcję 
Pojemność 600ml, dostarczana w pudełku upominkowym. 
Rozmiar: ø72x230mm. Treść: 600ml

LT98857 | Termiczna butelka bambusowa z uchwytem 500ml
Termiczna butelka z podwójnymi ściankami z uchwytem do 
łatwego przenoszenia. Na zewnątrz znajduje się bambusowe 
etui, które nadaje butelce elegancki i ekologiczny charakter. 
Pojemność 500ml, dostarczana w pudełku upominkowym. 
Rozmiar: ø70x230mm. Treść: 500ml
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LT98832 | Butelka termiczna pod sublimację 500ml
Butelka izolowana próżniowo o podwójnych ściankach o 
pojemności 500ml. Utrzymuje temperaturę chłodnych/ciepłych 
napojów przez długi czas. Butelka jest w 100% szczelna. Zimne 
napoje pozostają chłodne do 24 godzin, gorące napoje gorące 
do 12 godzin. Dzięki powłoce sublimacyjnej przedmiot ten można 
zadrukować all-around oraz full-colour. Rozmiar: ø73x226mm. 
Treść: 500ml

LT98833 | Butelka termiczna z matowym wykończeniem 
500ml
Butelka izolowana próżniowo o podwójnych ściankach o 
pojemności 500ml. Utrzymuje temperaturę chłodnych/ciepłych 
napojów przez długi czas. Butelka dostępna jest w matowych 
kolorach oraz jest w 100% szczelna. Zimne napoje pozostają 
chłodne do 24 godzin, a gorące do 12 godzin. Rozmiar: 
ø73x226mm. Treść: 500ml

LT98831 | Butelka na napoje Gustav 340ml
Gustav jest klasyczną butelką z podwójną stalową ścianą. 
Utrzyma temperaturę ciepłych lub zimnych napojów. Stylowy 
design i nowoczesne kolory przykują uwagę na każdym 
spotkaniu. Utrzyma niską temperaturę do 24 godzin a wysoką do 
12 godzin. Rozmiar: ø75x220mm. Treść: 340ml

LT98811 | Termos ze stali nierdzewnej 400ml
Wybierasz się na przygodę? Nie zapomnij o swoim ulubionym 
napoju! Butelka Toppoint posiada atrakcyjny wygląd, który 
idealnie będzie pasował na każdą wycieczkę. Podwójna ścianka 
ze stali nierdzewnej utrzyma napoje ciepłe przez 12 godzin, a 
zimne przez 24 godziny. Rozmiar: ø76x255mm. Treść: 400ml
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LT98740 | Kubek o podwójnych ściankach z pokrywką 300ml
Kubek o podwójnych ściankach z pokrywką. W ściankach 
znajduje się próżnia, która zapewni, że napój w środku 
pozostanie zimny/ciepły przez dłuższy czas. Wykonany ze stali 
nierdzewnej z pokrywką z materiału PP. Dostarczany w pudełku 
upominkowym. Rozmiar: ø89x115mm. Treść: 300ml

LT98802 | Zestaw do picia, Swing plus dwa kubki
Zestaw zawiera butelkę Swing 750ml oraz dwa kubki. Napoje 
utrzymają odpowiednią temperaturę w butelce, a dołączone 
do niej kubki o podwójnych ściankach uzupełniają zestaw. 
Może być używany podczas pikniku lub podczas wycieczek 
samochodowych. Rozmiar: 350x250x105mm

LT98801 | Zestaw do wina z dwoma kieliszkami
Zestaw zawiera schładzacz do wina oraz dwa kieliszki. Wino 
utrzymuje odpowiednią temperaturę, a dołączone do niego 
kieliszki o podwójnych ściankach uzupełniają zestaw. Może 
być używany podczas pikniku jak i wycieczek samochodowych. 
Rozmiar: 355x255x105mm
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LT98706 | Kubek termiczny 240ml
Europejski kubek wysokiej jakości, projektu Toppoint. Wykonany 
w 95% z bioplastiku, który powstaje z trzciny cukrowej. Kubek jest 
wielokrotnego użytku, w 100% nadaje się do recyklingu. Rozmiar: 
ø85x90mm. Treść: 240ml

LT98707 | Kubek termiczny z pokrywką 240 ml
Wyjątkowy zestaw kubków TopEarth nadaje nowy kierunek w 
ekologii. Przyjazna środowisku alternatywa jednorazowego 
kubka. Trwałe i niezniszczalne, wykonane w 95 procentach z 
organicznego plastiku pozyskiwanego z trzciny cukrowej. Zgodne 
z surowymi normami w zakresie produkcji żywności. Posiadają 
neutralny smak i zapach. Rozmiar: ø84x107mm. Treść: 240ml

LT98763 | Kubek do kawy na wynos 180ml
Śpieszysz się rano, ale chcesz zabrać kawę ze sobą? Ten kubek 
jest idealnym rozwiązaniem. Pozwoli Ci wziąć kawę ze sobą. Ten 
model idealnie będzie pasował pod każdy rodzaj ekspresu, a 
podwójna ścianka zapewni odpowiednią temperaturę napoju. 
Rozmiar: ø90x107mm. Treść: 180ml

LT98830 | Kubek na kawę z podwójnymi ściankami 350ml
Śpieszysz się rano i chcesz zabrać ze sobą kawę na drogę? Ten 
plastikowy kubek z podwójnymi ściankami to idealne rozwiązanie. 
Włóż go pod ekspres zamiast filiżanki, gdy jesteś w biegu lub gdy 
chcesz wypić kawę w podróży. Rozmiar: 92x92x150mm. Treść: 
350ml
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LT98745 | Butelka na wodę aluminiowa z karabinkiem do 
sublimacji 750ml
Jednościenna butelka z karabińczykiem, o pojemności 
750ml,wykonana z lekkiego aluminium . Dzięki karabińczykowi 
można przyczepić ją do torby. Nadaje się do zimnych, 
niegazowanych napojów. Dzięki powłoce sublimacyjnej 
przedmiot ten może być zadrukowany dookoła oraz w full-colour. 
Rozmiar: ø73x250mm. Treść: 750ml

LT98746 | Aluminiowa butelka na wodę z karabinkiem 750ml
Jednościenna butelka z karabińczykiem, o pojemności 
750ml,wykonana z lekkiego aluminium . Dzięki karabińczykowi 
można przyczepić ją do torby. Nadaje się do zimnych, 
niegazowanych napojów. Rozmiar: ø73x250mm. Treść: 750ml

LT82833 | Karafka z korkiem 1L
Butelka ze szkła borokrzemowego z zamknięciem wykonanym z 
korka. Połączenie szkła i korka nadaje karafce naturalny wygląd. 
Podawaj w niej wodę, soki lub inne napoje. Butelkę można 
zamknąć, dzięki czemu podczas użytkowania na zewnątrz nie 
wlecą do niej owady. Rozmiar: ø85x290mm. Treść: 1L
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LT98822 | Szklana butelka na wodę z rękawem 500ML
Szklana butelka z rękawem o pojemności 500ml. Sprawia, że 
napoje pozostają dłużej chłodne. Posiada pasek przy nakrętce, 
dzięki czemu można ją łatwo przenosić. Nadaje się do napojów 
zimnych, gazowanych i niegazowanych. Rozmiar: ø68x225mm. 
Treść: 500ml

LT98823 | Szklana butelka na wodę z rękawem według 
własnego projektu 500ml
Szklana butelka z rękawem o pojemności 500ml. Zapewnia, że 
napoje dłużej pozostają chłodne dzięki dopasowanemu do niej 
rękawowi.  Posiada pasek przy nakrętce, dzięki czemu można 
ją łatwo nosić. Nadaje się do napojów zimnych, gazowanych 
i niegazowanych. Rękaw może być nadrukowany metodą full-
colour oraz all-over. Rozmiar: ø68x225mm. Treść: 500ml

LT98812 | Szklana butelka na wodę 500ml
Szklana butelka na wodę o pojemność 500ml. Posiada pasek 
przy nakrętce, dzięki czemu można ją łatwo nosić. Nadaje się 
do napojów zimnych, gazowanych i niegazowanych. Rozmiar: 
ø68x225mm. Treść: 500ml
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LT98756 | Shaker 600ml
Designerski shaker Toppoint idealny do zdrowych napojów. Kulka 
do wstrząsania (w zestawie) zapobiega powstawaniu grudek. 
Shaker posiada zamykaną pokrywę. Idealny do zabrania ze sobą. 
Rozmiar: ø86x213mm. Treść: 600ml

LT98905 | Shaker XL 900ml
Ta duża butelka z shakerem pozwoli Ci przygotować płynne 
posiłki do spożywania przed, w trakcie lub po treningu. Rozmiar: 
ø109x250mm. Treść: 900ml

LT98757 | Shaker 500ml
Zaprojektowany przez Toppoint shaker o pojemności 500 ml 
ma wszystko, co sprawia, że trening jest przyjemniejszy. Można 
w nim przechowywać  tabletki i kapsułki. Dodatkowo shaker 
wyposażono w szczelne zamknięcie i specjalne sitko Snap-On. 
Rozmiar: ø86x220mm. Treść: 500ml
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LT98766 | Butelka tritanowa 600ml
Jednościenna, przezroczysta butelka do picia z tritanu, 
z kolorową zakrętką. Ta użyteczna butelka na wodę jest 
wyposażona w silikonowy pasek, dzięki czemu można ją łatwo 
przenosić lub przymocować np. do torby. Nadaje się do zimnych, 
niegazowanych napojów. Wolna od BPA. Dostarczana w pudełku 
upominkowym. Rozmiar: ø62x227mm. Treść: 600ml

LT98758 | Butelka tritanowa 500ml
Jednościenna, szczelna butelka na wodę z silikonowym 
uchwytem. Butelka jest wolna od BPA, trwała i wielokrotnego 
użytku. Posiada przydatny silikonowy uchwyt do przenoszenia. 
Nadaje się do zimnych, niegazowanych napojów. Dostarczana w 
pudełku upominkowym. Rozmiar: ø60x235mm. Treść: 500ml

LT90467 | Kubek do picia Fresh 360ml
Elegancki kubek do picia zaprojektowany przez Toppoint. 
Produkt wykonany z wytrzymałego materiału. Solidna budowa 
daje gwarancję szczelności. Możliwość nadruku na dużej 
powierzchni sprawia, że jest to świetny prezent lub gadżet 
promocyjny. Rozmiar: ø72x152mm. Treść: 360ml

LT98788 | Butelka do picia Flow 500ml
Prosty, poręczny kształt i wysoka szczelność charakteryzuje 
butelkę z serii Flow zaprojektowaną przez Toppoint. Produkt 
wykonany z tritanu przeznaczony jest do chłodnych napojów. 
Świetnie sprawdzi się np. podczas treningu. Dzięki możliwości 
nadruku butelka może służyć także jako gadżet promocyjny. 
Rozmiar: ø70x200mm. Treść: 500ml
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LT98744 | Butelka Loop transparent R-PET 600ml
Jednościankowa butelka do picia o pojemności 600ml. 
Wykonana z materiału R-PET. Nadaje się tylko do zimnych 
napojów niegazowanych. Rozmiar: ø66x256mm. Treść: 600ml

LT98742 | Butelka Loop combi R-PET 600ml
Jednościankowa butelka do picia o pojemności 600ml. Mieszaj i 
miksuj kolory zakrętek i butelek, aby stworzyć własną kombinację 
kolorów. Wykonana z materiału R-PET. Nadaje się tylko do 
zimnych napojów niegazowanych. Rozmiar: ø66x256mm. Treść: 
600ml

LT98743 | Butelka Loop R-PET 600ml
Jednościankowa butelka do picia o pojemności 600ml. 
Wykonana z materiału R-PET. Nadaje się tylko do zimnych 
napojów niegazowanych. Rozmiar: ø66x256mm. Treść: 600ml
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LT91684 | Transporter do butelek
Plastikowy pojemnik na 10 butelek. Bardzo dobra jakość. Rozmiar: 
195x395x268mm. 

LT98860 | Bidon sportowy ergonomiczny 750ml
Butelka TopEarth jest produkowana w Europie w 95% z 
naturalnego tworzywa z trzciny cukrowej. Butelka nie ma 
smaku ani zapachu zgodnie z regulacjami żywieniowymi. Jest 
niecieknąca i w 100% biodegradowalna. Rozmiar: ø73x248mm. 
Treść: 750ml

LT98850 | Bidon sportowy ergonomiczny 500ml
Butelka na wodę Toppoint z ergonomicznym zamknięciem dla 
największej przyjemności z picia. Butelka produkowana jest w 
Europie i zrobiona z materiałów wysokiej jakości, które nie mają 
smaku i zapachu zgodnie z regulacjami żywieniowymi. Butelka 
nie cieknie i jest w 100% wtórna. Rozmiar: ø63x225mm. Treść: 
500ml

LT98799 | Bidon sportowy z atomizerem 750ml
Sportowa butelka 2w1 zaprojektowana przez TopActive. Produkt 
nadaje się idealnie do zabierania ze sobą ulubionych napojów 
i odżywek białkowych. Za sprawą innowacyjnego rozpylacza, 
po naciśnięciu wytwarza przyjemną mgiełkę, którą można się 
schłodzić. Rozmiar: ø73x255mm. Treść: 750ml
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LT98795 | Bidon classic 500ml
Zaprojektowany przez Toppoint wysokiej jakości, 
nieprzeciekający bidon o pojemności 500 ml. Produkt jest 
dostępny w wielu kolorach. Istnieje możliwość wyboru osobnych 
kolorów na butelkę i pokrywkę. Bidon można nadrukować na 
całej powierzchni. Produkt wolny od BPA. Rozmiar: ø73x178mm. 
Treść: 500ml

LT98796 | Bidon Design 500ml
Wysokiej jakości bidon wolny od BPA, zaprojektowany przez 
Toppoint, dostępny jest w wielu kolorach, które można dobierać 
osobno na pokrywkę i butelkę. Oferujemy możliwość znakowania 
na całej powierzchni produktu, co sprawia, że jest on ciekawym 
pomysłem na prezent. Rozmiar: ø73x178mm. Treść: 500ml

LT98797 | Bidon classic 750ml
Zaprojektowany przez Toppoint wysokiej jakości, 
nieprzeciekający bidon o pojemności 750 ml. Produkt jest 
dostępny w wielu kolorach. Istnieje możliwość wyboru osobnych 
kolorów na butelkę i pokrywkę. Świetnie sprawdzi się w domu, 
pracy i podróży. Produkt wolny od BPA. Rozmiar: ø73x248mm. 
Treść: 750ml

LT98798 | Bidon Design 750ml
Wysokiej jakości bidon o pojemności 750 ml zaprojektowany 
przez Toppoint. Kolory można dobrać osobno na butelkę i 
pokrywkę. Oferujemy nadruk na całej powierzchni produktu, co 
sprawia, że jest on świetnym gadżetem promocyjnym. Rozmiar: 
ø73x248mm. Treść: 750ml
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MIX & MATCH

Choose the colour of the lid, the ring and the body

Choose the ring
with rope / without rope

Choose the body
500 ml / 750 ml

500 ml 750 ml

Butelki sportowe naszego projektu są produkowane w Europie. Są w 100% szczelne i posiadają certyfikat "BPA-free". 
Produkty te (dostępne w pojemnościach 500ml i 750ml) dzięki dużej powierzchni mogą być zadrukowane na całej 

powierzchni. Produkty te można spersonalizować. Mogą Państwo sami wybrać kolor nakrętki, butelki, a nawet krawędzi.
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LT98736 | Sportbottle z krawędzią i sznurkiem 750ml
Toppoint design wysokiej jakości butelka sportowa. Butelka 
została wyprodukowana w Europie i jest w 100% szczelna. 
Dzięki miękkiemu materiałowi łatwo jest ścisnąć butelkę. Butelka 
sportowa może być zadrukowana na całej powierzchni, nawet w 
pełnym kolorze. Nie zawiera BPA. W zestawie pasek do łatwego 
przenoszenia butelki. Rozmiar: ø73x250mm. Treść: 750ml

LT98735 | Sportbottle z krawędzią 500ml
Wysokiej jakości butelka sportowa firmy Toppoint design. Butelka 
została wyprodukowana w Europie i jest wolna od BPA oraz w 
100% szczelna. Dzięki materiałowi soft-squeeze łatwo jest ścisnąć 
butelkę. Butelka sportowa może być zadrukowana na całej 
powierzchni, nawet w jakości obrazu w pełnym kolorze. Rozmiar: 
ø73x170mm. Treść: 500ml

LT98786 | Butelka sportowa z obwódką  750ml
Wysokiej jakości butelka sportowa zaprojektowana przez 
Toppoint. Butelka jest produkowana w Europie, nie zawiera BPA 
i jest w 100% szczelna. Dzięki miękkiemu materiałowi łatwo ją 
ścisnąć. Butelka może być zadrukowana na całej powierzchni, 
nawet w jakości full-colour. BPA-free. Rozmiar: ø73x250mm. Treść: 
750ml

LT98785 | Butelka sportowa z obwódką 500ml
Wysokiej jakości butelka sportowa zaprojektowana przez 
Toppoint. Butelka jest produkowana w Europie, nie zawiera BPA 
i jest w 100% szczelna. Dzięki miękkiemu materiałowi łatwo ją 
ścisnąć. Butelka może być zadrukowana na całej powierzchni, 
nawet w jakości full-colour. BPA-free. Rozmiar: ø73x170mm. Treść: 
500ml
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Od 2013 roku możliwy jest nadruk techniką druku 
UV. Jasne kolory PMS zostaną nadrukowane na 
wysokiej jakości zdjęcia, w sposób przyjazny dla 
środowiska, z doskonałym rezultatem. Nadruk jest 
odporny na zmywanie w zmywarce do 500 myć.

Możemy wykonać nadruk na kilku okrągłych 
i kwadratowych artykułach, np. kubkach, 
szklankach, kubkach podróżnych.

ZALETY DRUKU UV HIGH GLOSS
• Jasne, błyszczące kolory
• Wysoka jakość nadruku
•  Szeroka gama kolorów Pantone możliwa 

do wykonania (np. cyjan i magenta)
• Możliwość mycia w zmywarce (zgodnie z DIN 12875)
•  Przyjazny dla środowiska dzięki zastosowaniu 

atramentu UV (np. bez kadmu)

• MOŻLIWOŚĆ DRUKU 360°
• NANAJWJWIĘIĘKSKSZAZA DDRURUKAKARNRNIAIA CCYFYFRRROROWAWA WWWW  

EUROPIE
• DUŻE POWIERZCHNIE NADRUKUU
• FOTOREALIZM
• MOŻLIWE MAŁE ILOŚCI (JUŻ ODD 25 SZTUK)
• SZYBKA DOSTAWA
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LT98705 | Kubek ecologic design PP 500ml
Kubki wielokrotnego użytku są niezbędne naszemu 
społeczeństwu. Ekologiczny odpowiednik jednorazowych 
kubków. Mogą być używane na festiwalach, koncertach, eventach 
sportowych bądź prywatnych imprezach. Kubki produkowane 
są w Niemczech w 94% z plastiku z trzciny cukrowej. Zgodne z 
restrykcjami jedzeniowymi posiadają neutralny smak i zapach. Są 
w 100% wtórne. Rozmiar: ø82x166mm. Treść: 500ml

LT91569 | The Original Cupkeeper – pojemność od 180-330ml
Dbaj o przyjaciół i środowisko. Nie martw się o zaśmiecanie 
planety papierowymi uchwytami. Ten produkt wykonany jest 
ze spożywczego polipropylenu-plastkiu, który może zostać 
poddany recyklingowi. Uchwyt można nosić w torebce lub-dzięki 
haczykowi-zawiesić na torbie. Odpowiedni dla 6 kubków o 
pojemności 180-330ml. Rozmiar: 130x75x38mm. 

LT91570 | The Original CupKeeper - kubki(250-330 ml) i kufle 
(do 550ml)
Dbaj o przyjaciół i środowisko. Nie martw się o zaśmiecanie 
planety papierowymi uchwytami. Ten produkt wykonany jest 
ze spożywczego polipropylenu-plastiku, który może zostać 
poddany recyklingowi. Uchwyt można nosić w torebce lub-dzięki 
haczykowi-zawiesić na torbie. Odpowiedni dla 6 kubków i kufli do 
550ml. Rozmiar: 150x80x45mm. 

LT98701 | Kubek eco materiały bio 500ml
Kubki wielokrotnego użytku są niezbędne naszemu 
społeczeństwu. Ekologiczny odpowiednik jednorazowych 
kubków. Mogą być używane na festiwalach, koncertach, eventach 
sportowych bądź prywatnych imprezach. Kubki produkowane 
są w Niemczech w 94% z plastiku z trzciny cukrowej. Zgodne z 
restrykcjami jedzeniowymi posiadają neutralny smak i zapach. Są 
w 100% wtórne. Rozmiar: ø83x166mm. Treść: 500ml
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LT98703 | Kubek ecologic design PP 250ml
Kubki wielokrotnego użytku są niezbędne naszemu 
społeczeństwu. Ekologiczny odpowiednik jednorazowych 
kubków. Mogą być używane na festiwalach, koncertach, eventach 
sportowych bądź prywatnych imprezach. Kubki produkowane 
są w Niemczech w 94% z plastiku z trzciny cukrowej. Zgodne z 
restrykcjami jedzeniowymi posiadają neutralny smak i zapach. Są 
w 100% wtórne. Rozmiar: ø73x100mm. Treść: 250ml

LT98702 | Kubek Ecologic PP 250ml
Kubki wielokrotnego użytku są niezbędne naszemu 
społeczeństwu. Ekologiczny odpowiednik jednorazowych 
kubków. Mogą być używane na festiwalach, koncertach, eventach 
sportowych bądź prywatnych imprezach. Kubki produkowane 
są w Niemczech w 94% z plastiku z trzciny cukrowej. Zgodne z 
restrykcjami jedzeniowymi posiadają neutralny smak i zapach. Są 
w 100% wtórne. Rozmiar: ø73x100mm. Treść: 250ml

LT98700 | Kubek ecologic materiały bio 250ml
Kubki wielokrotnego użytku są niezbędne naszemu 
społeczeństwu. Ekologiczny odpowiednik jednorazowych 
kubków. Mogą być używane na festiwalach, koncertach, eventach 
sportowych bądź prywatnych imprezach. Kubki produkowane 
są w Niemczech w 94% z plastiku z trzciny cukrowej. Zgodne z 
restrykcjami jedzeniowymi posiadają neutralny smak i zapach. Są 
w 100% wtórne. Rozmiar: ø73x100mm. Treść: 250ml

LT98704 | Kubek ecologic PP 300ml
Kubki wielokrotnego użytku są niezbędne naszemu 
społeczeństwu. Ekologiczny odpowiednik jednorazowych 
kubków. Mogą być używane na festiwalach, koncertach, eventach 
sportowych bądź prywatnych imprezach. Kubki produkowane 
są w Niemczech w 94% z plastiku z trzciny cukrowej. Zgodne z 
restrykcjami jedzeniowymi posiadają neutralny smak i zapach. Są 
w 100% wtórne. Rozmiar: ø79x118mm. Treść: 300ml

• Wyprodukowano w Europie
•  Zaprojektowany przez Toppoint
•  Wykonane w 94% z 

ekologicznego tworzywa 
sztucznego z trzciny cukrowej

•  W 100% nadaje się 
do recyklingu

• Neutralny smak i zapach
• Wielokrotnego użytku
• Możliwość układania w stosy
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LT98321 | Szklanka Cuba 270ml
Szklanka do drinków. Od lat hit w naszej kolekcji. Rozmiar: 
ø60x134mm. Treść: 270ml

LT51301 | Kubek Satellite 270ml
Zaprojektowany przez Toppoint kubek o wyjątkowym kształcie z 
serii Satellite. Wykonany w Europie z wysokiej jakości porcelany. 
Rozmiar: ø77x97mm. Treść: 270ml

LT51291 | Filiżanka Satellite 180ml
Filiżanka z serii Satellite została zaprojektowana przez Toppoint. 
Produkt wykonano w Europie z bardzo wysokiej jakości 
porcelany. Rozmiar: ø77x70mm. Treść: 180ml

LT50511 | Szklanka do herbaty New Dehli 200ml
Szklanka do herbaty z dużym uchem. Wytrzymałe i grube szkło, 
utrzymuje temperaturę napoju. Rozmiar: ø75x95mm. Treść: 200ml
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LT51481 | Kwadratowa filiżanka Satellite 180ml
Filiżanka i spodek z serii 'Satellite', zaprojektowane przez 
Toppoint. Wyprodukowane w Europie z wysokiej jakości 
porcelany. Rozmiar: ø77x70mm. Treść: 180ml

LT51381 | Cup triangle saucer Satellite 180ml
Filiżanka i spodek z serii 'Satellite', zaprojektowana przez 
Toppoint. Wyprodukowane w Europie z wysokiej jakości 
porcelany. Rozmiar: ø77x70mm. Treść: 180ml

LT98601 | Filiżanka i spodek Milano 180ml
Filiżanka i spodek, z porcelany. Wysoka jakość. Wyprodukowany 
w Europie. Rozmiar: ø80x65mm. Treść: 180ml
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LT50131 | Kubek Geneva 180ml
Wysokiej jakości porcelanowy kubek o stożkowym kształcie. 
Idealny do biurowych ekspresów do kawy. Rozmiar: ø74x87mm. 
Treść: 180ml

LT98181 | Kubek Marseille 250ml
Porcelanowy biały kubek. Wysoki, elegancki model z dużym 
uchem. Rozmiar: ø73x106mm. Treść: 250ml

LT51201 | Kubek Sensi 130ml
Kubek ceramiczny, odpowiedni do ekspresu do kawy. Stożkowaty 
kształt, małe ucho. Rozmiar: ø75x83mm. Treść: 130ml

LT98061 | Kubek Luxemburg 200ml
Biały, porcelanowy kubek. Rozmiar: ø65x90mm. Treść: 200ml

LT51471 | Kubek Marseille EU 250ml
Wysokiej jakości porcelanowy kubek, wykonany w Europie. 
Elegancki model z dużą rączką. Rozmiar: ø73x106mm. Treść: 
250ml

LT50191 | Kubek Lugano EU 250ml
Kubek wykonany z białej porcelany. Rozmiar: ø76x96mm. Treść: 
250ml
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LT51431 | Kubek czerwony Nice 250ml
Jasnoczerwony kubek. Stożkowy model z dużą powierzchnią 
nadruku. Rozmiar: ø80x98mm. Treść: 250ml

LT98001 | Kubek Nice 250ml
Biały, porcelanowy kubek. Oryginalna wersja modelu Nice. 
Stożkowy model z dużą powierzchnią nadruku. Rozmiar: 
ø80x98mm. Treść: 250ml

LT51451 | Kubek Nice EU 250ml
Biały porcelanowy kubek wysokiej jakości. Oryginalna wersja 
modelu Nice. Wyprodukowany w Europie. Stożkowy model z 
dużym miejscem do nadruku. Rozmiar: ø80x98mm. Treść: 250ml

LT50421 | Kubek Nice 250ml
Kubek o stożkowym kształcie z dużą powierzchnią nadruku. 
Rozmiar: ø80x98mm. Treść: 250ml

LT50211 | Kubek Cyprus 300ml
Biały, porcelanowy kubek, stożkowy kształt z dużym uchem. 
Rozmiar: ø81x98mm. Treść: 300ml

LT51461 | Kubek Cyprus EU 300ml
Biały kubek wykonany z wysokiej jakości porcelany. Wykonany w 
Europie. Stożkowy model z dużym uchem. Rozmiar: ø81x98mm. 
Treść: 300ml
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LT51421 | Kubek czerwony Oslo 300ml
Czerwony kubek, biały w środku. Duża powierzchnia nadruku. 
Rozmiar: ø80x93mm. Treść: 300ml

LT51441 | Kubek Oslo EU 300ml
Biały kubek wykonany z wysokiej jakości porcelany, 
wyprodukowany w Europie. Możliwy duży nadruk. Rozmiar: 
ø80x93mm. Treść: 300ml

LT98261 | Kubek Oslo 300ml
Kolorowy kubek z dużą powierzchnią nadruku. Rozmiar: 
ø80x93mm. Treść: 300ml

LT98011 | Kubek Amsterdam 300ml
Biały, porcelanowy kubek. Jeden z najlepiej sprzedających się 
modeli. Rozmiar: ø80x95mm. Treść: 300ml

LT98091 | Kubek Oslo 300ml
Biały porcelanowy kubek. Duża powierzchnia nadruku. Rozmiar: 
ø80x93mm. Treść: 300ml
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SUBLIMATION MUGS

MUGS WITH A  
PERSONAL TOUCH.
Sublimation printing prints every image in clear  
quality on mugs. This popular printing technique  
creates a shiny effect with photo look.  
Ideal for full colour images and logos.

250
ml

300
ml

350
ml

150
ml

LT51501 | Kubek subli Marseille 250ml
Kamienny kubek typu Marseille. Idealny pod sublimację. 
Prosty kształt z nowoczesnym okrągłym uchem. Świetny pod 
wielokolorowe nadruki. Rozmiar: ø73x106mm. Treść: 250ml

LT51161 | Kubek Subli Oslo 300ml
Specjalne wydanie kubka Oslo z możliwością nadruku 
sublimacyjnego. Doskonały do nadruków fotograficznych. 
Rozmiar: ø82x97mm. Treść: 300ml

LT51191 | Kubek subli Melbourne 350ml
Kubek z możliwością wykonania nadruku sublimacyjnego. 
Rozmiar: ø85x100mm. Treść: 350ml

LT51163 | Oslo subli mug small 150ml
Mały kubek Oslo do druku sublimacyjnego. Idealny do nadruku 
wielokolorowych zdjęć. Rozmiar: ø72x74mm. Treść: 150ml



Waterbased ink  I  No pretreatment or primer
Full-colour only  I  Possible from 25 pieces
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FFFFuuuuulllllll---ccccooooolllooooouuuuurrrrr  oooonnnlllyyyy   IIIII   PPPooooossssssssssiiibbbbblllleeeee ffffrrrooooommmmm 2222255555  pppppiiieeeeecccceeeesss

Wide variety custom made giftboxes available.
We can create and produce giftboxes for mugs, thermo 
bottles, coffee tumblers, or gift sets and shipment boxes for 
safe individual shipments. All in your own design and in unique 

shapes. Ask for more details!
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LT83207 | Personalizowane pudełko na małe butelki
Kartonowe, personalizowane pudełko prezentowe na butelki 
termiczne. Możliwość nadruku cyfrowego na całej powierzchni. 
Certyfikat FSC i produkcja w Europie. Rozmiar: 75x75x237mm

LT83208 | Personalizowane pudełko na średnie butelki
Kartonowe, personalizowane pudełko na butelki termiczne. 
Możliwość nadruku cyfrowego na całej powierzchni. Certyfikat 
FSC i produkcja w Europie. Rozmiar: 77x77x267mm. 

LT83209 | Personalizowane pudełko na kubki
Kartonowe, personalizowane pudełko na kubki. Możliwość 
wykonania nadruku cyfrowego na całej powierzchni. Certyfikat 
FSC i produkcja w Europie. Rozmiar: 102x102x112mm.
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Suitable for: LT51291, LT50131, LT51201, LT98061, LT51163

Suitable for: LT51301, LT51461, LT51441, LT50211, LT98091, LT50191, LT51451, 
LT50421, LT51431, LT98011, LT98001, LT98261, LT51421, LT51511, LT51161

Suitable for: LT51301, LT51461, LT51441, LT50211, LT98091, 
LT50191, LT51451, LT50421, LT51431, LT98011, LT98001, LT98261, 
LT51421, LT51511, LT51161, LT51471, LT98181, LT51051, LT51191

Suitable for: LT51301, LT51461, LT51441, LT50211, LT98091, 
LT50191, LT51451, LT50421, LT51431, LT98011, LT98001, LT98261, 
LT51421, LT51511, LT51161, LT51471, LT98181, LT51051, LT51191

Suitable for: LT51301, LT51461, LT51441, LT50211, LT98091, LT50191, LT51451, 
LT50421, LT51431, LT98011, LT98001, LT98261, LT51421, LT51511, LT51161

Suitable for: LT51301, LT51461, LT51441, LT50211, LT98091, LT50191, LT51451, 
LT50421, LT51431, LT98011, LT98001, LT98261, LT51421, LT51511, LT51161

LT83260 | Pudełko na kubek
Kartonowe pudełko z nadrukiem wielokolorowym na 
standardowy kubek. Rozmiar: 110x100x100mm

LT83259 | Pudełko na kubek
Kartonowe pudełko z nadrukiem wielokolorowym na mały kubek. 
Rozmiar: 98x80x98mm

LT83201 | Opakowanie na 2 kubki
Niebieskie pudełko na 2 kubki z okienkiem. Rozmiar: 
210x105x110mm

LT83200 | Opakowanie z okienkiem
Niebieskie (standardowo) lub białe pudełko na kubek z 
okienkiem. Rozmiar: 110x100x100mm

LT83206 | Opakowanie na 6 kubków
Białe pudełko na 6 kubków. Rozmiar: 320x210x110mm

LT83205 | Opakowanie na 4 kubki
Niebieskie pudełko na 4 kubki. Rozmiar: 210x205x115mm



BAGS
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LT95156 | Torba na ramię bawelna OEKO-TEX® 140g/m² 
38x42cm
Klasyczna, bawełniana torba. Idealna do działań promocyjnych. 
Oeko-tex poświadcza jakość tej torby jako odpowiedzialny wybór. 
Rozmiar: 380x420mm

LT95158 | Torba na ramię bawelna OEKO-TEX® 140g/m² 
38x10x42cm
Klasyczna niebielona bawełniana torba na ramię idealna do 
działań promocyjnych. Certyfikowana przez OEKO-TEX® ta torba 
to zrównoważony wybór. Rozmiar: 380x100x420mm

LT95160 | Torba na ramię bawelna OEKO-TEX® 140g/m² 
40x10x35cm
Klasyczna torba bawełniana idealna do działań promocyjnych. 
OEKO-TEX® poświadcza jakość tej torby jako odpowiedzialny 
wybór. Rozmiar: 400x100x350mm

LT95162 | Torba na ramię bawelna OEKO-TEX® 270g/m² 
45x10x33cm
Klasyczna torba bawełniana wykonana z grubego tworzywa. 
Idealna do działań promocyjnych i codziennego użytku. OEKO-
TEX® poświadcza jakość tej torby jako odpowiedzialny wybór. 
Rozmiar: 450x100x330mm

LT95161 | Torba na ramię bawelna OEKO-TEX® 280g/m² 
45x10x33cm

LT95159 | Torba na ramię bawelna OEKO-TEX® 140g/m² 
40x10x35cm

LT95155 | Torba na ramię bawelna OEKO-TEX® 140g/m² 
38x42cm

LT95157 | Torba na ramię bawelna OEKO-TEX® 140g/m² 
38x10x42cm
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LT95164 | Torba na ramię bawelna OEKO-TEX® 270g/m² 
42x12x43cm
Klasyczna torba bawełniana wykonana z grubego tworzywa. 
Idealna do działań promocyjnych i codziennego użytku. OEKO-
TEX® poświadcza jakość tej torby jako odpowiedzialny wybór. 
Rozmiar: 420x120x430mm

LT95163 | Bawełniana torba OEKO-TEX® 280g/m²

LT95205 | Worek plecak bawełniany OEKO-TEX® 35x45cm
Bawełniany worek z certyfikatem OEKO-TEX® Standard 100. 
Bawełniane sznury nadają plecakowi naturalny wygląd. Rozmiar: 
350x450mm

LT95204 | Worek plecak bawełna OEKO-TEX® 140g/m² 
35x45cm
Worek wykonany z niebielonej bawełny z certyfikatem OEKO-
TEX® Standard 100. Bawełniane sznurki nadają plecakowi 
naturalny wygląd. Rozmiar: 350x450mm
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LT95238 | Woreczek prezentowy OEKO-TEX® bawełna 140g/
m² 30x45cm
Bawełniana torba prezentowa OEKO-TEX®. Ta torba to świetny 
sposób na spakowanie prezentu. Naturalny, beżowy kolor i 
struktura materiału nadają torbie prosty, klasyczny wygląd. 
Rozmiar: 300x450mm

LT95236 | Woreczek prezentowy OEKO-TEX® bawełna 140g/
m² 25x30cm
Bawełniana torba prezentowa OEKO-TEX®. Ta torba to świetny 
sposób na spakowanie prezentu. Naturalny, beżowy kolor i 
struktura materiału nadają torbie prosty, klasyczny wygląd. 
Rozmiar: 250x300mm

LT95232 | Woreczek prezentowy OEKO-TEX® bawełna 140g/
m² 10x14cm
Bawełniana torba na prezent OEKO-TEX®. Ta torba to świetny 
sposób na spakowanie prezentu. Naturalny, beżowy kolor i 
struktura materiału nadają torbie prosty, klasyczny wygląd. 
Rozmiar: 100x140mm

LT95234 | Woreczek prezentowy OEKO-TEX® bawełna 140g/
m² 15x20cm
Bawełniana torba prezentowa OEKO-TEX®. Ta torba to świetny 
sposób na spakowanie prezentu. Naturalny, beżowy kolor i 
struktura materiału nadają torbie prosty, klasyczny wygląd. 
Rozmiar: 150x200mm
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LT91499 | Składana torba siatkowa z certyfikatem OEKO-TEX®
Poręczna torba siatkowa do zastosowania do wszelkiego rodzaju 
celów. Rozciągliwa tkanina siateczkowa doskonale nadaje się 
do owoców i warzyw. Po użyciu torbę można ponownie złożyć i 
łatwo przechowywać. Rozmiar: 370x250mm

LT95210 | Bawełniana torba wielokrotnego użytku na żywność 
OEKO-TEX® 40x45cm
Zmniejsz zużycie plastikowych toreb na zakupy, używając własnej 
torby na żywność. Niebielona bawełniana torba z siateczką 
doskonale nadaje się do owoców i warzyw. Nadaje się do 
wielokrotnego użytku. W przypadku zabrudzenia, należy prać 
torbę w niskich temperaturach (może się skurczyć). Rozmiar: 
400x450mm

LT95206 | Bawełniana torba wielokrotnego użytku na żywność 
OEKO-TEX® 25x30cm
Zmniejsz zużycie plastikowych toreb na zakupy, używając własnej 
torby na żywność. Niebielona bawełniana torba z siateczką 
doskonale nadaje się do owoców i warzyw. Nadaje się do 
wielokrotnego użytku. W przypadku zabrudzenia, należy prać 
torbę w niskich temperaturach (może się skurczyć). Rozmiar: 
250x350mm

LT95207 | Bawełniana torba wielokrotnego użytku na żywność 
OEKO-TEX® 25x30cm

LT95211 | Bawełniana torba wielokrotnego użytku na żywność 
OEKO-TEX® 40x45cm

LT95209 | Bawełniana torba wielokrotnego użytku na żywność 
OEKO-TEX® 30x40cm

LT95208 | Bawełniana torba wielokrotnego użytku na żywność 
OEKO-TEX® 30x40cm
Zmniejsz zużycie plastikowych toreb na zakupy, używając własnej 
torby na żywność. Niebielona bawełniana torba z siateczką 
doskonale nadaje się do owoców i warzyw. Nadaje się do 
wielokrotnego użytku. W przypadku zabrudzenia, należy prać 
torbę w niskich temperaturach (może się skurczyć). Rozmiar: 
300x400mm
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LT91713 | Bawełniana  torba 250g/m²
Kwadratowa, bawełniana torba wysokiej jakości. Długie uchwyty. 
Gramatura 250g/m2. Rozmiar: 415x120x430mm

LT91487 | Bawełniana torba 250g/m²
Prostokątna torba bawełniana. Od 5.000 sztuk możliwość 
zamówienia innego rozmiaru. Rozmiar: 415x120x430mm

LT95248 | Bawełniana Torba na zakupy OEKO-TEX® 140g/m² 
40x10x35cm
Ta torba jest idealna do pakowania zakupów spożywczych. 
Długie uchwyty ułatwiają przenoszenie. Rozmiar: 
400x100x350mm

LT95247 | Bawełniana torba plażowa OEKO-TEX® 280g/m² 
42x10x30cm
Ta torba jest idealna do zabrania na plażę. Torba wykonana jest 
z bawełny i można ją wygodnie przenosić za uchwyty. Rozmiar: 
420x100x300mm
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LT95228 | Worek ze sznurkiem bawełnianym z recyklingu 
38x42cm
Wygodna torba ze sznurkiem i uchwytami wykonana z bawełny 
pochodzącej z recyklingu. Różnorodne źródła materiału nadają 
tkaninie niepowtarzalny wygląd i dotyk. Niewielkie różnice 
kolorystyczne są nieuniknione i są prawdziwym znakiem 
recyklingowego charakteru tej torby. Rozmiar: 380x420mm

LT95198 | Bawełniana torba na zakupy z recyklingu 38x42cm
Bawełniana torba na ramię wykonana z materiału pochodzącego 
z recyklingu. Różnorodne źródła materiału nadają tkaninie 
niepowtarzalny wygląd. Drobne różnice kolorystyczne 
są w zasadzie nieuniknione i stanowią prawdziwy znak 
charakterystyczny dla toreb pochodzących z recyklingu. Rozmiar: 
380x420mm

LT95199 | Bawełniana torba na zakupy z recyklingu 
38x42x10cm
Bawełniana torba na zakupy wykonana z materiału 
pochodzącego z recyklingu. Różnorodne źródła materiału nadają 
tkaninie niepowtarzalny wygląd. Drobne różnice kolorystyczne 
są w zasadzie nieuniknione i stanowią prawdziwy znak 
charakterystyczny dla toreb pochodzących z recyklingu. Szerokie 
paski na ramię nadają torbie solidnego wyglądu. Rozmiar: 
380x100x420mm

Według WWF aby wyprodukować 1 kg bawełny 
potrzeba aż 20.000 litrów wody. Oznacza to, że aby 
wyprodukować jedną bawełnianą torbę potrzeba 1.200 
litrów wody. Cykl życia odzieży bawełnianej obejmuje 
wiele miejsc, od ziemi po koszulki, aż do wysypisko 
śmieci, gdzie poczyniliśmy postępy w zakresie redukcji 
zużycia wody, ale wciąż jest wiele do zrobieni. Ponowne 
wykorzystanie bawełny jest jednym z przykładów.
 
Bawełna z recyklingu wymaga tylko ułamka wody. Dzięki 
ponownemu wykorzystaniu starej bawełny, nie tylko 
zużycie wody można zredukować niemal do zera, ale 
także zmniejsza się ilość odpadów na wysypiskach.
 
Ze względu na zróżnicowany charakter użytej bawełny, 
produkt końcowy ma tendencję do różnicowania się w 
zależności od partii produkcyjnej. Jest to nieuniknione, 
chyba że bawełna z recyklingu 
jest dokładnie farbowana. 
Ponieważ przynosi to efekt 
odwrotny do zamierzonego, 
postanowiliśmy tego nie robić. 
Efekt melanżu jest więc oznaką 
oryginalnego produktu.
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LT95241 | Torba z bawełny z recyklingu z dnem 
140g/m² 38x42cm
Torba na ramię wykonana z bawełny pochodzącej 
z recyklingu. Ta torba pozwala na przenoszenie 
rzeczy w zrównoważony sposób. Rozmiar: 
380x420mm

LT95242 | Torba z bawełny z recyklingu z dnem 140g/m² 
38x10x42cm
Torba na ramię wykonana z bawełny pochodzącej z recyklingu. 
Rozmiar: 380x100x420mm

LT95243 | Torba z bawełny z recyklingu z dnem 140g/m² 
49x14x37cm
Torba na ramię wykonana z bawełny pochodzącej z recyklingu. 
Rozmiar: 490x140x370mm



51

 SHOPPING BAGS

COTTON 
BAGS

NEW NEW

NEW

LT95249 | Dwukolorowy worek ze sznurkami 35x45cm
Ta lekka bawełniana torba ułatwia przenoszenie rzeczy. Sznurek 
ściągający pozwala zamknąć torbę, a następnie nosić ją ze sobą 
na plecach. Rozmiar: 350x450mm

LT95251 | Dwukolorowa torba na zakupy 140g/m² 38x14x32cm
Ta torba jest idealna do przenoszenia rzeczy. Uchwyty ułatwiają 
noszenie torby w rękach lub przez ramię. Dodatkowo torba 
sprawdza się również gdy wychodzimy wieczorem. Rozmiar: 
380x140x320mm

LT95250 | Dwukolorowa torba 140g/m² 38x42cm
Ta bawełniana torba na zakupy jest lekka i idealna do zabrania ze 
sobą do sklepu. Mała kieszonka dołączona do torby pozwala na 
jej łatwe złożenie, dzięki czemu zajmuje mało miejsca. Rozmiar: 
380x420mm

Bogata kolekcja toreb bawełnianych 
certyfikowanych OEKO-TEX nadaje się 
zarówno na co dzień, jak i na imprezy, 
czy targi. Popularny produkt, który można 
łatwo spersonalizować logo lub tekstem 
reklamowym. Torby posłużą Ci przez długi 
czas. Są świetną alternatywą dla szkodliwych 
plastikowych jednorazówek. Dostępne w 
wielu różnych rozmiarach, gramaturach i 
kolorach.
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LT95227 | Jeansowa torba na zakupy 42x13x43cm
Kupuj stylowo dzięki modnej torbie na zakupy. Wykonana z 
mocnego dżinsu, uchwyty wykonane są z wegańskiej skóry. Nity 
nadają jej solidny wygląd. Torba jest w całości podszyta. Rozmiar: 
420x130x430mm

LT95226 | Torba na zakupy płótno z recyklingu 43x14x33cm
Pojemna torba na zakupy wykonana z płótna z recyklingu. 
Struktura i efekt sprania materiału nadają torbie solidny 
wygląd. Torba jest w całości podszyta, ma bawełniane 
uchwyty i wzmocnioną podstawę. Dzięki rozmiarowi i dużemu 
otwarciu świetnie nada się również na dzień na plaży. Rozmiar: 
430x140x330mm

LT95216 | Torba na zakupy z Washpapy
Naturalnie wyglądająca torba wykonana z washpapy. Jej duży 
rozmiar sprawia, że przyciąga wzrok. Rozmiar: 450x160x380mm

LT95217 | Plecak z Washpapy
Naturalnie wyglądający plecak wykonany z washpapy, z 
bawełnianą podszewką. Dzięki wzmocnieniu z pianki zawartość 
jest chroniona przed uderzeniami. Rozmiar: 310x110x370mm

LT95225 | Torba podróżna płótno z recyklingu
Solidna torba podróżna z mocnego płótna z recyklingu. 
Struktura i efekt sprania materiału nadają torbie solidny wygląd. 
Torba jest całkowicie wyścielona i wyposażona w regulowany 
bawełniany pasek na ramię oraz wzmocnioną podstawę. Rozmiar: 
500x200x330mm
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LT95131 | Torba zakupowa z juty
Solidna torba zakupowa zrobiona  z materiału pomiędzy 
jutą a płótnem. Z uchwytami z bawełnianej liny. Rozmiar: 
450x175x315mm

LT95012 | Torba z juty 340g/m²
Torba posiada wystarczająco dużo miejsca na wszystkie twoje 
plażowe przedmioty! Idealny promocyjny gadzet, wykonany z 
wytrzymałej juty! Rozmiar: 345x130x415mm

LT95103 | Torba Canvas 380g/m²
Stylowa torba z wieloma możliwościami. Zabierz ją na plaże, 
miasto, wakacje lub użyj podczas zakupów, będziesz się 
wyróżniał dzięki nowoczesnemu wzornictwu! Rozmiar: 
500x180x360mm

LT95108 | Torba z juty 340g/m²
Torba na ramie wykonana z juty, uchwyty z płótna. Idealny 
prezent biznesowy. Idealna zarówno na zakupy, jak i plażę. 
Rozmiar: 380x100x380mm

LT91322 | Torba na zakupy
Torba na zakupy wykonana z juty, uchwyty z bawełny. 
Ekologiczny upominek. Rozmiar: 385x125x320mm
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LT95264 | Kwadratowa torba chłodząca 100% bawełna 
22x18x18cm
Ta torba chłodząca wykonana w bawełny jest idealna do 
utrzymywania produktów w chłodzie. Wygodny uchwyt 
sprawia, że torbę można zawsze zabrać ze sobą. Rozmiar: 
220x180x180mm

LT95265 | Jutowo-bawełniana torba chłodząca 22x18x18cm
Stylowa torba chłodząca wykonana z mieszanki juty i bawełny. 
Rozmiar: 220x180x180mm

LT95266 | Kwadratowa torba chłodząca z korka 22x18x18cm
Ta kwadratowa torba chłodząca wykonana z materiału 
korkowego jest idealna do przechowywania zimnych produktów. 
Wygodny uchwyt sprawia, że torbę można zawsze zabrać ze 
sobą. Rozmiar: 220x180x180mm

Nasz asortyment został poszerzony o 
kolekcję toreb z juty, bawełny lub mieszanki 
obu. Dzięki różnym rozmiarom i paskom/
uchwytom można znaleźć odpowiedni 
produkt na każdą okazję. Zastosowanie 
tych tkanin sprawia, że torby posiadają 
piękny naturalny wygląd. Istnieje możliwość 
spersonalizowania ich logiem.
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LT95269 | Worek z korkowym spodem i bawełnianymi 
sznurkami 38x41cm
Worek wykonany z juty i bawełny, idealnie nadaje się 
do przenoszenia rzeczy. Dzięki dołączonemu sznurkowi 
ściągającemu, można go łatwo nosić na plecach. Rozmiar: 
380x410mm

LT95270 | Bawełniano-jutowy worek z bawełnianymi 
sznurkami 38x41cm
Worek bawełniany ze sznurkami. Przydatny do wygodnego 
noszenia rzeczy na plecach. Rozmiar: 380x410mm

LT95267 | Torba plażowa bawełna/juta 42x10x30cm
Ta torba plażowa wykonana z bawełny i juty nadaje się na 
plażę, do miasta, na wakacje lub na zakupy. Połączenie kolorów 
i różnych materiałów nadaje jej atrakcyjny wygląd. Rozmiar: 
420x100x300mm

LT95268 | Torba żeglarska juta/bawełna
Ta torba wykonana z juty i bawełny ma idealny rozmiar do 
przenoszenia większej ilości rzeczy. Pasek na ramię pozwala na 
łatwe i bezpieczne noszenie torby ze sobą. Produkt zamykany 
sznurkiem. Rozmiar: ø250x450mm
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LT91636 | Torba pudełkowa 35x35x11cm
Pionowa kartonowa torba na prezent, z ciężkimi uchwytami z 
naturalnej juty. Przyjazna środowisku, autentyczna i wyjątkowa. 
Wyprodukowana w Europie. Rozmiar: 350x350x110mm

LT91634 | Torba pudełkowa 32x16x24cm
Pionowa kartonowa torba na prezent, z ciężkimi uchwytami z 
naturalnej juty. Przyjazna środowisku, autentyczna i wyjątkowa. 
Wyprodukowana w Europie. Rozmiar: 320x160x240mm

LT91635 | Torba pudełkowa 24x8x32cm
Pionowa kartonowa torba na prezent, z ciężkimi uchwytami z 
naturalnej juty. Przyjazna środowisku, autentyczna i wyjątkowa. 
Wyprodukowana w Europie. Rozmiar: 240x80x320mm
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LT91623 | Torba papierowa 90g/m² 22x10x31cm
Torba wykonana z papieru, ze skręcanymi uchwytami. 
Posiada certyfikat FSC, wyprodukowana w Europie. Rozmiar: 
220x100x310mm

LT91622 | Torba papierowa ze skręcanymi uchwytami 90g/m² 
18x8x22cm
Papierowa torba ze skręcanymi uchwytami. Posiada 
certyfikat FSC i została wyprodukowana w Europie. Rozmiar: 
180x80x220mm

LT91629 | Torba papierowa 70g/m² 28x10x22cm
Torba z papieru kraftowego z uchwytami. Posiada certyfikat FSC, 
wyprodukowana w Europie. Rozmiar: 280x100x220mm

LT91624 | Torba kraft papier 90g/m² 32x12x41cm
Torba z papieru kraftowego ze skręcanymi uchwytami. 
Posiada certyfikat FSC, wyprodukowana w Europie. Rozmiar: 
320x120x410mm

LT91631 | Torba papierowa  70g/m² 32x21x33cm
Torba z papieru kraftowego z uchwytami. Posiada certyfikat FSC, 
wyprodukowana w Europie. Rozmiar: 320x210x330mm

LT91630 | Torba papierowa 70g/m² 26x17x25cm
Torba z papieru kraftowego z uchwytami. Posiada certyfikat FSC, 
wyprodukowana w Europie. Rozmiar: 260x170x250mm
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LT91628 | Papierowa torba prezentowa na wino 120g/m² 
11,5x11,5x40cm
Wysokiej jakości papierowa torba prezentowa na wino. Z 
bawełnianymi uchwytami. Wyprodukowano w Europie. Rozmiar: 
115x115x400mm

LT91633 | Torba papierowa 70g/m² 22x10x30cm
Torba wykonana z papieru, bez uchwytów. Posiada certyfikat FSC, 
wyprodukowana w Europie. Rozmiar: 220x100x300mm

LT91632 | Torba papierowa 70g/m² 22x10x30cm
Torba z papieru kraftowego, bez uchwytów. Posiada certyfikat 
FSC, wyprodukowana w Europie. Rozmiar: 220x100x300mm

LT91627 | Papierowa torba prezentowa 120g/m² 30x20x40cm
Wysokiej jakości papierowa torba prezentowa z bawełnianymi 
uchwytami. Wyprodukowano w Europie. Rozmiar: 
300x200x400mm

LT91626 | Papierowa torba na prezenty 120g/m² 24x12x33cm
Wysokiej jakości papierowa torba na prezenty z bawełnianymi 
uchwytami. Wyprodukowana w Europie. Rozmiar: 
240x120x330mm
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LT91716 | Mała Torba Papierowa Eco 120g/m²
Mała matowa torebka z uchwytami z recyklingu. Torba w ECO 
stylu. Idealna na gifty i prezenty. FSC. Rozmiar: 180x80x240mm

LT91718 | Duża Papierowa Torba Eco 120g/m²
Duża, matowa torebka z uchwytami z recyklingu. Torba w 
ECO stylu. Idealna na gifty i prezenty. FSC. 120g/m² Rozmiar: 
300x120x400mm

LT91717 | Średnia torba papierowa Eco 120g/m²
Średnia torebka wykonana z matowego papieru, ze skręcanymi 
uchwytami. Torba w ECO stylu. Idealna na prezenty. 120g/m² 
Rozmiar: 240x100x300mm

LT91512 | Papierowa torba średnia
Średnia papierowa torba z plecionymi uchwytami, w białym i 
czarnym kolorze. Duża powierzchnia nadruku po obu stronach. 
Wytrzymała. Gramatura 200 g/m2. Laminowana na błyszcząco. 
200 g/m2. Rozmiar: 240x100x300mm

LT91511 | Papierowa torba mała
Mała papierowa torba z plecionymi uchwytami, dostępna w wielu 
kolorach. Wytrzymała, odpowiednia na perfumy lub podobne 
artykuły. Laminowana na błyszcząco. Gramatura 200 g/m2. 
Rozmiar: 180x80x240mm

LT91513 | Papierowa torba duża
Duża papierowa torba z plecionymi uchwytami,dostępna 
w wielu kolorach. Duża powierzchnia nadruku po obu 
stronach. Wytrzymała. Laminowana na błyszcząco. Rozmiar: 
300x120x400mm
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LT91379 | Torba non-woven 75g/m²
Kolorowa torba wykonana z materiału non-woven, z długimi 
uchwytami. Duża powierzchnia nadruku. Idealna do nadruku 
reklamowego. Rozmiar: 380x420mm

LT91378 | Torba Non Woven 75g/m²
Kolorowa torba non woven z krótkimi uchwytami. Duża 
powierzchnia nadruku. Idealna do nadruku reklamowego. 
Rozmiar: 380x420mm

LT91377 | Torba Non Woven 75g/m² LT91376 | Torba Non Woven 75g/m²

LT91483 | Torba PP Woven
Duża, błyszcząca torba wykonana z materiału PP Woven. Stylowa 
i modna. Duża powierzchnia nadruku. Rozmiar: 450x180x450mm

LT91387 | Torba na zakupy non-woven 75g/m²
Duża torba na zakupy, wykonana z materiału non-woven. Duża 
powierzchnia nadruku. Idealna do nadruku reklamowego. 
Rozmiar: 450x180x450mm
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LT91479 | Torba non-woven 75g/m²
Praktyczna torba z materiału non-woven. Długie uchwyty 
umożliwiają założenie na ramię. Duża powierzchnia nadruku, 
idealna do nadruku reklamowego. Rozmiar: 380x90x420mm

LT91644 | Duża torba na zakupy 120g/m²
Duża, laminowana torba na zakupy wykonana z materiału non 
woven. Rozmiar: 400x160x350mm

LT91723 | Średnia Torba Non Woven 105g/m²
Torby non-woven w modnych kolorach. Laminowany, matowy 
materiał. Uchwyty wykonane z materiału non-woven. Idealna 
na zakupy spożywcze lub plaże. Pasuje również na konferencje 
biznesowe. Rozmiar: 300x120x400mm

LT95110 | Mała torba Non Woven 105g/m²
Torba non woven w wielu modnych kolorach. Laminowany, 
matowy materiał. Uchwyty wykonane z materiału non woven. 
Idealna na zakupy lub plażę, jak również na konferencję 
biznesową. 105g/m². Rozmiar: 240x110x300mm

LT95111 | Torba non-woven duża 105g/m²
Torby non woven w wielu modnych kolorach. Laminowany, 
matowy materiał. Uchwyty wykonano z materiału non woven. 
Idealne na zakupy lub plażę , jak również na konferencję 
biznesową. 105g/m². Rozmiar: 400x160x350mm
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LT95195 | Torba z recyklingu PET 100g/m²
Torba wyprodukowana z czterech butelek PET pozyskanych z 
recyklingu. Dołącz do redukcji odpadów przy użyciu naszej torby 
wykonanej z materiałów odnawialnych. Rozmiar: 380x420mm

LT95182 | Torba z recyklingu PET biała 100g/m²LT95181 | Torba z recyklingu PET biała 100g/m²

LT95180 | Torba z recyklingu PET biała 100g/m²

LT95196 | Torba z recyklingu PET 100g/m²
Torba wyprodukowana z czterech butelek PET pozyskanych 
z recyklingu. Dołącz do redukcji odpadów przy użyciu naszej 
torby wykonanej z materiałów odnawialnych. Rozmiar: 
380x100x420mm

LT95197 | Torba z recyklingu 100g/m²
Torba wyprodukowana z czterech butelek PET pozyskanych 
z recyklingu. Dołącz do redukcji odpadów przy użyciu naszej 
torby wykonanej z materiałów odnawialnych. Klin poszerzający 
gwarantuje dodatkową przestrzeń. Rozmiar: 400x150x300mm
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LT91478 | Torba na ramię R-PET 110g/m²
Mocna, duża torba wykonana w 80% z materiałów PET 
pochodzących z recyklingu. Duża powierzchnia nadruku. 
Możliwość zamówienia w dowolnym rozmiarze od 3.000 szt. 
Rozmiar: 450x150x330mm

Torby R-PET od TopEarth są wykonane w 100% z przetworzonych butelek PET i 
są doskonałą ekologiczną alternatywą dla plastikowych toreb. Pomóż zmniejszyć 
ilość odpadów plastikowych, dając zużytym butelkom drugie życie. Cztery 
plastikowe butelki są ponownie wykorzystywane do produkcji ekologicznego 
materiału na jedną torbę.

Torby R-PET mogą iść gdziekolwiek się udasz i pomagają zmniejszyć górę 
plastikowych odpadów i plastikową zupę. Są również świetnym sposobem na 
podzielenie się swoim zrównoważonym przesłaniem na przykład na imprezach 
i oczywiście są idealną torbą spożywczą wielokrotnego użytku. Długie paski 
sprawiają, że shoppery można łatwo nosić przez ramię.

• Wykonana w 100% z przetworzonych butelek PET
• Miękki i elastyczny materiał syntetyczny
• Lekka, składana i wielokrotnego użytku
• Może być noszona również przez ramię
• Dostępne w kilku modelach i kolorach
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CUSTOM-MADE
AND GOOD FOR 
THE ENVIRONMENT
Toppoint custom made laminated bags are  
strong and re-usable. The PP woven and non woven 
material are recycable and the PET non woven bags 
are made of 80% recycled PET bottles. This makes 
the custom made bags a very eco-friendly and 
durable item. The finishing of our bags is very good: 
handles are finished with X-stitching which is extra  
strong and the piping is sewn back which avoids the 
bags to tear easily.

Shopping bag 38x42x8cm, full colour 
custom made design possible, handles 
and piping in body material, handles 
2.5x50cm.  

Shopping bag 45x35x16cm, full colour 
custom made design possible, handles 
and piping in body material, handles 
2.5x50cm. 

Shopping bag 36x32x12cm, full colour 
custom made design possible, handles 
and piping in body material, handles 
2.5x50cm. 

TT60020 
PP woven bag 36 x 32 x 12 cm, 140 gsm
TT60220 
PP woven bag 36 x 32 x 12 cm, 160 gsm
TT60420 
PP non woven bag 36 x 32 x 12 cm, 120 gsm
TT60620 
PET non woven bag 36 x 32 x 12 cm, 140 gsm

TT60030 
PP woven bag 45 x 35 x 16cm, 140 gsm
TT60230 
PP woven bag 45 x 35 x 16cm, 160 gsm
TT60430 
PP non woven bag 45 x 35 x 16cm, 120 gsm
TT60630 
PET non woven bag 45 x 35 x 16cm, 140 gsm

TT60040 
PP woven bag 38 x 42 x 8cm, 140 gsm
TT60240 
PP woven bag 38 x 42 x 8cm, 160 gsm
TT60440 
PP non woven bag 38 x 42 x 8cm, 120 gsm
TT60640 
PET non woven bag 38 x 42 x 8 cm, 140 gsm
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CUSTOM-MADE BAGS

PP Woven 140g/m2

PP Woven 160g/m2

PP Non Woven 120g/m2

PET Non Woven 140g/m2

Available 
from 
3000 
pieces

Our custom made bags normally have handles in the same 
material as the bag (2.5x50cm), you can also choose longer 
handles or handles in stronger PP webbing material. You can 
also add a velcro or push button closure, add cardboard or 
pp board inside to make the bag stronger. 

A. Long handles 
 2.5 x 80 cm

B. PP webbing handles
 2.5 x 50 cm or 2.5 x 80 cm

C. Velcro or push 
 button closure 

D. PP board or 
 cardboard inside

EXTRA OPTIONS

6 SIZES, 4 QUALITIES

AVAILABLE IN
4 QUALITIES

Shopping bag 30 x 40 x 12 cm, full colour 
custom made design possible, handles 
and piping in body material, handles 
2.5x50cm. 

Shopping bag 24 x 30 x 12 cm, full colour 
custom made design possible, handles 
and piping in body material, handles 
2.5x50cm. 

Shopping bag 45x45x18cm, full colour 
custom made design possible, handles 
and piping in body material, handles 
2.5x50cm. 

TT60050 
PP woven bag 45 x 45 x 18 cm, 140 gsm
TT60250 
PP woven bag 45 x 45 x 18 cm, 160 gsm
TT60450 
PP non woven bag 45 x 45 x 18 cm, 120 gsm
TT60650 
PET non woven bag 45 x 45 x 18 cm, 140 gsm

TT60060 
PP woven bag 24 x 30 x 12 cm, 140 gsm
TT60260 
PP woven bag 24 x 30 x 12 cm, 160 gsm
TT60460 
PP non woven bag 24 x 30 x 12 cm, 120 gsm
TT60660 
PET non woven bag 24 x 30 x 12 cm, 140 gsm

TT60070 
PP woven bag 30 x 40 x 12 cm, 140 gsm
TT60270 
PP woven bag 30 x 40 x 12 cm, 160 gsm
TT60470 
PP non woven bag 30 x 40 x 12 cm, 120 gsm
TT60670 
PET non woven bag 30 x 40 x 12 cm, 140 gsm
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Foldable

Foldable

Foldable

LT95174 | Torba plażowa z siatki
Ładna torba plażowa w jasnych kolorach. Dzięki materiałowi z 
siatki woda i piasek mogą być łatwo usunięte. Z przodu znajduje 
się duża, przydatna kieszeń. Rozmiar: 420x100x300mm

LT91494 | Składany kosz zakupowy
Stylowy i wygodny kosz zakupowy. Melanżowa tkanina oraz 
czarna rączka nadają mu ekskluzywnego charakteru. Rączka 
pokryta jest delikatną pianką, aby zapewnić jak największy 
komfort używania. Z przodu znajduje się kieszeń zapinana na 
zamek. Rozmiar: 390x240x280mm

LT91474 | Rozkładany koszyk piknikowy
Modny kosz piknikowy. Szybko i łatwo rozkładany. Trwały dzięki 
zastosowaniu wysokiej jakości nylonu. Możliwe znakowanie 
nadrukiem transferowym. Rozmiar: 390x240x270mm

LT91533 | Składana torba chłodząca
Torba chłodząca, składana. Po złożeniu chowana do małego 
futerału. Rozłożona tworzy dużą torbę, zamykana na zamek. 
Rozmiar: 410x140x440mm

LT91498 | Składana torba chłodząca
Modna, składana torba termo. Szybko i łatwo można ją złożyć, 
dostępna w trzech kolorach. Mocna dzięki wysokiej jakości 
nylonowi. Możliwe znakowanie nadrukiem transferowym. Rozmiar: 
390x240x270mm

LT95229 | Składana torba na zakupy
Wygodna, składana torba na zakupy. Można ją złożyć w 
niewielkie opakowanie (14x7x5cm), zajmujące minimalną 
przestrzeń. Lekko połyskujący materiał nadaje torbie stylowy 
wygląd. Rozmiar: 380x210x320mm. Pojemność: 14L
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LT91397 | Plecak Premium
Plecak poliestrowy, zamykany poprzez ściągnięcie sznurka. W 
jasnych kolorach. Rozmiar: 340x455mm

LT95186 | Sportowy plecak ze sznurkiem 600D
Praktyczny plecak ze sznurkiem, do codziennego użytku. Mała 
odblaskowa naszywka zapewnia dodatkową widoczność w 
ciemności. Rozmiar: 370x440mm

LT91398 | Odblaskowy plecak
Poliestrowy plecak z paskiem odblaskowym. Nadruk 1 kolor 
metodą sitodruku, wiele kolorów nadrukiem transferowym. 210D. 
Rozmiar: 340x420mm

LT91602 | Worek plecak non-woven 75g/m²
Lekki plecak. Materiał non-woven. Produkt posiada czarny 
sznurek. Rozmiar: 370x410mm

LT95165 | Plecak z odblaskowym paskiem
Poręczny plecak z odblaskowym paskiem zapewni Ci dodatkową 
widoczność w nocy. Niezastąpiony w wielu sytuacjach życia 
codziennego. Rozmiar: 325x410mm
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Foldable

LT95192 | Torba chłodząca
Poręczna torba chłodząca wyposażona w srebrną folię izolacyjną. 
Zmieści standardowy sześciopak lub zdrowy lunch. Rozmiar: 
210x120x200mm

LT91533 | Składana torba chłodząca
Torba chłodząca, składana. Po złożeniu chowana do małego 
futerału. Rozłożona tworzy dużą torbę, zamykana na zamek. 
Rozmiar: 410x140x440mm

LT91547 | Chłodząca torba na ramię
Poliestrowa (210D) torba na ramię. Uchwyt 120 x 3cm. Jedna duża 
kieszeń i jedna mała z przodu torby, zamykana na zamek. 420D. 
Rozmiar: 313x170x180mm. Pojemność: 8L

LT91408 | Torba termiczna
Duża torba termiczna z zamkiem, wykonana z materiału 
non woven. Świeże kolory i wygodny uchwyt. Rozmiar: 
325x195x390mm. Pojemność: 12L
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LT95104 | Torba termiczna na 6 puszek
Poliestrowa torba termiczna na ramie. Kompaktowa a zarazem 
pojemna. Pomieści 6 małych puszek. Zamykana na suwak. 
Idealna w gorący letni dzień. Rozmiar: 200x125x130mm

LT95133 | Torba chłodząca
Modna torba chłodząca z dużą ilością miejsca na napoje 
i jedzenie. Sprawdzi się w upalne letni dni. Torba posiada 
regulowany uchwyt na ramię i 2 krótkie rączki. Rozmiar: 
470x180x270mm

LT95220 | Termiczna torba wykonana z plastiku z recyklingu 
8L
Modna torba termoizolacyjna z regulowanym paskiem na ramię. 
Duży otwór ułatwia ładowanie i dostęp do głównej komory. 
Kieszeń z przodu zapinana na zamek pozwala bezpiecznie 
przechowywać drobne przedmioty. Rozmiar: 190x170x250mm. 
Pojemność: 8L

LT95193 | Chłodzący plecak Basic
Pojemna i wygodna torba chłodząca z funkcją plecaka. Dzięki 
prostokątnej formie, każdy zakamarek może zostać w pełni 
wykorzystany. Z przodu została umieszczona zapinana na zamek 
kieszeń (bez funkcji chłodzącej), która zapewnia jeszcze więcej 
powierzchni do przechowywania. Rozmiar: 250x135x420mm. 
Pojemność: 1,8L

LT95230 | Torba termoizolacyjna Cargo 420d
Pojemna torba termoizolacyjna. Zaprojektowana tak aby można 
było ją wygonie pakować. Idealna na piknik, wakacje lub dzień 
na plaży. Lekko błyszczący materiał w połączeniu z wyjątkowo 
szerokimi uchwytami nadają jej nowoczesny wygląd. Rozmiar: 
280x200x210mm. Pojemność: 11L



BACKPACKS

72

NEW

LT95187 | Plecak sportowy XL
Pojemny plecak przeznaczony do aktywnego wypoczynku. 
Główna komora zamykana jest na sznurek, a regulowany pasek 
daje dużą swobodę przy dodatkowym pakowaniu, do tego 
zapinana kieszeń z przodu. Dodatek materiału odblaskowego 
zwiększa widoczność w nocy. Rozmiar: 250x180x470mm

LT95128 | Plecak turystyczny
Ten plecak pozwala na wygodne przenoszenie rzeczy podczas 
wędrówek. Jego liczne kieszenie sprawiają, że można go 
dostosować do swoich potrzeb. Plecak posiada dużą kieszeń 
zawierającą oddzielającą "przegrodę na laptopa". Rozmiar: 
480x320x550mm

LT95185 | Plecak sportowy
Wygodny plecak, który świetnie nadaje się na siłownię lub do 
użytku codziennego. Przednia kieszeń wyposażona jest w zamek, 
aby chronić wszystkie Twoje wartościowe przedmioty. Dodatek 
materiału odblaskowego zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo. 
Rozmiar: 220x120x400mm

LT95189 | Plecak biznesowy
Wygodny, stylowy plecak, który może być używany zarówno 
w sytuacjach formalnych, jak i dnia codziennego. Przednia 
kieszeń zapinana na zamek. Kieszeń boczna przeznaczona do 
przechowywania napojów. Rozmiar: 260x100x410mm
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LT91296 | Plecak Brixton poliester 300D 16L
Modny plecak z kolekcji Toppoint, pomieści większość twoich 
przedmiotów. Wykonany z 300D poliester. Główna kieszeń 
zapinana na guzik magnetyczny, wiele przegródek wewnątrz 
plecaka, również na tablet (rozmiar: 272x210mm) Wzmocnione 
dno. Rozmiar: 300x160x500mm

LT95129 | Wodoodporny plecak polyester 300D 20-22L
Wodoodporny plecak. Idealny do przechowywania dokumentów 
w podróży, smartphone'a i aparatu fotograficznego. Sprawdza się 
idealnie przy uprawianiu sportów wodnych i w podróży. Rozmiar: 
300x180x380mm

LT95223 | Bezpieczny plecak
Stylowy plecak z odblaskowymi detalami zarówno na froncie, jak 
i uchwytach dla maksymalnego bezpieczeństwa w ciemności. 
Gładka, powlekana powierzchnia materiału, rolowana górna 
część i zgrzewany zamek błyskawiczny sprawiają, że torba 
jest wodoodporna (IPX-1). Tylny panel i szelki są wyściełane dla 
dodatkowego komfortu. Rozmiar: 400x150x450mm. Pojemność: 
15L

LT95190 | Plecak biznesowy XL
Duży, stylowy  plecak, który może być używany zarówno 
w sytuacjach formalnych, jak i dnia codziennego. Przednia 
kieszeń zapinana na zamek. Kieszeń boczna przeznaczona do 
przechowywania napojów. Rozmiar: 310x170x460mm. Pojemność: 
2,2L
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LT95220 | Termiczna torba wykonana z plastiku z recyklingu 
8L
Modna torba termoizolacyjna z regulowanym paskiem na ramię. 
Duży otwór ułatwia ładowanie i dostęp do głównej komory. 
Kieszeń z przodu zapinana na zamek pozwala bezpiecznie 
przechowywać drobne przedmioty. Rozmiar: 190x170x250mm. 
Pojemność: 8L

LT95218 | Plecak wykonany z plastiku z recyklingu
Wygodny i pojemny plecak wykonany z przetworzonych butelek 
PET. Wyściełane szelki z paskami kompresyjnymi oraz panel 
tylny zapewniają wygodę noszenia. Wyposażony w kilka kieszeni 
zapinanych na zamek, boczne kieszenie z siatki i kieszeń na 
laptopa. Odblaskowe detale zwiększają widoczność w ciemności. 
Rozmiar: 320x140x460mm. Pojemność: 20L

LT95219 | Torba podróżna XL wykonana z plastiku z recyklingu
Bardzo pojemna torba podróżna z regulowanym paskiem na 
ramię wykonana z przetworzonych butelek PET. Specjalna 
kieszeń na buty oddziela je od pozostałej zawartości i sprawia, że 
doskonale nadaje się również jako torba sportowa. Wyposażona 
w kilka kieszeni zapinanych na zamek, organizowanie rzeczy 
nigdy nie było łatwiejsze. Rozmiar: 570x300x320mm. Pojemność: 
45L
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LT95213 | Torba na laptopa 15,6 cali R-PET
Stylowa i wytrzymała torba na laptopa, na ramię wykonana z 
R-PET. W głównej komorze znajduje się wyściełana kieszeń 
na laptopa (do 15,6 cali) oraz pokrowiec na tablet (do 11 cali). 
Opcjonalny szeroki, regulowany pasek na ramię zapewnia 
dodatkowy komfort. Na wyściełanym panelu tylnym znajduje się 
również pasek do bagażu, który można połączyć z walizką na 
kółkach. Rozmiar: 420x120x280mm

LT95212 | Torba techniczna Eugene R-PET 18L
Wyjątkowy plecak z systemem antykradzieżowym wykonany z 
R-PET. Przestronna komora główna zawiera wyściełaną kieszeń 
na laptopa (do 15,6 cali) i kieszeń na tablet (11 cali). Po bokach 
zapinane na suwak kieszenie na drobne przedmioty. Komfortowo 
wyściełany panel tylny posiada także pasek do bagażu, który 
można połączyć z walizką na kółkach. Rozmiar: 290x150x400mm. 
Pojemność: 18L

LT95214 | Torba podróżna Executive R-PET 23L
Pojemna i pomysłowa torba podróżna wykonana z R-PET. Torba 
szczególnie nadaje się na bagaż podręczny. Kompaktowa 
konstrukcja torby mieści się również w limitach linii lotniczych. 
Każdą stronę torby można zamknąć w celu bezpiecznego 
przechowania przedmiotów. Rozmiar: 400x200x250mm. 
Pojemność: 23L
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NEW

LT95176 | Torba na laptopa z wózkiem
Stylowa biznesowa torba na laptopa z wózkiem zaprojektowana 
przez Toppoint. Kieszeń pomieści laptopa do 17 cali. Posiada 
dodatkową komorę na tablet. Przestronna komora główna 
nadaje się do przewożenia rzeczy podczas krótkiej podróży. 
Szerokie, tkane uchwyty oraz paski i charakterystyczna przednia 
kieszeń nadają torbie charakterystyczny wygląd. Rozmiar: 
460x200x390mm

LT95177 | Wózek na bagaż podręczny
Stylowa, elegancka walizka na bagaż podręczny zaprojektowana 
przez Toppoint. Przednia komora pomieści laptopa do 17 cali. 
Zawiera dodatkową kieszeń na tablet. Przestronna komora 
główna nadaje się do przewożenia rzeczy podczas krótkiej 
wycieczki. Charakterystyczna przednia kieszeń oraz dodatkowy 
uchwyt z boku nadają torbie designerski wygląd. Rozmiar: 
350x200x480mm

LT99608 | Bambusowa przywieszka bagażowa
Zawieszka do bagażu wykonana z bambusa, dzięki której 
spersonalizujesz swój bagaż. Dzięki tej etykiecie Twoja walizka 
lub torba ma mniejsze szanse na zgubienie się wśród innych. 
Rozmiar: 60x75x4mm
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with USB port 
for powerbanks

95135 95194 95136

LT95136 | Walizka na kółkach
Walizka samolotowa z 4 komorami i czarną podszewką. 
Produkt posiada 4 kółka. Indywidulane pakowanie w pudełko 
prezentowe. Rozmiar: 350x230x550mm

LT95194 | Walizka podręczna na kółkach
Walizka podręczna wyposażona jest w główną przegrodę 
wewnętrzną oraz pasy mocujące, które pomogą utrzymać 
wszystkie rzeczy na odpowiednim miejscu. Walizka posiada 
cztery obrotowe kółka, bardzo poręczna. Indywidulanie 
zapakowana w pudełko prezentowe. Rozmiar: 350x200x500mm

LT95135 | Walizka na kółkach 18"
Samolotowa walizka na 4 kółkach z jedną dużą komorą. Posiada 
szarą podszewkę i podwójny zamek. Logo można umieścić 
na metalowym elemencie przeznaczonym pod znakowanie. 
Pakowanie indywidualne w pudełko prezentowe. Rozmiar: 
330x200x530mm
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LT91297 | Torba na laptopa/aktówka  Brixton
Brixton to wyjątkowa torba na laptopa z kolekcji Toppoint. 
Torba posiada wystarczająco miejsca na kilka urządzeń oraz 
dokumenty, specjalny wzór ochroni twoje urządzenia przed 
zniszczeniem. Wykonana z 300d poliester. Główna kieszeń 
zamykana na zamek z wieloma przegródkami w tym miejsce na 
tablet (rozmiar: 268x210mm.) Rozmiar: 390x100x330mm

LT91298 | Brixton Weekand Bag
Idealna torba na weekandowy wypoczynek, modna, 
zaprojektowana przez Toppoint, dzięki kilku kieszeniom będziesz 
mógł jeszcze lepiej zorganizować swoje przedmioty. Wykonana z 
poliestru 300D. Torba posiada wzmocnione dno oraz 2 schowki 
z przodu zapinane na guzik magnetyczny. Główny schowek 
zapinany na zamek. Posiada regulowany pasek na ramię. 
Rozmiar: 480x260x280mm

LT95191 | Torba na laptopa Business
Biznesowa, stylowa torba na laptopa wykonana w formalnym 
stylu. Całkowicie usztywniona, co zapewnia ochronę laptopom do 
14 ‘’ Rozmiar: 360x40x240mm

LT91355 | Torba Non Woven 100g/m²
Nowoczesna torba non woven, zakładana na ramię, w kilku 
stylowych kolorach. Czarny pasek na ramię i kieszonka na 4 
długopisy. Rozmiar: 360x65x300mm
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LT95171 | Travel Essentials kosmetyczka
Wygodna kosmetyczka z wieloma kieszonkami. Można 
ją zawiesić przy użyciu dołączonego haczyka. Rozmiar: 
220x100x170mm

LT95170 | Travel Essentials organizer na sprzęt elektroniczny
Organizer jest dużym ułatwieniem podczas podróżowania 
z dużą ilością sprzętu, takiego jak: kable, ładowarki, karty 
pamięci, urządzenia elektroniczne. Usztywniony, co gwarantuje 
zabezpieczenie nawet najdelikatniejszego sprzętu, a elastyczne 
przegródki i kieszonki znacznie ułatwiają organizację. Rozmiar: 
240x180x90mm

LT95188 | Torba podróżna XL
Pojemna torba gwarantująca wygodę podczas krótkiego 
weekendowego wypadu lub wyjścia na siłownię. Osobna kieszeń 
pozwala na oddzielenie brudnych butów od pozostałych rzeczy. 
Odpinany, regulowany pasek zapewnia większą elastyczność. 
Zapinana kieszeń z przodu. Dodatek materiału odblaskowego 
zapewnia większe bezpieczeństwo w nocy. Rozmiar: 
500x250x300mm. Pojemność: 35L

LT95225 | Torba podróżna płótno z recyklingu
Solidna torba podróżna z mocnego płótna z recyklingu. 
Struktura i efekt sprania materiału nadają torbie solidny wygląd. 
Torba jest całkowicie wyścielona i wyposażona w regulowany 
bawełniany pasek na ramię oraz wzmocnioną podstawę. Rozmiar: 
500x200x330mm. Pojemność: 30L
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LT95141 | Wodoodporna torba o pojemności  5L IPX6
Wodoodporna torba sportowa , idealna na plaże, żagle lub spacer 
po lesie. Dzięki wypełnieniu powietrzem, torba zawsze pozostaje 
na powierzchni. Rozmiar: 180x180x340mm. Pojemność: 5L

LT95142 | Wodoodporna torba o pojemności 10L IPX6
Wodoodporna torba sportowa , idealna na plaże, żagle lub spacer 
po lesie. Dzięki wypełnieniu powietrzem , torba zawsze pozostaje 
na powierzchni. Rozmiar: 180x180x440mm. Pojemność: 10L

LT95143 | Wodoodporna torba o pojemności  15L IPX6
Wodoodporna torba sportowa , idealna na plaże, żagle lub 
spacer po lesie. Dzięki wypełnieniu powietrzem , torba zawsze 
pozostaje na powierzchni. Wodoodporna IPX6, chroniony przed 
strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem, pod dowolnym 
kątem. Nie należy zanurzać torby. Rozmiar: 210x210x500mm. 
Pojemność: 15L

IPX-0 Brak ochrony

IPX-1 Ochrona przeciwko parze wodnej lub kapiących pionowo kroplach

IPX-2 Ochrona przed polewaniem wodą z różnych kierunków pod kątem do 
15 stopni

IPX-3 Ochrona przed polewaniem wodą z różnych kierunków pod kątem do 
60 stopni

IPX-4 Ochrona przed pluskami wody z różnych kierunków

IPX-5 Ochrona przed strumieniem wody pod niskim ciśnieniem pod dowolnym 
kątem

IPX-6 Ochrona przed strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem pod 
dowolnym kątem

IPX-7 Ochrona przed zanurzeniem w wodzie. Zanurzenie na 30 minut na 
głębokość do 1 metra

IPX-8 Ochrona przed ciągłym zanurzeniem w wodzie w warunkach 
podwodnych 
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LT95201 | Niestandardowa wodoodporna torba 2,5L IPX6
Wygodna wodoodporna torba z kieszenią na smartfon. Teraz 
możesz korzystać z ekranu dotykowego telefonu nawet wtedy, 
gdy telefon znajduje się w torbie. Pozwala utrzymać kosztowności 
w czystości i suchości na plaży lub w pobliżu wody. Torba jest 
robiona na zamówienie, możliwy zadruk na całej powierzchni. 
Krótkie terminy dostaw. Rozmiar: ø110x265mm. Pojemność: 2,5L

LT95202 | Niestandardowa wodoodporna torba 5L IPX5
Poręczna wodoodporna torba z karabińczykiem. Pozwala 
utrzymać kosztowności w czystości i suchości na plaży lub w 
pobliżu wody. Użyj karabińczyka w celu przymocowania. Torba 
jest robiona na zamówienie, możliwy zadruk na całej powierzchni. 
Krótkie terminy dostaw. Rozmiar: ø120x340mm. Pojemność: 5L

LT95203 | Niestandardowa wodoodporna torba 10L IPX5
Wygodna wodoodporna torba z regulowanym i odpinanym 
paskiem na ramię. Pozwala utrzymać kosztowności w czystości 
i suchości na plaży lub w pobliżu wody. Torba jest robiona na 
zamówienie, możliwy zadruk na całej powierzchni. Krótkie terminy 
dostaw. Rozmiar: ø200x440mm. Pojemność: 10L
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LT95168 | Kosmetyczka Adventure
Poręczna kosmetyczka wykonana z trwałego materiału. Podszyta 
podszewką, wyposażona w siatkowane kieszenie. Rozmiar: 
260x140x140mm

LT95169 | Plecak Adventure 20L
Dopasowany plecak z trwałego materiału. Góra plecaka w 
kształcie wałka może być zamykana na dwa sposoby, co nadaje 
mu jeszcze więcej elastyczności. Zgrzewane szwy gwarantują 
nieprzemakalność a paski na ramiona zapewniają dodatkowy 
komfort noszenia. Rozmiar: 300x150x500mm. Pojemność: 20L

LT95167 | Torba duffel Adventure Expedition XL (100L)
Niezwykle pojemna torba na dalekie wyprawy wykonana z 
trwałego i odpornego na warunki pogodowe materiału. Dzięki 
dodatkowemu paskowi może być używana również jako 
plecak. Taśmy kompresyjne umożliwiają sprężenie plecaka do 
kompaktowego rozmiaru. Wewnętrzne kieszenie pozwalają 
na bardzo wygodą organizację. Rozmiar: 600x400x400mm. 
Pojemność:  100L
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LT95260 | Torba na zakupy z kieszenią zapinaną na zamek 
35x40cm
Ta torba ma atrakcyjny wygląd dzięki zastosowaniu 
odblaskowego materiałowu. Oprócz standardowej komory, torba 
ma również wewnątrz poręczną kieszeń na zamek błyskawiczny. 
Możesz w niej przechowywać przedmioty które chcesz trzymać 
oddzielnie od innych rzeczy. Torba jest łatwa do przenoszenia 
dzięki paskom na ramię. Rozmiar: 300x400mm

LT95261 | Odblaskowy worek ze sznurkami 30x40cm
Ten odblaskowy worek jest idealny do przenoszenia rzeczy. 
Sznurek ściągający pozwala na łatwe zamknięcie i noszenie go 
na plecach. Dodatkowo ze względu na zastosowanie materialu 
odblaskowego produkt jest również doskonały do zabrania ze 
sobą gdy wychodzimy wieczorem. Rozmiar: 300x400mm

LT95262 | Odblaskowy plecak ze zwijąną górą 36x13x50cm
Ten stylowy plecak wykonany został z materiału odblaskowego, 
który zwiększa widoczność w ciemnym otoczeniu. Plecak ze 
zwijaną górą oraz klamrą. Rozmiar: 360x130x500mm

LT95263 | Odblaskowa torba podróżna 50x35x38cm
Ta odblaskowa torba wykonana jest z materiału, który zwiększa 
widoczność w ciemnym otoczeniu. Produkt ten jest idealny 
w podróży. Można ją trzymać zarówno za uchwyty, jak i za 
dołączony do niej pasek na ramię. Rozmiar: 500x350x380mm

Z tymi odblaskowymi torbami przemieszczanie 
się wieczorem czy w nocy będzie o 
wiele bezpieczniejsze. Użycie materiału 
odblaskowego nie tylko zwiększa naszą 
widoczność, ale również nadaje torbą 
atrakcyjny wygląd. Dostępne są różnych 
rozmiarach i wielkościach, więc każdy znajdzie 
coś dla siebie.
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LT95906 | Plecak piknikowy
Wygodny plecak z bogatym zestawem sztućców, talerzy, 
kubków i deski do krojenia dla dwóch osób. Główna komora 
jest wyściełana materiałem izolacyjnym, dzięki czemu Twoje 
jedzenie i napoje będą przyjemnie chłodne. Wszystkie suwaki 
posiadają podwójne ściągacze, a odblaskowy pasek zapewnia 
bezpieczeństwo w ciemności. Rozmiar: 260x130x440mm

LT95907 | Sakwa rowerowa na piknik
Pojemna dwustronna sakwa rowerowa typu piknik z dużym 
zestawem zastawy stołowej po jednej stronie. Komora chłodząca 
wyłożona jest materiałem izolacyjnym. Uchwyty na butelki mają 
odblaskowe paski dla dodatkowego bezpieczeństwa podczas 
jazdy po zmroku. Dzięki uniwersalnym zaczepom torbę można 
zamontować na wielu rodzajach bagażników, w tym na rowerach 
elektrycznych. Rozmiar: 400x140x320mm

LT95900 | Plecak piknikowy
Wygodny plecak piknikowy z rozbudowanym zestawem 
sztućców, talerzy, kubków, serwetek, korkociągu i deski do 
krojenia dla dwóch osób. Główna komora jest wyściełana, aby 
chronić zawartość, a zwijana górna część sprawia, że wnętrze jest 
suche. Tylny panel i paski naramienne są wyściełane dla wygody, 
a odblaskowy pasek zwiększa widoczność w ciemności. Rozmiar: 
330x160x400mm. Pojemność: 14L

Nasza piknikowa kolekcja znakomicie sprawdzi 
się w plenerze. Torby piknikowe są wypełnione 
różnymi artykułami, takimi jak talerze czy 
sztućce. Doskonale nadają się do nadruku 
logo. Dzięki naszym produktom w piękny letni 
dzień logo Twojej marki lub firmy będzie dobrze 
widoczne!
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LT95905 | Wiklinowy kosz piknikowy
Klasyczny wiklinowy kosz piknikowy. Bawełniana podszewka w 
kratkę dopełnia całości. Rozmiar: 430x340x410mm

LT95901 | Plecak piknikowy z plastiku z recyklingu
Stylowy plecak wykonany z plastiku z recyklingu. Dzięki 
termoizolacji utrzymuje jedzenie i napoje w chłodzie w drodze 
na piknik. Gładka wyściółka w kratkę jest łatwa do czyszczenia 
i stanowi miły akcent w tym nowoczesnym plecaku. Z jednej 
strony znajduje się specjalny uchwyt na butelkę wina. Rozmiar: 
280x160x410mm. Pojemność: 18L

LT95903 | Torba termoizolacyjna z plastiku z recyklingu
Stylowa torba termoizolacyjna wykonana z plastiku z recyklingu. 
Dzięki termoizolacji torba utrzymuje jedzenie i napoje w chłodzie 
w drodze na piknik lub plażę. Gładka podszewka w kratkę jest 
łatwa do czyszczenia i stanowi miły akcent. Miękki i regulowany 
pasek na ramię ułatwia noszenie. Rozmiar: 330x240x300mm. 
Pojemność: 22L

LT95902 | Podwójne sakwy piknikowe z plastiku z recyklingu
Podwójne sakwy rowerowe. Posiadają izolację z jednej strony 
która utrzymuje jedzenie i napoje w chłodzie podczas podróży. 
Druga strona ma miejsce na komplet zastawy stołowej dla 4 
osób. Gładka podszewka w kratkę nadaje tej nowoczesnej 
torbie zaskakujący akcent. Z jednej strony znajduje się specjalna 
kieszeń na butelkę wina. Mocowania rackowe są uniwersalne. 
Rozmiar: 260x130x340mm. Pojemność: 22L
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LT98801 | Zestaw do wina z dwoma kieliszkami
Zestaw zawiera schładzacz do wina oraz dwa kieliszki. Wino 
utrzymuje odpowiednią temperaturę, a dołączone do niego 
kieliszki o podwójnych ściankach uzupełniają zestaw. Może 
być używany podczas pikniku jak i wycieczek samochodowych. 
Rozmiar: 355x255x105mm

LT90414 | Schładzacz do wina
Schładzacz do wina z dwiema wewnętrznymi ściankami pozwala 
zachować wino w odpowiedniej temperaturze. Dzięki ładnej 
pokrywce wino może być serwowane w schładzaczu. Pasuje do 
wielu butelek, idealny na piknik lub grilla. Rozmiar: ø100x316mm

LT95043 | Pled piknikowy 170x130cm
Wygodny pled piknikowy wykonany z miękkiego polaru z 
wodoodpornym podkładem. Kieszeń zapinana na zamek może 
służyć do przechowywania drobnych przedmiotów, a uchwyt 
ułatwia przenoszenie. Rozmiar: 1700x1300mm

LT94543 | Grill przenośny
Lekki przenośny grill w tubie, łatwy do schowania w plecaku 
podczas kilkudniowej wędrówki lub po prostu na piknik w 
parku. Wszystkie części mieszczą się w dużej tubie,  grill można 
rozstawić bez użycia narzędzi. Jest dostarczany w pudełku 
upominkowym wraz z instrukcjami. Rozmiar: ø22x310mm
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LT95017 | TWS słuchawki bambusowe
Nowa generacja bezprzewodowych słuchawek dousznych. 
Dzięki dodatkowi bambusa słuchawki te mają atrakcyjny wygląd. 
Rozmiar: 43x76x26mm

LT90499 | Słuchawki douszne w okrągłym pudełku
Regulowany i bezprzewodowy sportowy zestaw słuchawkowy z 
2-godzinnym czasem działania. Słuchawki posiadają wbudowaną 
baterię do ponownego ładowania. Idealne do biegania, jazdy 
na rowerze i innych sportów. Dzięki połączonemu pilotowi z 
mikrofonem, możliwe jest, by przełączać muzykę, kontrolować 
głośność czy nawet odbierać połączenia telefoniczne. Rozmiar: 
70x80x38mm

LT95053 | Słuchawki TWS Galaxy
Dzięki słuchawkom TWS (True Wireless Stereo) możesz 
w pełni cieszyć się muzyką. Bezprzewodowe słuchawki 
zapewniają, że nigdy więcej nie będziesz musiał rozplątywać 
kabli przed słuchaniem muzyki. W zestawie etui do ładowania 
bezprzewodowego, dzięki czemu możesz ładować je również w 
podróży. Rozmiar: 61x47x26mm

LT90498 | Słuchawki i kabel do ładowania
Słuchawki douszne o wysokiej jakości dźwięku. Słuchawki 
posiadają stosunkowo duże wbudowane przetworniki 
zapewniające mocny dźwięk i delikatne brzmienie basów, co 
przekłada się na większą przyjemność słuchania. W pudełku 
znajduje się również kabel ładujący do ładowania urządzenia 
mobilnego. Rozmiar: ø65x34mm
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LT90492 | Zestaw słuchawek
Słuchawki w plastikowym pudełku z przezroczystą pokrywą. 
Kabel długości 1 m., uniwersalną wtyczką 3,5 mm. Rozmiar: 
65x65x17mm

LT95054 | Słuchawki TWS Sport
Dzięki słuchawkom TWS (True Wireless Stereo) możesz 
w pełni cieszyć się muzyką. Bezprzewodowe słuchawki 
zapewniają, że nigdy więcej nie będziesz musiał rozplątywać 
kabli przed słuchaniem muzyki. W zestawie etui do ładowania 
bezprzewodowego, dzięki czemu możesz ładować je również w 
podróży. Rozmiar: 62x45x25mm

LT95052 | Słuchawki TWS Classic
Dzięki słuchawkom TWS (True Wireless Stereo) możesz 
w pełni cieszyć się muzyką. Bezprzewodowe słuchawki 
zapewniają, że nigdy więcej nie będziesz musiał rozplątywać 
kabli przed słuchaniem muzyki. W zestawie etui do ładowania 
bezprzewodowego, dzięki czemu możesz ładować je również w 
podróży. Rozmiar: 68x48x23mm

LT95051 | Słuchawki TWS Deluxe
Słuchawki TWS (True Wireless Stereo) zapewniają pełen komfort 
ze słuchania muzyki. Dzięki nim, już nigdy nie będzie trzeba 
męczyć się z zaplątanymi kablami przed słuchaniem muzyki. 
Zawierają bezprzewodową ładowarkę. Kompatybilny z każdym 
telefonem. Rozmiar: 47x26x55mm
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LT95014 | Słuchawki z bambusem
Piękne słuchawki bezprzewodowe z dodatkiem bambusa.  
Wyprofilowane słuchawki wygodnie leżą na głowie. Rozmiar: 
175x185x72mm

LT95057 | Słuchawki ANC
Słuchawki zawierają ANC (aktywna redukcja szumów). Eliminuje 
to hałas z zewnątrz, aby muzyka była krystalicznie czysta i wolna 
od dźwięków otoczenia. Słuchawki nauszne zapewniają wysoki 
komfort noszenia, ponieważ poduszki będą całkowicie zakrywać 
uszy. Dzięki temu słuchawki można nosić przez cały dzień. 
Rozmiar: 170x185x70mm
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LT95019 | Bezprzewodowy głośnik bambusowy
Ten bambusowy, bezprzewodowy głośnik nadaje się do 
odtwarzania muzyki lub innych plików audio. Głośnik można 
przenosić za uchwyt. Rozmiar: ø75x55mm

LT91290 | Głośnik bambusowy kwadratowy 3W
Naturalny głośnik bambusowy o mocy 3W.  Czas odtwarzania 
głośnika wynosi maksymalnie trzy godziny.  W komplecie z 
nastrojowym oświetleniem i silikonowym dnem.  Dostarczany w 
pudełku prezentowym. Rozmiar: 60x60x51mm

LT91249 | Klasyczny głośnik bezprzewodowy 3W
Prostokątny głośnik bezprzewodowy ze stylowym, drewnianym 
motywem . Dzięki naszemu głośnikowi możesz słuchać swojej 
ulubionej muzyki bezprzewodowo z każdego urządzenia, które 
łączy się przez blutooth. Ładny wzór z bardzo dobrą jakością 
dźwięku. Rozmiar: 78x60x90mm

LT95059 | Słuchawki G50
Słuchawki G50 to doskonałe słuchawki na każdy dzień, 
gdziekolwiek i kiedykolwiek. Dzięki niewielkiej wadze i składanej 
konstrukcji, słuchawki te można łatwo zabrać w podróż. W 
komplecie kabel AUX 3,5mm jack. Posiada wbudowany mikrofon, 
umożliwiający prowadzenie rozmów w trybie głośnomówiącym i 
może łączyć się bezprzewodowo z Twoim smartfonem. Rozmiar: 
145x175x70mm

LT91279 | Mini głośnik 3W
Bezprzewodowy głośnik  z funkcją AUX. Dzięki jego prostocie 
słuchanie muzyki staje się łatwe i przyjemne. Rozmiar: 
ø58x50mm
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LT95018 | Bezprzewodowy głośnik William ze słuchawkami 
TWS
Bezprzewodowy głośnik z parą bezprzewodowych słuchawek 
umożliwia słuchanie muzyki na różne sposoby. Rozmiar: 
ø58x92mm

LT95013 | TruWireless słuchawki z głośnikiem 5W
TruWireless słuchawki douszne z głośnikiem w jednym. Nadają 
się do odtwarzania muzyki przez głośnik, lub standardowo przez 
wkładki douszne. Zarówno z słuchawkami, jak i z głośnikiem 
można bez problemu połączyć się bezprzewodowo. Rozmiar: 
41x76x87mm
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LT95047 | Głośnik i bezprzewodowa ładowarka wapienna 5W
Bezprzewodowy głośnik 5W i bezprzewodowa ładowarka w 
jednym, z obudową z betonu wapiennego. Przód wykonany jest z 
bambusa, a konstrukcja została zaprojektowana tak, aby głośnik 
naprawdę wyróżniał się na biurku, stoliku nocnym lub w salonie. 
Głośnik może być używany z dowolnym telefonem. Dostarczany 
w pudełku prezentowym. Rozmiar: 142x58x94mm

LT91127 | Duży głośnik z paskiem na ramię 20W
Ten duży głośnik zapewnia najwyższą przyjemność słuchania. 
Dzięki mocy 20W ten głośnik może przenieść każdą imprezę na 
wyższy poziom. Luksusowy wygląd dopełnia produkt i sprawia, że 
przyciąga wzrok. Rozmiar: 220x90x100mm
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LT91280 | Bezprzewodowy głośnik w kształcie latarki 2x5W 
IPX6
Ten głośnik ma formę latarenki, którą można wbić go w ziemię 
lub piasek. Ciesz się ulubioną muzyką na plaży lub kempingu 
albo użyj tego wodoodpornego głośnika na podwórku w letnie 
wieczory. Dzięki dźwiękowi przestrzennemu 360 stopni świetnie 
sprawdza się na zewnątrz, a panele słoneczne zapewniają 
automatyczne ładowanie. Rozmiar: 77x77x167mm

LT95021 | Bambusowy głośnik bezprzewodowy
Bezprzewodowy głośnik wykonany z drewna bambusowego. 
Unikalny głośnik 2-w-1 działa również jako bezprzewodowa stacja 
ładująca. Produkt zapakowany w kartonik prezentowy. Kabel 
ładujący znajduje się w zestawie. Rozmiar: ø82x110mm

LT95093 | Głośnik z drewna 3W i bezprzewodowa ładowarka 
5W
Ten luksusowy drewniany głośnik ma piękny design i doskonałą 
jakość dźwięku. Unikalny głośnik 2-w-1 działa również jako 
bezprzewodowa stacja ładująca. Umieszczenie smartfona na 
głośniku powoduje jednoczesne odtwarzanie muzyki, gdy telefon 
jest ładowany bezprzewodowo. Produkt jest sprzedawany w 
luksusowym pudełku podarunkowym, razem z kablem oraz 
instrukcją. Rozmiar: 75x75x75mm
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LT95078 | Bezprzewodowa ładowarka 2USB 5W
Połącz ten bezprzewodowy pad ładowania do urządzenia i ładuj  
bez użycia kabla. Dzięki dwóm hubom USB można podłączyć 
wiele urządzeń. Zapakowane w pudełko prezentowe.Produkt 
odpowiedni do nadruku cyfrowego. Rozmiar: 9x90x90mm

LT95076 | Ładowarka bezprzewodowa
Bezprzewodowa podkładka ładująca o mocy 5W. Płaska, mała 
i kolorowa z silikonową krawędzią, która zapobiega zsuwaniu 
się telefonu. Zapakowana w pudełko prezentowe. Rozmiar: 
10x70x70mm

LT95065 | Bezprzewodowa stacja ładująca 5W
Podłącz to urządzenie do gniazdka i połóż na nim swój telefon 
będzie się ładował bezprzewodowo. Produkt dostępny również 
w zestawie. Rozmiar: ø100x8mm

LT95077 | Stylowa ładowarka bezprzewodowa 5W
Stylowa ładowarka bezprzewodowa. Połącz urządzenie ze 
swoim urządzeniem i naładuj je bez użycia kabla. Transparentne 
części urządzenia podświetlą się podczas ładowania. Rozmiar: 
10x100mm

LT95084 | Stojak na telefon bezprzewodowy
Ta bezprzewodowa stacja ładująca 5W może być używana jako 
podstawka lub stojak na telefon. Podłącz pad do zasilacza i ładuj 
telefon łatwo, bez użycia kabla. Produkt ma miękkie wykończenie 
i jest idealny pod nadruk cyfrowy. Rozmiar: 11x95x76mm

LT95083 | Bezprzewodowa ładowarka Blade Air
Stacja ładująca Blade przyciąga wzrok swoim ultracienkim 
wyglądem, modnymi kolorami i gumowanym wykończeniem. 
Stacja ladująca pakowana jest w pudełko prezentowe razem z 
kablem i instrukcją obsługi. Rozmiar: 6x126x65mm
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LT95048 | Bezprzewodowa ładowarka bambusowa z 2 USB 
HUBS 5W
Bezprzewodowa ładowarka w luksusowej wersji bambusowej 
z certyfikatem FSC. Zawiera dwa porty USB-A umożliwiające 
ładowanie do trzech urządzeń mobilnych jednocześnie. Podłącz 
ładowarkę do komputera lub do gniazdka ściennego i umieść 
na niej telefon z możliwością ładowania bezprzewodowego. 
Rozmiar: 90x90x10mm

LT91240 | Bezprzewodowa baza ładująca dla słuchawek 
Airpods, zegarka Apple i Magsafe  15W
Ta stacja ładująca 3 w 1 pozwala w mgnieniu oka uporządkować 
biurko, stolik nocny lub pokój dzienny.  Dzięki opcji ładowania 
bezprzewodowego możliwe jest jednoczesne ładowanie nawet 
trzech urządzeń.  Ładuj jednocześnie Apple Watch, słuchawki 
AirPods i telefon z funkcją bezprzewodowego ładowania. 
Rozmiar: 177x140x130mm

Najnowsze iPhone'y (od iPhone'a 12) są 
obecnie ładowane za pomocą ładowarki 
Magsafe, zamiast zwykłego kabla, ale czym 
dokładnie jest Magsafe?

Od 2006 roku Magsafe jest stosowany w 
ładowarkach Macbooków firmy Apple. Laptopy 
te mają ładowarkę magnetyczną, która utrzymuje 
je bezpiecznie na miejscu, ale jeśli ktoś 
pociągnie za kabel (na przykład gdy ten utknie 
za laptopem), Macbook nie spadnie, ale zostanie 
odłączony od kabla. Obecnie technika ta jest 
wykorzystywana nie tylko w Macbookach, ale 
także w najnowszych iPhone'ach.

Z tyłu iPhone'a 12 (i wyżej) umieszczono 
kilka magnesów. Dzięki temu ładowarka jest 
połączona z telefonem. Ponieważ magnes 
jest umieszczony wokół punktu ładowania 
bezprzewodowego telefonu, zapewnia, że 
ładowarka zawsze będzie w odpowiednim 
miejscu podczas ładowania, a to zapewni, 
że telefon jest ładowany znacznie bardziej 
efektywnie niż ładowanie go bezprzewodowo 
bez użycia Magsafe. Ładowarki te obsługują 
również moc do 15W i dlatego są postrzegane 
jako szybkie ładowarki.
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LT91079 | Podkładka pod mysz z bezprzewodową z ładowarką 
korkową 5W
Podkładka pod mysz z funkcją bezprzewodowego ładowania 
5W. Korek, z którego jest wykonana posiada certyfikat FSC. 
Urządzenia QI mogą być łatwo ładowane za pomocą ładowarki 
w podkładce, można ją również złożyć w uchwyt na telefon. 
Rozmiar: 205x88x79mm

LT95069 | Bezprzewodowa kwadratowa ładowarka korkowa 
5W
Bezprzewodowa ładowarka 5W wykonana z naturalnego korka z 
certyfikatem FSC. Procesy ekstrakcji w produkcji mają minimalny 
wpływ na środowisko i dlatego idealnie nadają się jako materiał, 
który zapewnia większą trwałość temu produktowi. Urządzenia 
Rozmiar: 91x91x6mm

LT95089 | Korkowa bezprzewodowa ładowarka i podstawka 
pod telefon 5W
Ładowarka bezprzewodowa 5W wykonana z naturalnego korka 
z certyfikatem FSC. Urządzenia QI mogą być łatwo ładowane za 
pomocą bezprzewodowej ładowarki w podstawce pod telefon. 
Rozmiar: 167x85x7mm
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LT95046 | Wapienna bezprzewodowa ładowarka 5W
Bezprzewodowa ładowarka wykonana z betonu wapiennego. 
Okrągła wersja pasuje na każde biurko i nadaje się do 
bezprzewodowego ładowania urządzeń mobilnych. Dostarczany 
w pudełku upominkowym. Rozmiar: ø90x15mm

LT95045 | Organizer na biurko z wapienną bezprzewodową 
ładowarką 5W
Organizer na biurko z wbudowaną ładowarką bezprzewodową. 
Urządzenia mobilne z funkcją ładowania bezprzewodowego 
mogą być ładowane przez cały czas. W zestawie podstawka 
na telefon i taca do przechowywania małych przedmiotów na 
biurku. Organizer wykonany jest z betonu wapiennego, co 
nadaje mu elegancki i stylowy wygląd. Dostarczany w pudełku 
upominkowym. Rozmiar: 186x99x15mm

LT95095 | Bambusowa ładowarka bezprzewodowa 5W
Coraz więcej smartphone’ów jest dostosowane do ładowania 
bezprzewodowego. Dzięki tej ładowarce bezprzewodowej w 
końcu możesz pozbyć się problemu zaplątanych kabli. Wystarczy, 
że położysz swój telefon z funkcją ładowania bezprzewodowego 
na ładowarce, a sam zacznie się ładować. Idealnie dostosowane 
do Twojego biurka w pracy i w domu! Rozmiar: 185x115x14mm

LT95091 | Podkładka pod mysz z funkcją bezprzewodowego 
ładowania 5W
Modna i funkcjonalna podkładka pod myszkę z bezprzewodową 
ładowarką I dużą powierzchnią nadruku. Rozmiar: 220x295x6mm
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LT95082 | Bezprzewodowy powerbank Blade
Produkt posiada wykończenie soft touch i jest nie tylko świetny 
na prezent, ale również jest bardzo praktyczny podczas podróży. 
Przyssawki na powerbanku zapewniają stabilną pozycję 
ładowanego urządzenia na poweranku. Rozmiar: 12x66x126mm

LT95080 | Omni wireless powerbank 4000mAh
Bezprzewodowy powerbank. Po prostu połóż swój telefon 
na ładowarce i korzystaj z jego zalet. Jeżeli Twój telefon nie 
obsługuje tego typu urządzeń możesz użyć kabla. Rozmiar: 
11x130x70mm

LT91195 | Powerbank Blade 5000mAh
Super cienki stylowy powerbank o pojemnosci 5000mAh i 
matowym wykończeniu. Stanowi ładny dodatek do urządzeń 
mobilnych. Rozmiar: 150x10x65mm
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LT91275 | Powerbank bambus 5.000mAh
Powerbank o pojemności 5000mAh, wykonany z bambusa z 
certyfikatem FSC. Ładowanie telefonów lub innych urządzeń 
mobilnych w podróży jest bardzo łatwe dzięki jego kompaktowym 
rozmiarom. Podłącz urządzenie, które ma być ładowane, za 
pomocą odpowiedniego kabla ładującego do powerbanku i 
naładuj urządzenie w mgnieniu oka. Rozmiar: 96x70x16mm

LT91276 | Powerbank bambusowy z panelem słonecznym 
8.000mAh
Bambusowy powerbank o pojemności 8.000mAh, wykonany 
certyfikowanego z bambusa FSC. Powerbank posiada panel 
słoneczny do ładowania na słońcu. Ładowanie telefonów lub 
innych urządzeń mobilnych w podróży jest bardzo łatwe dzięki 
kompaktowym rozmiarom. Rozmiar: 155x73x20mm

LT95086 | Płaski powerbank 10.000mAh
Płaski power bank o pojemności 10.000mAh pozwala 
naładować baterie telefonu nawet kilkukrotnie bez konieczności 
doładowywania powerbanka. Konstrukcja urządzenia umożliwia 
znakowanie go drukiem cyfrowym. Jest wyposażony we wskaźnik 
naładowania baterii. Rozmiar: 133x68x14mm

LT95081 | Omni wireless powerbank 8000mAh
Bezprzewodowy powerbank. Po prostu połóż swój telefon 
na ładowarce i korzystaj z jego zalet. Jeżeli Twój telefon nie 
obsługuje tego typu urządzeń możesz użyć kabla. Rozmiar: 
16x140x76mm

LT95088 | Bezprzewodowy powerbank z pojemnością 
8.000mAh
Luksusowy powerbank o pojemności 8.000mAh z błyszczącą 
powierzchnią i metalową obudową, który nada Twojemu 
nadrukowi ekskluzywny i droższy wygląd. Dzięki temu 
powerbankowi nigdy nie skończysz z rozładowaną baterią i 
szybko naładujesz urządzenie. Rozmiar: 140x70x14mm
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LT91089 | Powerbank 2200mAh
Powerbank 2200mAh dostępny w wielu kolorach, dostarczany 
w zestawie z przewodami. Pakowany w pudełko. Rozmiar: 
94x22x22mm

LT91030 | Powerbank Aluminiowy 2200mAh
Popularny, aluminiowy powerbank 2200mAh z przyciskiem on/off. 
Dostępny w wielu kolorach. Dostarczany razem z przewodami do 
ładowania. Pakowany w pudełko. Rozmiar: 95x22x22mm

LT91020 | Powerbank latarka 2200mAh
Aluminiowa latarka z powerbankiem o pojemnosci 2200mAh, 
Produkt w standardzie z przewodem do ładowania zapakowany 
w  pudełko. Rozmiar: ø30x115mm

LT91174 | Powerbank Slim 4000mAh
Płaski, aluminiowy powerbank o pojemności 4000mAh, 
dostarczany w zestawie z przewodami. Pakowany w pudełko. 
Rozmiar: 110x68x10mm

LT91288 | Rozświetlone logo -  powerbank 4000mAh
Rozświetl swoje logo dzięki temu modnemu powerbankowi. 
Dzięki grawerowi logo będzie świecić podczas ładowania. 
Powerbank ma pojemność 4000mAh i będzie dostarczany w 
pasującym pudełku upominkowym. Rozmiar: 130x70x11mm
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LT95067 | Powerbank Elite metallic 8,000mAh
Powerbank z serii Elite o pojemności 8,000mAh. Metaliczna 
konstrukcja idealna do ładowania urządzeń mobilnych w podróży. 
Powerbank zawiera dwa porty USB-A i port Type-C, dzięki 
czemu nadaje się do większej liczby rodzajów kabli ładujących. 
Dostarczany w pudełku upominkowym. Rozmiar: 139x68x17mm

LT95087 | Powerbank Elite gumowany 8.000mAh
Powerbank z serii Elite o pojemności 8,000mAh. Gumowa 
konstrukcja idealna do ładowania urządzeń mobilnych w podróży. 
Powerbank zawiera dwa porty USB-A i port Type-C, dzięki 
czemu nadaje się do większej liczby rodzajów kabli ładujących. 
Dostarczany w pudełku upominkowym. Rozmiar: 139x68x17mm

LT95096 | Powerbank Elite z bezprzewodową ładowarką 
8000mAh 5W
Ten powerbank z serii Elite to wersja o pojemności 8000mAh.  
Ta gumowana konstrukcja jest idealna do ładowania urządzeń 
mobilnych w podróży, gdy bateria jest na wyczerpaniu.  
Nadaje się zarówno do ładowania przewodowego, jak i 
bezprzewodowego. Rozmiar: 139x68x17mm

LT95099 | Powerbank Elite 10.000mAh
Powerbank z serii Elite o pojemności 10,000mAh. Metaliczna 
konstrukcja idealna do ładowania urządzeń mobilnych w podróży. 
Powerbank zawiera dwa porty USB-A i port Type-C, dzięki 
czemu nadaje się do większej liczby rodzajów kabli ładujących. 
Dostarczany w pudełku upominkowym. Rozmiar: 139x68x17mm

LT95098 | Powerbank Elite 16,000mAh
Powerbank z serii Elite o pojemności 16,000mAh. Powerbank 
konstrukcja idealna do ładowania urządzeń mobilnych w podróży. 
Powerbank zawiera dwa porty USB-A i port Type-C, dzięki 
czemu nadaje się do większej liczby rodzajów kabli ładujących. 
Dostarczany w pudełku upominkowym. Rozmiar: 142x68x30mm
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7 hr
3500mAh
Input: 5V/500mA

2,5 hr

3500mAh
Output: 5V/1000mA

2500
mAh

91020 
Powerbank flashlight

91030
Powerbank Aluminium

91089
Powerbank

91174
Powerbank Slim

91195 
Powerbank Blade
9
P

91275 
Powerbank Bamboo

Capacity: 5000mAh
Input: DC 5V/2000mA
Output: DC 5V/3000mA

91276
Powerbank Bamboo
with solar panel

Capacity: 8000mAh
Input: DC 5V/2000mA
Output: DC 5V/2000mA

Charging time:
Output / battery capacity

Example:
2500mAh / 1000mA = 2,5 hours

91288 Powerbank 
Light-up logo

95080 Wireless
powerbank Omni

5082 Wireless
owerbank Blade Suction

95
po

95081 Wireless 
powerbank Omni

95081 Wireless
powerbank glass

Capacity: 8000mAh
Input: DC 5V/2000mA
Output: DC 5V/2400mA

95086 
Powerbank Flat

Capacity: 10000mAh
Input: DC 5V/2000mA
Output: DC 5V/2100mA

95067
Powerbank Elite metallic

Capacity: 8000mAh
Input: DC 5V/2000mA
Output: DC 5V/2000mA

95096
Powerbank Elite with 
wireless charger

Capacity: 8000mAh
Input: DC 5V/2000mA
Output: DC 5V/2000mA

95087
Powerbank Elite
rubberized

Capacity: 8000mAh
Input: DC 5V/2000mA
Output: DC 5V/2000mA

95099
Powerbank Elite

Capacity: 10000mAh
Input: DC 5V/2000mA
Output: DC 5V/2000mA

95098
Powerbank Elite

Capacity: 16000mAh
Input: DC 5V/2000mA
Output: DC 5V/2000mA

TECHNICAL INFORMATION

Capacity: 2200mAh
Input: DC 5V/500mA
Output: DC 5V/1000mA

Capacity: 2200mAh
Input: DC 5V/500mA
Output: DC 5V/1000mA

Capacity: 2200mAh
Input: DC 5V/500mA
Output: DC 5V/1000mA

Capacity: 4000mAh
Input: DC 5V/1000mA
Output: DC 5V/1000mA

Capacity: 5000mAh
Input: DC 5V/2000mA
Output: DC 5V/2100mA

Capacity: 4000mAh
Input: DC 5V/1500mA
Output: DC 5V/2100mA

Capacity: 4000mAh
Input: DC 5V/1500mA
Output: DC 5V/2100mA

Capacity: 4000mAh
Input: DC 5V/2000mA
Output: DC 5V/2000mA (USB)
Output: DC 5V/1000mA (wireless)

Capacity: 8000mAh
Input: DC 5V/1500mA
Output: DC 5V/2100mA (USB)
Output: DC 5V/800mA (Wireless)
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LT91171 | Kamera wyczynowa
Ta kamera wyczynowa zawiera wszystko, czego potrzebujesz 
na dalekie podróże. Zestaw zawiera kamerę 720P HD, 
wodoodporną obudowę, pływającą rączkę, uprząż na klatkę 
piersiową i złączkę typu J-hook. Wszystko zapakowane w 
luksusową torbę, która zapobiegnie uszkodzeniom. Możesz 
teraz zatrzymać wspomnienia z najbardziej szalonych podróży! 
Rozmiar: 210x160x60mm

LT91151 | VR-Glasses z kartonu
Doświadcz różnych możliwości naszych wirtualnych okularów, 
Virtual Reality Glasses w super cenie! Kartonowa wersja naszych 
okularów jest łatwa w złożeniu i pomieści smartphone o max. 
Średnicy ekranu 12cm. Rozmiar: 13x130x205mm
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LT91161 | Smart watch active
Ten okrągły smartwatch ma silikonowe paski i plastikową 
obudowę. Solidne wykonanie sprawia, że jest odpowiedni  do 
noszenia podczas treningu. Smartwatch jest wyposażony w takie 
funkcje jak: pomiar ciśnienia krwi, tętna i poziomu tlenu, ale może 
być również używany jako sopwatch. Śledź przebytą odległość i 
ilość spalonych kalorii. Rozmiar: 250x45x12mm

LT91193 | Uniwersalny adapter
Ten uniwersalny adapter podróżny umożliwia ładowanie 
urządzeń w dowolnym miejscu za pomocą dowolnego gniazda. 
Ma 1 porty USB i wejście typu C. Rozmiar: 60x60x50mm

LT91143 | Kwadratowa ładowarka samochodowa 2.1A
Ładowarka samochodowa USB (2,1A i 1A). Wygoda podczas 
podróży dzięki możliwości ładowania dwóch urządzeń 
jednocześnie. Rozmiar: 69x30x30mm

LT91177 | Uchwyt magnetyczny Air vent
Magnetyczny uchwyt zawiera dwie części: matalową z naklejką 
do umieszczenia na tylnej części  telefonu oraz drugą która 
możesz umieścić w otworze wentylacyjnym w samochodzie. 
Rozmiar: 50x40x40mm

LT91178 | Uchwyt na telefon
Uchwyt na smartphone, który można łatwo przyczepić do kratki 
samochodowej. Rozmiar: 29x96x50mm

LT91146 | Magnetyczny uchwyt na telefon
Uchwyt wykonany jest z dwóch części: metalowa do 
zamocowania do wentylacji samochodowej oraz magnetyczna do 
trzymania telefonu. Rozmiar: 157x40x60mm



108

Micro-USB / Type-C / Lightning

Micro-USB / Type-C / LightningMicro-USB / Type-C / Lightning
LT95308 | Smycz z kablem ładującym 3w1
Ciekawy kabel 3w1. Ta smycz posiada USB, mikro USB oraz 
wejście do telefonu typu C, a dodatkowo jest podświetlana. 
Dzięki swoim funkcjom jest praktyczna dla każdego rodzaju 
smartphonów, dostępnym aktualnie na rynku. Rozmiar: 480x11mm

LT91194 | Bambusowy kabel do ładowania z plastiku z 
recyklingu
Kabel 6w1, posiada dwa wejścia USB-C Rozmiar: 45x31x12mm

LT95307 | Kabel do ładowania w breloku 3 w 1
Dzięki temu kablowi, zawsze będziesz miał kabel do Twojego 
urządzenia. Podłącz port USB do laptopa lub adaptera i wybierz 
odpowiednią końcówkę po drugiej stronie, by naładować telefon. 
Końcówki są do siebie przyczepione, więc nie zgubisz ich. 
Rozmiar: 220x12x11mm
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LT95044 | Zestaw zabezpieczeń do laptopa / telefonu
Prywatność nabiera coraz większego znaczenia, należy 
uniemożliwiać hakerom dostęp do naszych danych. Dzięki temu 
zestawowi do laptopa i telefonu uchronisz się przed hakerami 
rejestrującym dźwięki, obraz aparatu i pobierającymi dane z 
urządzeń podłączonych do laptopa za pomocą kabla USB. 
Rozmiar: 76x79x16mm

LT91271 | Miniaturowy odkurzacz do biurka
Ten odkurzacz pozwoli Ci utrzymać biurko w porządku. Pozwoli Ci 
pozbyć się okruszków chleba i brudu w klawiaturze bez potrzeby 
używania dużych odkurzaczy. Po sprzątaniu wystarczy po prostu 
otworzyć komorę i opróżnić ją nad koszem na śmieci. Prosty i 
przyjemny w obsłudze. Rozmiar: 83x83x65mm

LT90971 | Uchwyt na telefon
Przyczep uchwyt z tyłu kamery, telefonu lub tabletu. Rób 
najlepsze selfie i oglądaj filmy bez ciągłego trzymania urządzenia. 
Uchwyt także posiada specjalną powłokę, która ułatwi 
operowanie urządzeniami. Rozmiar: 64x30x8mm

LT95033 | Obudowa na kamerkę od laptopa
Poręczne i profesjonalne rozwiązanie chroniące prywatność w 
sieci. Dostarczone jest opakowaniu z instrukcja obsługi. Rozmiar: 
34x2x15mm

LT91196 | Uchwyt na smartphone
Coraz więcej osób ogłada TV na  telefonach komórkowych. Te 
plastikowe ręce sprawią, że nie będziesz musiał używać swoich 
własnych do trzymania telefonu. Rozmiar: 45x95x115mm

LT95035 | Stojak na telefon 3 w 1
Ten poręczny stojak na telefon może być łatwo przyczepiony 
do telefonu. Posiada on 3 funkcje: stojak, magnes, dodatkowy 
uchwyt, który ułatwia obsługę telefonu np. Podczas robienia 
selfie. Produkt pakowany w woreczek foliowy wraz z instrukcją 
obsługi. Rozmiar: 4x22x32mm
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LT91662 | Wodoodporna torebka podróżna
Wodoodporna torebka na smartfona, aparat lub MP3/4. Przydatna 
również na dokumenty lub paszport w podróży. Posiada sznurek 
na szyję. Rozmiar: 220x127mm

LT95016 | Uniwersalny uchwyt samochodowy
Gdy musisz użyć funkcji nawigacji na swoim telefonie, potrzebny 
jest uchwyt, by używać go bez rąk. Zaczep dopasuje się do 
przedniej szyby Twojego samochodu lub do tablicy rozdzielczej. 
Łatwy w montażu dzięki zaciskowi i dopasowany do każdego 
telefonu dzięki ramionom, które można dostosować za pomocą 
przycisku z tyłu. Rozmiar: 130x70x125mm

LT90901 | Opaska sportowa
Zaprojektowane przez Toppoint, neoprenowa opaska do 
biegania. Dzięki refleksyjnemu i fluorescencyjnemu materiałowi 
(EN13556 certified) jesteś widoczny zarówno w dzień jak i w nocy. 
Możliwość regulacji sprawia, że pasuje zarówno na kobietę jak i 
na mężczyznę. Rozmiar: 160x130mm

LT95015 | Uniwersalny uchwyt rowerowy
Według prawa z 1 lipca 2019, każdy kto trzyma telefon podczas 
jazdy na rowerze w większości Europejskich krajów, dostanie 
mandat. Prosto, szybko i bezpiecznie, umieść telefon na stojaku 
i uniknij problemów. Zamknij silikonowe paski na brzegach 
telefonu i gotowe! Bez obaw przejedziesz przez korki i trafisz do 
celu. Rozmiar: 130x95x74mm
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LT91056 | Ściereczka z mikrofibry 15x18cm
Ściereczka 250g/m² z mikrofibry (15x18cm) do czyszczenia  
wyświetlaczy lub okularów. Każda zapakowana jest w foliowy 
woreczek PVC. Ściereczki dostępne są we wszystkich kolorach 
podanych w katalogu. Rozmiar: 180x150mm

LT91059 | Czyścik z microfibry 35x35cm
Czyścik z mikrofibry do wycierania urządzeń elektrycznych. Po 
użyciu może być przyklejony jeszcze raz z tyłu urządzenia. Każda 
sztuka jest pakowania w woreczek. Produkt dostępny od 250 
sztuk. Rozmiar: 35x35mm

LT95028 | Sciereczka z mikrofibry
Brelok ze ściereczką z mikrofibry do czyszczenia ekranów 
lub okularów. Istnieje możliwość nadruku full color na całej 
powierzchni. Produkt dostępny od 250szt. Termin realizacji około 
3 tygodni. Rozmiar: 150x150mm

LT91057 | Ściereczka z mikrofibry 20x30cm
Ściereczka 250g/m² z mikrofibry do czyszczenia elektronicznych 
wyświetlaczy lub okularów. Każda zapakowana jest w foliowy 
woreczek PVC. Dostępne są we wszystkich kolorach podanych 
w katalogu. Możliwość nadruku na tylnej stronie tkaniny. Rozmiar: 
200x300mm

LT91058 | Etui z mikrofibry
Ściereczka, etui 250g/m² z mikrofibry do czyszczenia 
okularów. Etui można zamknąć poprzez zaciśnięcie sznurka i 
zabezpieczenie go w danej pozycji zaciskiem. Dostępne we 
wszystkich kolorach podanych w katalogu, możliwość nadruku na 
tylnej stronie. Rozmiar: 180x90mm

LT91729 | Spray z mikrofibrą 20ml
Spray wraz z powierzchnia z mikrofibrą do czyszczenia ekranów. 
Z tyłu produktu znajduję się idealna powierzchnia na nadruk logo. 
Rozmiar: 20x95x20mm. Inhoud: 20ml

LT91715 | Spray ze ściereczką z mikrofibry 30ml
Spray z płynem do czyszczenia okularów i wszelakich ekranów. 
Mały, wszędzie się zmieści. W zestawie ze ściereczką z 
mikrofibry. Rozmiar: ø34x103mm. Inhoud: 300ml



USB STICKS

112
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Extra clip colours:
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Create your 
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combination!
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LT26902 | Czytnik kart USB
Przenieś wszystkie pliki z telefonu lub innego urządzenia na 
karty SD bez potrzeby korzystania z komputera lub laptopa. Za 
pomocą aplikacji możesz łatwo opróżnić swój telefon ze zdjęć i 
umieścić je na kartach SD. Łatwy w użyciu w podróży, pozwala 
zyskać więcej miejsca na urządzeniach i zachować wszystkie 
pliki. Uwaga: Rozmiar: 80x27x9mm

LT93214 | Modular złącze USB 8GB
Zaprojektowane przez Toppoint pamięć modułar USB 8GB. 
Pamięć jest wykończona gumowa otoczka. Dostarczone będzie 
w opakowaniu prezentowym z instrukcja obsługi. Rozmiar: 
12x67x22mm

LT26402 | Pamięć USB Twister 4GB
Popularna pamięć USB 2.0 z aluminiowym przekręcanym 
elementem osłaniającym USB. Produkt dostępny w 12 
kolorach, dostarczany w białym pudełku kartonowym. Rozmiar: 
59x20x10mm

LT26403 | Pamięć USB Twister 8GB LT26604 | USB Twister 3.0 16GB

LT26404 | USB Twister16GB
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LT26903 | USB 8GB flash drive - klucz
USB Flash drive o kształcie klucza. Produkt wykonany z 
aluminium. Produkt standardowo zapakowany z białe pudełko 
prezentowe. Rozmiar: 57x24x3mm

LT26203 | USB slim 8GB
Płaska pamięć USB o pojemności 8GB w plastikowej obudowie 
w zatyczką. Dostarczana w białym opakowaniu prezentowym. 
Rozmiar: 70x20x7mm

LT26302 | USB 4GB - karta
Pamięć USB 2.0 wielkości karty kredytowej. Możliwy nadruk 
cyfrowy z dwóch stron. Rozmiar: 83x52x2mm

LT26303 | Pamięć USB 8 GB - karta

LT26304 | USB 16GB - karta
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LT90957 | Brelok z latarką
Brelok z latarką. Trzy małe lampki LED wytwarzają wystarczająco 
dużo światła by znaleźć np. dziurkę od klucza. Dostarczany z 
bateriami. Rozmiar: ø18x68mm

LT91239 | Latarka fold-on
Poręczna lampka, którą można przyczepić do torby czy ubrania. 
Rozmiar: 125x30x10mmAanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

LT90960 | Aluminiowa latarka LED
Aluminiowa latarka LED. Włączanie i wyłączanie poprzez 
pociągnięcie paska. Rozmiar: ø26x89mm

LT90997 | Aluminiowa latarka z magnesem
Aluminiowa latarka LED. Tył latarki z magnesem. Zawsze 
funkcjonalna. Zawiera baterie i smycz na nadgarstek. 
Zapakowana w pudełko. Rozmiar: ø30x140mm
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LT93316 | Brelok z bambusową latarką
Kompaktowa, bambusowa latarka umożliwia łatwiejsze 
przemieszczanie się nocą i oświetlenie otoczenia. Dzięki 
brelokowi możesz ją mieć zawsze przy sobie. Rozmiar: ø15x65mm

LT93313 | Latarka magnetyczna do przetrwania
Magnetyczny aluminiowy palnik z karabińczykiem można łatwo 
zamocować w dowolnym miejscu, np. W dżinsach lub torbie. 
Pojedynczy ruch włącza diode LED o mocy 0.5W, gdy wyciągasz 
lampę z karabinka. Rozmiar: ø18x64mm

LT91020 | Powerbank latarka 2200mAh
Aluminiowa latarka z powerbankiem o pojemnosci 2200mAh, 
Produkt w standardzie z przewodem do ładowania zapakowany 
w  pudełko. Rozmiar: ø30x115mm

LT93312 | Latarka aluminiowa
Weź tę kompaktową i lekką aluminiową latarkę na wyprawę 
survivalową lub na kemping. Latarka z diodami LED 3W jest 
dostarczana w opakowaniu upominkowym zawierającym 3 
baterie AAA o długiej żytownosci. Rozmiar: 36x36x140mm
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LT93314 | Brelok z latarką
Latarka  może być łatwo przymocowana do breloczka lub torby. 
Możesz włączyć światło, po prostu ciągnąc żarówkę. Światło ma 
1 diodę LED, która zapewnia 10 lumenów i jest wykonana z ABS. 
Rozmiar: 30x18x31mm

LT90990 | Mały brelok z lampką
Mały, plastikowy brelok z lampką. Możliwy doming. Rozmiar: 
43x23x8mm

LT90907 | Ledowa sportowa bransoleta
Ledowa sportowa bransoleta,można przymocować ją do ramienia 
za pomocą rzepu. Przydatna rzecz podczas uprawiania sportu na 
powietrzu lub spacerów z psem. Bransoleta może być noszona 
ze stałym lub migającym światłem. Rozmiar: 383x37x13mm

LT91285 | Silikonowa lampka sportowa
Dzięki tej lampce z jasnym światłem LED będziesz zauważalny 
nawet z dużej odległości. Silikonowy pasek ma wielofunkcyjne 
zastosowanie, lampkę możesz złożyć na ramie czy nadgarstek, 
albo zaczepić ją na torbie czy ubraniu. Świeci na czerwono 
(w trybie migotania lub ciągłym) oraz na biało (w dwóch 
intensywnościach). Rozmiar: 50x50x84mm

LT93311 | Latarka czołowa Adventure
Lampy czołowe zapewniają swobodę pracy w ciemności, 
szczególnie podczas chodzenia, biegania lub innych aktywności 
na świeżym powietrzu. Lampa jest wyposażona w 10 diod LED 
i dlatego ma wystarczające natężenie światła. Opaska i lampa 
są regulowane i dostarczane w pudełku upominkowym, w tym 
baterie. Rozmiar: 39x59x32mm

LT91267 | Lampka adventure
Wytrzymała i kompaktowa lampka. Oferuje przyjemne światło 
dzięki żarówce LED. Jasna lampa kempingowa LED jest idealna 
podczas łowienia, biegania, chodzenia i innych zewnętrznych 
aktywności. Lecz najważniejsze, że sprawdzi się idealnie jako 
lampka stołowa na kempingach i festiwalach. Nadaje się także, 
jako światło ostrzegawcze podczas problemów z prądem. 
Rozmiar: 95x95x165mm
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LT91238 | Przypinana lampka
Lampka, którą można łatwo przyczepić do ubrania czy torebki. 
Świeci na biało i czerwono. Praktyczny gadżet, który przyda się 
podczas wieczornego treningu. Rozmiar: 18x30x62mm

LT93310 | Chwiejąca się lampka LED
Smieszna, chybotliwa lampka LED w kształcie jajka. Lampka 
włączana dotknięciem. Produkt dostarczany w pudełku 
prezentowym. Zestaw zawiera baterie. Rozmiar: ø44x80mm

LT91519 | Światła rowerowe
Zestaw dwóch lampek do roweru w plastikowym pudełku. 
Czerwona i biała. Rozmiar: 95x45x20mm

LT91235 | Zestaw lampek rowerowych z możliwością 
ładowania
Zestaw 2 akumulatorowych lampek rowerowych. W zestawie z 
kablem do ładowania USB. Rozmiar: 115x32x20mm

LT91211 | Pochodnia COB
Poręczna latarka w kształcie pochodni. Z technologią światła 
COB, gdzie wiele żarówek LED łączy się w jedno światło. Dzięki 
magnesowi w zaczepie, łatwo może być powieszone. Rozmiar: 
180x35x20mm

LT91028 | Lampka pierścieniowa/selfie
Klips do selfie z lampką pierścieniową to idealne rozwiązanie 
do robienia dobrze naświetlonych zdjęć.  Nadaje się również do 
robienia zdjęć w ciemności.  Lampa składa się z 56 diod LED, a 
poprzez mieszanie światła białego i żółtego można ustawić różne 
natężenia. Rozmiar: ø85x31mm
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Battery
Included

1

2
Batteries
Included
Batteries
Included

LT91100 | Zegar ścienny
Zaprojektowane przez Toppoint zegar. Możliwość nadruku po 
całej powierzchni cyfrowo full kolor. Wyjątkowy gift biznesowy. 
Pakowany w giftbox. Rozmiar: ø304x47mm

LT91077 | Elektoniczna stacja pogodowa
Bądź zawsze przygotowany na każdą pogodę z naszą 
elektroniczną stacją pogodową. Na wyświetlaczu: termometr, 
higrometr, fazy księżyca, godzina i kalendarz. Świetnie wygląda 
na każdym biurku. Zasilana dwoma bateriami AAA (w zestawie). 
Dostępny w eleganckim. Rozmiar: 52x57x108mm

LT93221 | Elektroniczna stacja pogodowa
Bądź zawsze przygotowany na każdą pogodę z naszą 
elektroniczną stacją pogodową. Urządzenie posiada funkcję 
zegara, kalendarza, alarmu oraz jasny wyświetlacz wskazujący 
temperaturę i wilgoć. Produkt dostarczany w pudełku 
prezentowym. Rozmiar: 30x132x75mm
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WRITING INSTRUMENTS

WRITING 
INSTRUMENTS
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ATLAS

Toppoint design ball pen, made in 

Germany. This pen has a blue writing 

Jumbo refill for 4.5km of writing 

pleasure and is made with a 

hardcolour or soft touch finish. 
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DESIGNED BY TOPPOINT & MADE IN GERMANY

80825 8082880826 80827

 Jumbo refill.  Writing length: 4.5km

SOFT 
TOUCH

LT80825 | Długopis Atlas z hard-color

LT80826 | Długopis Atlas hard-color z metalową końcówką LT80828 | Miękki w dotyku długopis Atlas

LT80827 | Długopis Atlas z transparentną metalową końcówką
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87943 8794187942

AVALON

87943

Toppoint design ball pen, made  
in Germany. This pen has a Jumbo 
refill for 4.5km of writing pleasure. 

With two writing colours to choose 
from: blue and black. Choose your 

own colour combination and 
hardcolour and transparent 

parts can be combined.

LT87943 | Długopis Avalon Combi

LT87942 | Długopis przeźroczysty Avalon

LT87941 | Długopis Avalon
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123

87947 87943 + 8794687946 87944 87945

MIX & MATCH

Barrel

Tip

Upper partClip

 Jumbo refill. 87943 + 87947: Choose your writing colour. Writing length: 4.5km

SOFT 
TOUCH
SOFT

TOUCHT

LT87945 | Długopis przeźroczysty Avalon

LT87947 | Długopis Avalon soft touchLT87944 | Długopis Avalon

LT87946 | Długopis Avalon Combi



87110

Jumbo refill. 87110: Choose your writing colour. Writing length: 4.5km

APOLLO

Toppoint design ball pen, made  
in Germany. This pen has a Jumbo 
refill for 4.5km of writing pleasure. 

With two writing colours to choose 
from: blue and black. Choose your 

own colour combination and 
hardcolour and transparent 

parts can be combined.

Jumbo refill. 871

nt design ball pen, ma
ny. This pen has a Jum
.5km of writing pleasu

writing colours to choo
and black. Choose y
 colour combination a
rdcolour and transpar
parts can be combin

ade 
mbo 
ure. 
ose 

your 
and
rent 
ned.

LT87110 | Długopis Apollo Combi
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MIX & MATCH

Barrel

Upper part

Grip

Clip

8711087100 87105 87111 87106

RECYCLEDCLEDRECY

LT87111 | Długopis Apollo z recyklingu

LT87106 | Długopis Apollo z recyklinguLT87105 | Długopis Apollo Frosty

LT87100 | Długopis Apollo (kolor nietransparentny)



CUBE

Toppoint design ball pen, made  
in Germany. This pen has a Jumbo 
refill for 4.5km of writing pleasure. 

With two writing colours to choose 
from: blue and black. Choose your 

own colour combination and 
hardcolour and transparent 

parts can be combined. 
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87985 87975 87980 87999

MIX & MATCH

Barrel

Upper part

Pusher

Clip

87985

Jumbo refill. 87985: Choose your writing colour. Writing length: 4.5km

BIO

LT87980 | Długopis przeźroczysty Cube

LT87999 | Długopis Cube BioLT87975 | Długopis Cube

LT87985 | Długopis Cube Combi



KUMA

Toppoint design ball pen, made  
in Germany. This pen has an X20 

refill for 2.5km of writing pleasure. 
With two writing colours to choose 
from: blue and black. Choose your 

own colour combination and 
hardcolour and transparent 

parts can be combined. 
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MIX & MATCH

Barrel

Pusher

8787987879 87877 8788087878

 X20 refill. Writing length: 2.5km. 87879 Choose your writing colour.

Clip

BIOBIO

87878

LT87877 | Długopis Kuma w mocnym kolorze

LT87880 | Długopis Kuma BioLT87878 | Przezroczysty długopis Kuma

LT87879 | Długopis Kuma combi



NASH

Toppoint design ball pen, made in 

Germany. This pen has an X20 refill 

for 2.5km of writing pleasure. With 

two writing colours to choose from: 

blue and black. Choose your own 

colour combination and 

hardcolour and transparent 

parts can be combined.
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MIX & MATCH

Barrel

Upper part
Clip

80817 8081680815 80818 80817

X20 refill. Writing length: 2.5km 80817: Choose your writing colour.

SOFT 
TOUCH

Clip

SOFT
TOUCH

LT80816 | Długopis transparentny Nash

LT80818 | Delikatny w dotyku długopis NashLT80815 | Długopis Nash

LT80817 | Długopis Nash Combi



80806 80804 80805

Jumbo refill. Writing length: 4.5km. 80806 Choose your writing colour.

80806

MIX & MATCH

Barrel

Upper part
Clip

NASH
METAL

TIP

132

LT80805 | Przezroczysty długopis NashLT80804 | Długopis Nash

LT80806 | Długopis Nash Combi
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80803 80801 80802

X20 refill. Writing length: 2.5km. 80803 Choose your writing colour.

80803

MIX & MATCH

Barrel

Upper part

Grip

Clip

NASH
GRIP

LT80802 | Transparentny długopis NashLT80801 | Długopis Nash Grip

LT80803 | Długopis Nasch Grip Combi



DENIRO

87953 87951 87952

Toppoint design ball pen,  

made in Germany. This pen has  

an X20 refill for 2.5kmof writing 

pleasure. With two writing colours  

to choose from: blue and black. 

Choose your own colour 

combination and both, hardcolour 

andtransparent parts can be 

combined. 

LT87953 | Długopis Deniro Combi

LT87951 | Długopis Deniro

LT87952 | Długopis Deniro Frosty
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87953 + 87956

MIX & MATCH

Barrel

Tip (87953)

Upper part

Clip

87956 87954 87955

 87953 / 87951 / 87952 X20 refill. Writing length: 2.5km 87953 Choose your writing colour.

87956 / 87954 / 87955 Jumbo refill. Writing length: 4.5km. 87956 Choose your writing colour.

LT87955 | Długopis Deniro frosty

LT87954 | Długopis Deniro

LT87956 | Długopis Deniro Combi
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COSMO

87628 87622 87626

Toppoint design ball pen  
with rubber grip, made in Germany. 
This pen has an X20 refill for 2.5km 
of writing pleasure. With two writing 

colours to choose from: blue and 
black. Choose your own colour 

combination and both, 
hardcolour and transparent  

parts  can be combined.

LT87628 | Długopis Cosmo Combi

LT87622 | Długopis Cosmo

LT87626 | Długopis przeźroczysty Cosmo
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87628 + 87618

MIX & MATCH

Barrel

Grip (87628)

Clip

87618 87612 87616 87629

X20 refill. Writing length: 2.5km. 87628 + 87618 Choose your writing colour. 

Pusher

BIOBIO

LT87616 | Długopis przeźroczysty Cosmo

LT87629 | Długopis Cosmo BioLT87612 | Długopis Cosmo

LT87618 | Długopis Cosmo Combi
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COSMO GRIP

87615 87610 87614

Toppoint design ballpen, produced in 

Germany. With X20 refill for 2,5km 

writing pleasure. Choice between 

hardcolour and transparent parts. 

Writing colour of your choice.

LT87615 | Długopis Cosmo Combi

LT87610 | Długopis Cosmo

LT87614 | Długopis przeźroczysty Cosmo
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87615 + 87619

MIX & MATCH

87619 87620 87624

X20 refill. Writing length: 2.5km. 87615 + 87619 Choose your writing colour

Barrel

Grip (87619)

Clip

Pusher

LT87624 | Długopis przeźroczysty Cosmo

LT87620 | Długopis Cosmo

LT87619 | Długopis Cosmo Combi



FUTUREPOINT

Toppoint design ball pen,  

made in Germany. This pen has  

an X20 refill for 2.5kmof writing 

pleasure. With two writing colours  

to choose from: blue and black. 

Choose your own colour 

combination and both, hardcolour 

and transparent parts 

can be combined. 
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MIX & MATCH

80888

Possible with 360º print

80888 80886 80887

X20 refill. Writing length: 2.5km. 80888 Choose your writing colour.

Barrel

Pusher

Clip

LT80887 | Długopis Futurepoint

LT80886 | Długopis Futurepoint

LT80888 | Długopis Futurepoint Combi



925 + 925 DP

A ball pen with metal parts. Create 

your own ball pen and choose your 

writing colour. Same model as 80290 

with synthetic Jumbo refill for 4.5km 

writing pleasure. 
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143

MIX & MATCH

Lower part

Upper part

80380 80290 80299

 80290/80299  X20 refill. Writing length: 2.5km. Choose your writing colour.

80380 Jumbo refill. Writing length: 4.5km. Choose your writing colour.

LT80299 | Długopis transparentny 925 DP

LT80290 | Długopis 925 DP

LT80380 | Długopis 925



CLICK SHADOW

One of the most popular 

Toppoint pens, now fully made  

in Germany. The pen is available in 

hard-colours and with its unique  

design it is a real eye-catcher on  

every desk. Including Jumbo refill. 
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SOFT 
TOUCH

ANTIBACTERIA
L

ANTIB

87864 80120 87763 87760

T

EU EU

LT87763 | Długopis Click-Shadow metallic

LT87760 | Długopis Click-Shadow protectLT80120 | Delikatny w dotyku długopis Click Shadow 
Wyprodukowany w Niemczech

LT87864 | Długopis Click Shadow. Wyprodukowany w 
Niemczech



87774 87868

CALIFORNIA
SOFT 

TOUCH

87774

Toppoint design ball pen California 
with metalised tip. The barrel has a 

silk-touch surface and is available in 
various modern colours. Robust pen 

with twist mechanism. The transparent 
clip is suitable for digital imprint. 

LT87774 | Długopis California metaliczny

LT87868 | Długopis Prisma
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80110

SLASH
SOFT TOUCH

This popular Toppoint ball pen  
is being produced in Germany. 

Equipped with a nice soft touch finish 
in all kinds of modern colours. Ball pen 
 is designed with a turning mechanism 

 and a blue-writing refill. 

SOSSS

EU

LT80110 | Długopis Slash z delikatnym wykończeniem 
Wyprodukowany w Niemczech



SPEEDY

Toppoint design ball pen with  

metalised tip and twist mechanism.  

A slim pen with a modern clip. Available  

in multiple modern colours.  

Blue writing ink.
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87268 87269 87279

ECOECO

LT87279 | Długopis eco Speedy

LT87269 | Długopis Speedy transparentny

LT87268 | Długopis Speedy Melody



ZORRO

Toppoint modern ball pen.  

Unique design with hardcolour  

shaft and metal parts.
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87935 8793687937 87938

DESIGNED BY TOPPOINT

LT87936 | Długopis Zorro Special

LT87938 | Długopis Zorro srebrnyLT87937 | Długopis przeźroczysty Zorro

LT87935 | Długopis Zorro



TEXAS

80506 80508

Plastic hardcolour Toppoint  

designed ball pen with blue Jumbo 

refill and metallised tip and pusher.

80506

stic hardcolour Toppo

all pen with blue Jum

etallised tip and push

oint

mbo 

her.

LT80506 | Długopis Texas

LT80508 | Długopis Texas
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PUNTO

87757 87750

ECO

Elegant Toppoint design ball  

pen available in fresh colours.  

This pen has a stable clip perfect for 

branding any logo and comes with a 

Jumbo refill with blue writing ink.

DESIGNED BY TOPPOINT

87757

gant Toppoint design

available in fresh colo

as a stable clip perfec

ny logo and comes w

refill with blue writing

n ball 

ours. 

ct for 

with a 

g ink.

ECO

LT87757 | Długopis Punto

LT87750 | Długopis Punto Eco
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80100 87756

SPACELAB

Revolutionary Toppoint  

design ball pen. Unique  

geometric design in which the ball 

pen turns from square into a round 

shape. Sturdy plastic clip with a  

large printing surface. Equipped  

with blue writing Jumbo refill. 

80100

Revolutionary Toppo

esign ball pen. Uniq

design in which the 

om square into a rou

turdy plastic clip wit

ting surface. Equipp

ue writing Jumbo re

oint 

que 

ball 

und 

th a 

ped 

efill. 

LT80100 | Długopis SpaceLab

LT87756 | Długopis Long Shadow
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SOFT TOUCH

80835 80836

RIVA

Toppoint design ball pen.  

This pen has a Jumbo refill and a 

metal tip. It has a hardcolour finish 

and a transparent clip. With a blue 

writing ink refill. 

SOS

LT80835 | Długopis RIva w mocnym kolorze

LT80836 | Miękki w dotyku długopis Riva



NFC

This ball pen has a built-in 

NFC tag which can be stored 

with digital information. The pen 

can therefore be used for all kinds of 

marketing purposes. By adding a link 

of a video, business card, website or 

special offer for example, it can be 

shown on any phone as soon as 

the NFC pen is held near a phone 

which is compatible with an 

NFC tag reader.

n 

d 

n 

of 

k 

or 

e 

s 

e 

n 

r.

 

 

 

f 

k 

r 

 

 

 

 

87281 87280 NFC reader/writer95049

LT87281 | Długopis Riva z NFC

LT87280 | Długopis Prisma z NFC

LT95049 | Nagrywarka/czytnik NFC
Ten czytnik/nagrywarka NFC USB może odczytywać i zapisywać 
tagi NFC. Kompatybilny z wszystkimi nowoczesnymi tagami NFC, 
takimi jak na przykład NTAG203, NTAG 213 i chipami Ultralight. 
Jest odpowiedni dla wszystkich wersji systemu Windows®. The 
software for this device can be downloaded at: https://www.
acs.com.hk/en/products/3/acr122u-usb-nfc-reader/ Rozmiar: 
98x65x13mm
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87659

87759

With 4GB memory

With 8GB memory

METAL 
BALL PEN

4
GB

8
GB

LT87659 | Długopis metalowy z USB 4GB
Metalowy długopis Toppoint z wbudowaną pamięcią USB 2.0. 
Pojemność pamięci do wyboru. Europejski niebieski, metalowy 
wkład. Rozmiar: ø14x149mm

LT87759 | Metalowy długopis z USB 8GB



STYLUS

87695 80494

COSMO
Plastic, Toppoint designed ball pen 

with a bow clip, rubber grip and 

touch function. Twist mechanism. 

Blue writing X20 refill. 

LT87695 | Długopis Cosmo Stylus Grip

LT80494 | Długopis Mercurius

Plastikowy długopis z kolekcji Toppoint z rysikiem do ekranów 
dotykowych , metalowym klipsem i gumowym uchwytem. 
Mechanizm obrotowy. Wkład niebieski. Rozmiar: ø9x137mm
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STYLUS

8769487775

STYLUS

87775

MODENA
A Toppoint design metal  

stylus ball pen, provided with a  

metal Jumbo refill (standard: blue 

writing ink). Including twist mechanism, 

metal clip and tip. Laser engraving 

possible. 

LT87775 | Długopis Stylus Modena

LT87694 | Długopis Stylus Touchy

Plastikowy touchpen zaprojektowany przez Toppoint z 
mechanizmem obrotowym i niebieskim wkładem X20. Rozmiar: 
ø11x145mm



STYLUS

87918 87557 80500

ALICANTE
Elegant, aluminum ball pen with a 

stylus function. Two rings in the body 

of the pen to give it that touch of 

elegance. The pen comes with a 

Jumbo refill with blue writing ink. 

LT87918 | Długopis Alicante Stylus

LT87557 | Długopis z dotykowym rysikiem

LT80500 | Długopis 3 w 1
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STYLUS

80429 80433 87558 87794 Battery
Included

1

LT87558 | Długopis z dotykowym rysikiem

LT87794 | Długopis Stylus Shine+rysikLT80433 | Długopis biały Hawaï stylus

LT80429 | Długopis z rysikiem
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ECO STYLUS

8728287285

Bamboo material ball pen with 
metalized pusher and tip. The clip is 

made of metal. The pen contains a 
coloured stylus to use with a 

touchscreen. With plastic blue writing 
Jumbo refill. 

87285

boo material ball pen with
pusher and tip. The clip is
metal. The pen contains a
oured stylus to use with a
. With plastic blue writing

Jumbo refill

h 
s 
a 
a 
g 
l. 

LT87285 | Bambusowy długopis Stylus New york

LT87282 | Długopis bambusowo-słomkowy Stylus
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87547 87553 8756287287

R-PET PLAR-PET

LT87553 | Długopis R-PET

LT87562 | Długopis PLALT87547 | Długopis z plastiku z recyklingu

LT87287 | Antarctica Bamboo touch
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Bio-paper ball pen with coloured 

parts, X20 refill with blue writing ink.

87518 8728487294

ECO PENS

ball pen with coloure

fill with blue writing in

87294

ed 

nk.

LT87294 | Długopis papierowy

LT87518 | Długopis Eco Leaf

LT87284 | Długopis bambusowo-słomkowy
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ECO PENS

87552 87289 87288 87292 87283 87949

LT87552 | Długopis Woody
Bambusowy długopis Toppoint z kolorowym metalowym klipsem i 
plastikowymi częściami. Rozmiar: ø13x142mm

LT87289 | Długopis Bamboo
Długopis z bambusa z metalowym klipem i metalizowaną 
końcówką. Długopis zawiera czany wkład. Rozmiar: ø10x135mm

LT87288 | Długopis Alicante Bamboo
Długopis wykonany z bambusa z metalowym klipsem i metalową 
końcówką. Długopis zawiera czarny wkład. Rozmiar: ø11x140mm

LT87292 | Długopis Bamboo
Długopis zrobiony z bambusowego materiału z metalowym 
klipem, włącznikiem i czubkiem. Standardowy kolor wkładu - 
niebieski. Rozmiar: ø11x138mm

LT87283 | Bambusowy długopis New York
Popularny długopis New York wykonany z bambusa oraz metalu. 
Materiał ten nadaje mu trwałości. Posiada plastikowy wkład 
Jumbo w niebieskim kolorze. Rozmiar: ø11x140mm

LT87949 | Długopis papierowy Stylus
Długopis wykonany z ekologicznego papieru, niebieski wkład, z 
funkcją touchpen. Rozmiar: ø10x112mm



This long-life pencil is 
the sustainable alternative to writing 
instruments as we know them today. 
This pencil writes using a metal alloy 

tip and its varied range allows all 
notes to be kept permanently. With 

this innovative pencil, there is no 
need anymore to change ink 

cartridges or ask someone else for a 
new pen or pencil. This sustainable 

pencil is offered in 3 variants. 

INKLESS
PEN

91598 9159991597 91599

s 

. 
y 

 
o 
k 
 

e 
. 

LT91597 | Bambusowy ołówek

LT91598 | Bambusowy ołówek z gumką

LT91599 | Aluminiowy ołówek z gumką
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CLASSIC PENS

BASIC X

BASIC X
Ball pen in a sleek design. It has a 

metalised tip. Comes with a Jumbo 

refill with blue writing ink.

87933 87934 80435

LT87933 | Długopis Basic X

LT87934 | Długopis Illusion

LT80435 | Długopis Antarctica
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80423804218

A stylish, hardcolour ball pen 

with an original metal clip, metal  

look ring and tip. Comes with a 

Jumbo refill with blue writing ink and 

a comfortable grip. From orders of 

10.000 pieces, you can choose  

your own colour combination. 

HAWAÏ

LT80421 | Długopis Hawaï HC

LT80423 | Długopis Hawai
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ANTIBACTERIAL

80432 80422 81253 80425

ANTIBACTERIAL

80422 81253 80425

A

80425NEW

LT81253 | Długopis Hawaii z trójkolorowym zakreślaczem

LT80425 | Długopis Hawaii protectLT80422 | Długopis Hawaï srebrny

LT80432 | Długopis biały Hawaï



CLASSIC PENS
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87813 87797

Stylus / Ball pen / 
Screwdriver / Ruler

Stylus / Ball pen / Stylus / Ba
ver / RulerScrewdriv

90346 872268
ml

LT87813 | Długopis 6 w 1

LT87797 | Długopis z narzędziami Build-it

LT90346 | Długopis ze sprayem do czyszczenia rąk 8ml

LT87226 | Długopis 4-kolorowy



171

CLASSIC PENS

80463 80388 80390 87227

LT80463 | Długopis Football LT80390 | Długopis Frosty

LT87227 | Długopis StrzykawkaLT80388 | Długopis transparentny



WRITING INSTRUMENTS
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STILOLINEA

High quality pens,

Made in Italy with excellent  

writing quality

80902 80900

High quality pen

de in Italy with excelle

writing qua

80

ns,

ent 

lity

LT80902 | Długopis Baron ‘03 Ice Frosty

LT80900 | Długopis Baron Colour nieprzezroczysty
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80913 8755187541 87540

RECYCLEDANTIBACTERIALANTIBACTA RECYRVEGETAL

LT87540 | Długopis Vegetal Pen Clear przejrzysty

LT87551 | Długopis S45 recycled nieprzezroczystyLT87541 | Długopis Vegetal Pen jednolity

LT80913 | Długopis IProtect nieprzezroczysty



WRITING INSTRUMENTS
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MODENA

A Toppoint design metal pen 

with rubberized finish, provided 

with a metal Jumbo refill with 

blue writing ink. Including twist 

mechanism, metal clip and tip.

pen 

ded 

with 

wist 

tip.

87762 87024 80340

LT87762 | Metalowy długopis Modena

LT87024 | Długopis Santiago

LT80340 | Długopis Topper
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METAL PENS

87755 8776787749 81875

LT87767 | Długopis New York

LT81875 | Metalowy długopis New YorkLT87749 | Długopis Valencia soft-touch

LT87755 | Długopis New York



METAL PENS
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81155 87863 87836 87286 87060 87926

LT87286 | Metalowy długopis z drewnianym uchwytem

LT87863 | Długopis z dwoma paskami

LT87836 | Długopis Nautilus

LT81155 | Pióro kulkowe Two Stripes

LT87060 | Metalowy długopis Slim

LT87926 | Długopis Talagante
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8791587768 8053787769 87021

LT80537 | Długopis Alicante Rubberized

LT87769 | Metalowy dłuopis Seattle

LT87915 | Długopis Alicante Special

LT87768 | Długopis metalowy Evolution

LT87021 | Długopis Buenos Aires
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89216 89251 89260 91583 91582

LT89260 | Ołówek mechaniczny

LT89251 | Ołówek Illoc

LT89216 | Ołówek Alicante LT91583 | Ołówek z gumką
Czarny, okrągły, zatemperowany ołówek, z gumką. Rozmiar: 
ø7x188mm

LT91582 | Ołówek
Czarny, okrągły, naostrzony ołówek. Rozmiar: ø7x175mm
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91580 91585 91592 91596 91588 91587

LT91592 | Duży ołówek kreślarski 25cm

LT91585 | Ołówek z gumką

LT91580 | Ołówek
Biały, okrągły ołówek. Nienaostrzony. Posiada certyfikat FSC. 
Rozmiar: ø7x180mm

LT91596 | Drewniany ołówek
Ołówek drewniany, okrągły, HB. 100% ekologiczny, 
zatemperowany. Posiada certyfikat FSC. Rozmiar: ø7x175mm

LT91588 | Mini ołówek
Mały ołówek. Rozmiar: ø7x85mm

LT91587 | Czerwona kredka
Kredka w kolorze czerwonym. Ma mały i kompaktowy rozmiar. 
Rozmiar: ø7x85mm
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MADE BOX
Custom

LT83013 | Pudełko prezentowe
Prostokątne, czarne pudełko na 1 długopis, wykonane z tektury. 
Pokrywa wysuwana, z okienkiem. Nadruk na pudełku. Rozmiar: 
182x43x21mm

LT83001 | Etui do długopisu
Czarne, welurowe etui na 1 długopis. Bez nadruku. Rozmiar: 
160x29mm

LT83140 | Etui na długopis
Czarne etui na długopis w transparentnym opakowaniu. Rozmiar: 
186x25x20mm

LT83006 | Pudełko prezentowe
Przezroczyste, wykonane z plastiku owalne pudełko na 2 
długopisy. Możliwy nadruk na pokrywce. Rozmiar: 175x45x22mm

LT83016 | Etui na długopis
Transparentne etui na 1 długopis. Rozmiar: 160x48x22mm

LT83258 | Pudełko z indywidualnym nadrukiem
Pudełko prezentowe z indywidualnym nadrukiem 
wielokolorowym. Pasuje do wszystkich typów długopisów. 
Rozmiar: 20x20x150mm
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LT80536 | Długopis w tubie
Długopis aluminiowy z trzema chromowanymi pierścieniami. 
Długopis pakowany jest w aluminiową tubę. Idealny prezent 
biznesowy. Rozmiar: ø23x147mm

LT82365 | Zestaw Two Stripes
Zestaw piśmienniczy z metalowym długopisem i piórem 
kulkowym. Długopis z mechanizmem obrotowym. Pióro z 
nakrętką. Oba produkty z 2 pierścieniami. Rozmiar: 170x50x29mm

LT83141 | Papierowe etui
Papierowe etui na jeden 1 lub 2 długopisy. Rozmiar: 
170x50x29mm

LT82912 | Zestaw metalowych produktów New York
Metalowy zestaw do pisania z długopisem i piórem kulkowym 
z wykończeniem soft touch. Posiadają solidny metalowy klip. 
Długopis oraz pióro posiadają niebieski wkład. Rozmiar: 
175x72x23mm

LT82221 | Zestaw Alicante Plus
Komplet - długopis Alicante (87915) i ołówek (89216) w owalnym, 
przezroczystym pudełku upominkowym. Standardowo nadruk na 
pudełku upominkowym. Rozmiar: 175x45x22mm
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LT82153 | Zestaw metalowy długopis i pióro kulkowe w 
pudełku upominkowym
Zestaw piśmienniczy dostarczany w pięknym pudełku 
prezentowym. Zestaw ten składa się z metalowego długopisu 
oraz pióra kulkowego. Rozmiar: 56x180x30mm

LT82155 | Zestaw długopis i pióro kulkowe w pudełku z 
drewna orzechowego 

Zestaw z drewna orzechowego zawierający metalowy długopis i 
pióro kulkowe w pudełku prezentowym. Ten zestaw piśmienniczy 
posiada elegancki, klasyczny wygląd. Rozmiar: 56x180x30mm

LT82154 | Zestaw bambusowy długopis i pióro kulkowe w 
pudełku.
Metalowo-bambusowy zestaw. Długopis i pióro kulkowe w 
pięknym pudełku prezentowym z drewna bambusowego. 
Zestaw ten można spersonalizować według własnych upodobań, 
dzięki czemu idealnie nadaje się do promocji firmy. Rozmiar: 
56x180x30mm



183

WRITING SETS

LT82152 | Zestaw długopis i pióro kulkowe Dallas w pudełku 
upominkowym
Zestaw z długopisem i piórem kulkowym w luksusowym pudełku 
upominkowym. Z metalowym wkładem Jumbo z niebieskim 
tuszem do pióra kulkowego. Rozmiar: 180x65x30mm

LT82142 | Korkowy długopis w opakowaniu
Długopis w stylu eko, wykonany z metalu, z korpusem z korka. 
Posiada mechanizm obrotowy oraz metalowy wkład. Zapakowany 
w luksusowe pudełko upominkowe. Rozmiar: 180x57x32mm

LT82136 | Drewniany zestaw długopis i pisak Evolution w 
opakowaniu
Luksusowy zestaw długopisów z wzorem Toppoint wykonany z 
metalowych elementów. Długopis oraz pisak posiadają niebieski 
kolor wkładu. Zapakowane w luksusowe pudełko upominkowe. 
Rozmiar: 170x50x29mm

LT82135 | Drewniany długopis Evolution w opakowaniu 
prezentowym
Długopis Toppoint wykonany jest z metalowych elementów 
z korpusem z drewna. Zapakowany w luksusowe pudełko 
upominkowe. Kolor atramentu: niebieski. Rozmiar: 170x50x29mm

LT82171 | Długopis Laredo w opakowaniu upominkowym
Luksusowy długopis z ciężkimi, metalowymi elementami, które 
nadają mu elegancki wygląd. Długopis posiada metalową 
nasadkę. Zapakowany w luksusowe opakowanie upominkowe. 
Kolor atramentu: niebieski. Rozmiar: 170x57x32mm

LT82161 | Długopis Durham w opakowaniu upominkowym
Luksusowy długopis posiada ciężkie metalowe elementy, które 
nadają mu elegancki wygląd. Długopis posiada metalową 
nasadkę. Zapakowany w luksusowe opakowanie upominkowe. 
Kolor atramentu: niebieski. Rozmiar: 170x60x40mm
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LT81293 | Zestaw zakreślaczy 4szt.
Zestaw zawiera 4 zakreślacze w praktycznym pudełku z 
przeźroczystą pokrywką. Zakreślacze są wyjątkowym projektem 
Toppoint. Kolorowe detale na zakreślaczu oznaczają kolor w 
jakim piszą. Rozmiar: 128x128x23mm

LT81294 | Zestaw zakreślaczy 4szt. 110mm
Zestaw 4 małych zakreślaczy w praktycznym pudełku z 
przeźroczystą pokrywą. Zakreślacze w wyjątkowym projekcie 
Toppoint. Kolorowe detale na zakreślaczu oznaczają kolor w 
jakim piszą. Rozmiar: 128x92x23mm

LT81283 | Zakreślacz
Zakreślacz Basic z kolekcji Toppoint. Kolorowe detale określają 
kolor zakreślacza. Rozmiar: 110x25x13mm

LT81284 | Zakreślacz Mini
Zakreślacz z kolekcji Toppoint. Kolorowe detale określają kolor 
zakreślacza. Rozmiar: 75x25x13mm

LT81401 | Zakreślacz Flower
Zakreślacz kwiatek, wykonany z plastiku ze strukturą szronu, 
5 kolorów zakreślania. Duża powierzchnia nadruku. Rozmiar: 
ø99x20mm

LT81423 | Trójkątny zakreślacz
Trójkątny zakreślacz w 3 kolorach (różowym, zielonym i żółtym). 
Duża powierzchnia nadruku po obu stronach. Idealny do 
pełnokolorowego nadruku cyfrowego. Rozmiar: 78x78x12mm



185

HIGHLIGHTERS

LT81486 | Zakreślacz High-liker
Zakreślacz o znanym kształcie ‘like’ posiada każdy palec w innym 
kolorze. Zakreślacz pomoże Ci w zaznaczeniu ważnych tekstów. 
Rozmiar: 15x75x90mm

LT81485 | Zakreślacz Dłoń
Przybij piątkę’ zakreślaczem w kształcie dłoni z 5 kolorami 
pisania. Możliwy nadruk cyfrowy. Rozmiar: 75x96x19mm

LT81487 | Zakreślacz, ludzik
Figurka o kształcie mężczyzny z kolorowymi zakreślaczami. Nogi, 
ręce oraz głowa to zakreślacze które mogą zostać odłączone od 
figurki. Rozmiar: 95x75x16mm

LT81458 | Zakreślacz- strzykawka
Transparentny zakreślacz strzykawka. Wyjątkowy model. Kolor 
wskazuje barwę zakreślacza. Rozmiar: ø16x136mm

LT81409 | Zabawny zakreślacz
Zabawny zakreślacz z 5 różnymi kolorami zakreślania. Nadruk 
na obudowie. Unikatowy model zaprojektowany przez Toppoint. 
Rozmiar: 92x88x13mm

LT81421 | Zakreślacz 3 kolorowy Puck
Robiący wrażenie zakreślacz z 3 kolorami zakreślania. Duża 
powierzchnia nadruku na białym korpusie. Możliwy również 
nadruk cyfrowy lub doming. Rozmiar: ø69x14mm
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81252 81416 812868125381416 81253 NEW

LT81253 | Długopis Hawaii z trójkolorowym zakreślaczem

LT81286 | Marker z plastiku z recyklinguLT81416 | Zakreślacz 2 w 1

LT81252 | Zakreślacz i długopis
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LT90869 | Notes ekologiczny z karteczkami samoprzylepnymi
Ekologiczny mały notatnik z karteczkami samoprzylepnymi. 
Dostępny w kolorze brązowym, czarnym i białym. Zawiera 50 
kartek w rozmiarze 100x75 mm, 25 kartek w rozmiarze 50x75 
mm, oraz po 25 znaczników w 5 kolorach. Rozmiar: 80x106x7mm

LT91753 | Notes w twardej oprawie
Poręczny notes ze 100 dużymi kartkami samoprzylepnymi 
(100x75) i 25 małymi (50x75 mm) oraz kolorowymi znacznikami 
5x25 szt. Rozmiar: 75x19x106mm

LT90865 | Notes w twardej okładce
Mały notes z dużymi karteczkami samoprzylepnymi (100x75mm), 
małymi (50x75mm - 25 szt.) oraz z kolorowymi znacznikami (5x25 
szt.) Duża powierzchnia nadruku na frontowej części okładki. 
Rozmiar: 80x19x105mm

LT91754 | Notesy samoprzylepne w miękkiej okładce FSC 
100x72
Blok w miękkiej okładce z 50 samoprzylepnymi karteczkami. Blok 
można skonfigurować. Papier posiada certyfikat FSC, produkt 
wyprodukowany w Europie. Rozmiar: 72x18x100mm

LT91755 | Samoprzylepne notatki i indeksy FSC
Broszura w twardej okładce z 100 dużymi i 25 mniejszymi 
samoprzylepnymi karteczkami. Blok zawiera również zakładki 
indeksujące w 3 różnych kolorach. Karteczki samoprzylepne oraz 
okładkę można skonfigurować. Papier posiada certyfikat FSC. 
Rozmiar: 105x18x76mm

LT91735 | Samoprzylepne zakładki
Zakładka do książki z kolorowymi znacznikami 
(po 15 szt., 44x12mm) oraz większymi karteczkami 
samoprzylepnymi (44x40mm). Rozmiar: 60x205mm
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LT92526 | Notes z okładką z rosnącego papieru
Ładny notes z okładką wykonaną z rosnącego papieru. Umieść 
okładkę w ziemi i podlej ją wodą. Po czasie nasionka (mieszanka 
zawiera m.in. lawendę, stokrotki, chryzantemy, miętę i pomidory 
koktajlowe) zaczną kiełkować. Twoja wiadomość dosłownie 
zakwitnie dzięki czemu będzie to trwała i oryginalna reklama. 
Notes zawiera 100 stron papieru z recyklingu w kratkę. Rozmiar: 
110x17x148mm

LT92527 | Zestaw karteczek samoprzylepnych z okładką z 
nasionami
Zeszyt wykonany z rosnącego papieru. Umieść pokrywę w glebie 
i podlej ją. Z czasem nasiona (mieszanka lawendy, stokrotki, 
chryzantemy, mięty i pomidorków koktajlowych) wykiełkują. 
Twój przekaz dosłownie rozkwitnie tworząc tę oryginalną 
reklamę. Zawiera 100 stron kwadratowego papieru z recyklingu, 
25 karteczek samoprzylepnych i zakładki indeksujące 5x25. 
Rozmiar: 80x15x150mm

Papier uprawowy lub nasienny jest wytwarzany 
w kąpieli z mieszaniny wody, nasion i masy 
papierowej. Film lub sito jest przeciągane 
przez mieszaninę tworząc cienki arkusz. 
Jest on następnie suszony a wynikiem jest 
nadający się do posadzenia i biodegradowalny 
produkt papierowy, z którego wyrosną 
piękne żywe zioła, warzywa lub kwiaty.
 
Po użyciu produktu wystarczy włożyć papier 
do gleby i go podlać. Z czasem z nasion 
wykiełkują różne odmiany lawendy, stokrotki, 
chryzantemy, mięty i pomidorka koktajlowego.



NOTEBOOKS

190

With wireless charger

80 80

80 150

50
5W

LT92525 | Bloczek do notowania z papieru z recyklingu, 150 
kartek
Bloczek do notowania wykonany z papieru z recyklingu: posiada 
150 kartek. Kartki łatwo oderwać: miękka i kolorowa okładka, 
nadaje mu ciekawego wyglądu. Rozmiar: 90x14x125mm

LT91066 | Notes A5 PU
Skórzany notes z elastyczną tasiemką. Kremowy papier, 80 stron. 
Rozmiar: 210x141x15mm

LT91709 | Pocket book A6
Poręczny, kieszonkowy notatnik w formacie A6, w linie. Rozmiar: 
90x13x130mm

LT91065 | Skórzany notes
Notes ze skóry ekologicznej z elastyczną tasiemką jako 
zapięciem. Kremowy papier w linie, 80 kartek. Rozmiar: 
141x90x15mm

LT90940 | Teczka Portfolio A4 z bezprzewodową ładowarką 
5W
Teczka Portfolio A4 częściowo pokryta skórą ekologiczną. W 
środku znajduje się duża ilość kieszeni oraz 50-stronicowy arkusz 
A4. Posiada bezprzewodową ładowarkę, która może zostać 
podłączona do powerbanku. Rozmiar: 240x310x30mm
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LT92516 | Planer  A5 w miękkiej okładce
Planery są świetne! Zapisuj co chcesz, pomysły, notatki, możesz 
nawet sprawić, ze będzie to Twój kalendarz. Co więcej, wszystko 
to możesz zrobić w całkowicie wyjątkowy sposób. 240 białe 
strony z wzorem z kropek mogą być dowolnie spersonalizowane. 
Rozmiar: 210x145x14mm

LT92528 | Notatnik z plastiku z recyklingu
Notatnik w twardej oprawie wykonany z plastiku z recyklingu. 
Wyjątkowy, stylowy i ekologiczny notatnik posiada elastyczną 
pętle na długopis oraz pasek. Posiada 160 kartek wykonanych z 
makulatury. Rozmiar: 140x12x210mm

LT92530 | Dziennik wykonany z plastiku z recyklingu format 
A5
Dziennik A5 w twardej oprawie wykonany z   plastiku z 
recyklingu: stylowy i ekologiczny. Posiada 160 stron papieru z 
recyklingu z wzorem w kropki. Rozmiar: 140x12x210mm

LT92524 | Notatnik na spirali wykonany z papieru z recyklingu 
format A5
Bardzo wygodny notatnik na spirali: posiada 192 kartek w linie 
oraz kieszonkę na małe notatki. Dzięki elastycznej pętli można w 
nim umieścić długopis, ułatwia ona również przewracanie kartek 
oraz pozwala leżeć płasko na powierzchni. Papier pochodzi z 
recyklingu. Rozmiar: 165x15x212mm

LT90894 | Notes spiralny A5
Notatnik spiralny, A5. Nadruk pełnokolorowy na okładce 
kartonowej. 100 kartek. W kolorze czarnym lub białym. Rozmiar: 
210x155x14mm
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LT91068 | Notatnik kartonowy okrągłe rogi A5
Notatnik z kartonową okładką, czarną wstążką, czarną gumką i 
160 kremowymi stronami w linie o gramaturze 70g/m². Rozmiar: 
212x147x12mm

LT91067 | Notatnik kartonowy okrągłe rogi A6
Notatnik z kartonową okładką, czarną wstążką, czarną gumką i 
160 kremowymi stronami w linie o gramaturze 70g/m². Rozmiar: 
140x110x12mm

LT90837 | Tekturowy notatnik
Notatnik w rozmiarze A5, z elastyczną tasiemką. Papier 
w kremowym kolorze w linie, 160 stron, 70g/m². Rozmiar: 
210x140x14mm

LT90839 | Tekturowy notatnik A6 + pióro
Notatnik z tektury w rozmiarze A6 z elastyczną tasiemką. 
Kremowy papier w linie, 160 stron, 70g/m². Zawiera tekturowy 
touchpen. Rozmiar: 140x90x14mm

LT92529 | Korkowy notatnik A5
Dwukolorowy notatnik w twardej okładce, wykonany z korka 
i miękkiego PU. Ten nowoczesny notatnik jest wyposażony 
w elastyczny pasek i pętelkę na długopis. 160 stron w linie 
wykonano z papieru makulaturowego. Rozmiar: 140x14x210mm
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LT92523 | Notes wykonany z kamienia
Kartki notesu wykonane zostały z kamienia, dzięki czemu są 
one wytrzymałe, gładkie oraz wodoodporne, a w dodatku miłe 
w dotyku. Jego kształt oraz kartki na spirali umożliwiają łatwe i 
szybkie robienie notatek (50 arkuszy). Rozmiar: 85x7x135mm

LT92520 | Notebook A5 kartki z kamienia
Kartki papieru wykonane są z kamienia. W rezultacie są one 
mocne, gładkie i wyjątkowo przyjemne w dotyku. Strony są 
dziurkowane, co sprawia, że można je łatwo wyrywać. Rozmiar: 
155x15x215mm

LT92521 | Skórzany dziennik/planer A5 z recyklingu
Fantazyjny planer o naturalnym wyglądzie. Pokrowiec wykonany 
z wytrzymałej skóry pochodzącej z recyklingu. Dziennik zawiera 
160 kremowych kartek oraz wstążkę. Zamykany na elastyczny 
pasek. Rozmiar: 135x10x209mm

LT92522 | Notatnik A5 w twardej oprawie z recyklingu
Stylowy notatnik w twardej oprawie o naturalnym wyglądzie. 
Pokrowiec wykonany z wytrzymałej skóry pochodzącej z 
recyklingu. Dziennik zawiera 160 kremowych kartek oraz wstążkę. 
Zamykany na elastyczny pasek. Posiada pętelkę na długopis. 
Rozmiar: 135x12x210mm

Przemysł papierniczy jest jednym z największych 
trucicieli na świecie. Jednak produkcja papieru skalnego 
nie wiąże się z wylesianiem, marnowaniem wody czy 
emisją CO2. Ta ekologiczna alternatywa powstaje z 
odpadów i trudno ją odróżnić od zwykłego papieru. 
Bezdrzewny notatnik w miękkiej okładce od TopEarth 
jest wykonany w 100% z okrągłego papieru skalnego.
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LT91810 | Bloczek z kartkami 10x10x5cm
Bloczek kartkowy, biały. Idealny do domu i do biura. Możliwy 
nadruk na każdej kartce. Ok. 420 kartek. 90g/m². Rozmiar: 
100x100x50mm

LT91800 | Biały bloczek z kartkami 10x10x10cm
Bloczek kartkowy, biały. Ok. 840 kartek. Idealny do domu 
i biura. Możliwy nadruk na każdej kartce. 90g/m². Rozmiar: 
100x100x100mm

LT91802 | Papier makulaturowy w kostce 10x10x10cm
Duży blok zawiera 840 arkuszy papieru pochodzącego w 100% z 
recyklingu. Rozmiar: 100x100x100mm

LT91825 | Efektowny bloczek z karteczkami
Ładnie zaprojektowany bloczek. Idealny do promocji. Papier 80g. 
Ok. 220 kartek. Rozmiar: 100x135x20mm

LT91700 | Bloczek z kartkami, biały 9x9x9cm
Bloczek kartkowy, biały. Ok. 840 kartek. Stojąc na biurku zawsze 
zwraca uwagę na nadrukowane logo. Możliwy nadruk na każdej 
kartce. 90g/m². Rozmiar: 90x90x90mm

LT91801 | Bloczek z kartkami 10x10x10cm
Bloczek kartkowy, biały, z otworem na długopis. Ok. 840 kartek. 
Możliwy nadruk na każdej kartce. Rozmiar: 100x100x100mm

LT91911 | Drewniane pudełko, z recyklingu, 10x10x8.5cm
Rustykalne drewniane pudełko zawiera około 650 arkuszy 
papieru  pochodzącego w 100% z recyklingu. 90g/m². Rozmiar: 
100x100x85mm

LT91855 | Bloczek z kartkami 15x8x8.5cm
Bloczek w kształcie kontenera. Biały papier, ok. 750 kartek. 
Możliwość nadruku na każdej kartce osobno. 90g/m². Rozmiar: 
150x80x85mm
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LT91910 | Pudełko na karteczki 10x10x10cm
Pudełko na karteczki. Kolor biały i czarny są nieprzeźroczyste, 
pozostałe kolory są transparentne. Białe karteczki. Ok. 800 
kartek. Możliwy nadruk na każdej kartce. 90g/m². Rozmiar: 
100x100x100mm

LT91845 | Bloczek kartkowy 12x8x6cm
Bloczek reklamowy  na drewnianej palecie. Papier:  biały 90g, 
ok. 530 kartek. Możliwy nadruk na każdej kartce oraz na boku 
notesu. Rozmiar: 120x80x80mm

LT91805 | Bloczek z kartkami 10x10x10cm
Bloczek kartkowy, biały na palecie drewnianej. Idealny w domu 
lub biurze. Ok. 840 kartek. Klasyczna promocja. Możliwy nadruk 
na każdej kartce. 90g/m². Rozmiar: 100x100x116mm

LT97000 | Pudełko z karteczkami 10x10x5cm
Poręczny pojemnik z białymi karteczkami. Możliwy nadruk na 
bokach pojemnika oraz na każdej kartce osobno. Ok. 320 kartek. 
90g/m². Rozmiar: 100x100x45mm

LT92010 | Pudełko na karteczki 10x10x10cm
Oryginalny pojemnik z białymi karteczkami oraz transparentnymi 
przegródkami np. na długopisy. Ok. 800 kartek. 90g/m². Rozmiar: 
100x100x100mm

LT91815 | Bloczek z kartka 10x10x5cm
Bloczek kartkowy, biały na palecie drewnianej. Idealny w domu 
lub biurze. Ok. 420 kartek. Możliwy nadruk na każdej kartce. 90g/
m². Rozmiar: 100x100x66mm

LT91846 | Paleta papierowa, papier makulaturowy 12x8x6cm
Paleta czarna zawiera około 530 arkuszy papieru pochodzącego 
w 100% z recyklingu. Rozmiar: 120x80x80mm
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LT91935 | Kartki samoprzylepne 72x50mm
Notes z kartkami samoprzylepnymi, 25 kartek, nadruk wielokolorowy. 
Rozmiar: 72x50x3mm

LT91938 | Kartki samoprzylepne 50x72mm
Notes z kartkami samoprzylepnymi, 25 kartek, nadruk wielokolorowy. 
Rozmiar: 50x72x3mm

LT91941 | 25 kartek Kartki samoprzylepne, 72x72mm, full-colour
Notes z kartkami samoprzylepnymi, 25 kartek. Nadruk wielokolorowy. 
Rozmiar: 72x72x3mm

LT91936 | Kartki samoprzylepne 72x50mm

LT91939 | Kartki samoprzylepne 50x72mm

LT91942 | Kartki samoprzylepne 72x72mm, full-colour

LT91937 | Kartki samoprzylepne 72x50mm

LT91940 | Kartki samoprzylepne

LT91943 | 100 kartek Kartki samoprzylepne, 72x72mm, full-colour

LT91944 | 25 kartek Kartki samoprzylepne, 100x72mm, full-colour
Notes z kartkami samoprzylepnymi, 25 kartek. Nadruk wielokolorowy. 
Rozmiar: 100x72x3mm

LT91945 | 50 kartek Kartki samoprzylepne, 100x72mm, full-colour

LT91946 | 100-kartkowy Notes, 100x72mm, full-colour
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LT91757 | Spersonalizowane karteczki samoprzylepne
Utwórz własne karteczki samoprzylepne. Przy zamówieniach już od 
5000 sztuk dostępnych jest ponad 50 różnych kształtów. Możliwy nadruk 
na każdej karteczce. Kolory pastelowe dostępne są bez dodatkowych 
kosztów, intensywne kolory za dopłatą.

LT91947 | 25-kartkowy Notatnik, 125x72mm, full-colour
Notes z samoprzylepnymi kartkami- 25 arkuszy. Nadruk w pełnym 
kolorze. Rozmiar: 125x72x3mm

LT91948 | 50-kartkowy Notatnik, 125x72mm, full-colour

LT91949 | 100-kartkowy Notatnik, 125x72mm, full-colour

LT91823 | Notes samoprzylepny w kształcie chmury
Zawsze jest cos do powiedzenia, dlatego warto zapisać to 
w zaprojektowanym przez Toppoint notesie z karteczkami 
samoprzylepnymi. Rozmiar: 82x56x5mm

LT91824 | Notes samoprzylepny w kształcie kciuka
Notes z karteczkami samoprzylepnymi w kształcie kciuka 
zaprojektowany przez Toppoint. Nadruk możliwy na twardej 
okładce. Rozmiar: 74x5x86mm
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LT91270 | Linijka 15 cm
Biała plastikowa linijka. 15 cm. Duża powierzchnia nadruku. 
Rozmiar: 160x38x1mm

LT90461 | Magnes prostokątny
Prostokątny magnes. Nadruk tamponowy. Rozmiar: 55x22x9mm

LT91260 | Linijka 20 cm

LT90460 | Okrągły magnes Ø30mm

LT91250 | Linijka 30 cm

LT90462 | Magnes okrągły Ø36mm

LT91927 | Drewniana linijka 30cm

LT91926 | Drewniana linijka 20cm
Rustykalna linijka, zrobiona z drewna o dlugosci 20cm. Linijka 
może rożnić się odcieniami, nie będzie to ich wada lecz dowód 
ich naturalnego wykonania. Rozmiar: 209x33x3mm
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Anti
Skimming

LT90979 | Etui do kart
Silikonowe etui do kart. Można go łatwo przymocować do tylnej 
części smartfona za pomocą naklejki 300LSE 3M. Znajduje się na 
nim dużo miejsca do nadruku logo. Rozmiar: 84x56x3mm

LT90978 | Podpórka do telefonu z etui
Silikonowe etui na karty ze stojakiem do telefonu które może 
zostać dołączone do telefonu za pomocą naklejki 300LSE. 
Wystarczy nacisnąć na pasek w środku, aby zmienić etui w stojak 
na telefon. Rozmiar: 96x56x3mm

LT90949 | Eitu na karte ze słomy
Euti wykonane z bio plastiku oraz słomy. Można go łatwo 
zamocować z tyłu telefonu. Możliwość nadruku na dużej 
powierzchni. Rozmiar: 91x56x4mm

LT90948 | Etui na karty
Plastikowe etui na karty, może zostać przymocowane do 
smartfone'a. Jego zaletą jest duże pole nadruku. Rozmiar: 
91x56x4mm

LT91242 | Euti Anti-Skimming
Miękkie etui na karty płatnicze z zabezpieczeniem RFID. Etui 
wykonane zostało z cienkiego materiału dzięki czemu z łatwością 
można nosić je w portfelu. Posiada wcięcia ułatwiające wkładanie 
i wyciąganie kart. Rozmiar: 92x63x1mm

LT93204 | Karta blokująca RFID
Karta uniemożliwiająca czytanie danych z karty kredytowej. 
Włóż swoją kartę kredytową w to etui i zapobiegaj 
cyberprzestępstwom. Rozmiar: 1x86x54mm
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LT92190 | Etui na karty RFID z portfelem
Wyrafinowane aluminiowe etui na karty ze stylowym portfelem 
z efektem skóry. Etui na karty chroni przed skimmingiem RFID. 
Wystarczy nacisnąć przycisk i pobrać do sześciu kart (cztery karty 
z wytłoczeniami). W portfelu można przechowywać drugą kartę 
kredytową oraz banknoty. Rozmiar: 72x22x98mm

LT92191 | Karta blokująca RFID wykonana z ABS
Toppoint Design , karta RFID zabezpieczająca. W opakowaniu 
mieści się 5 kart. Rozmiar: 62x9x98mm

LT91190 | Aluminiowy card-holder
Wyrafinowany , aluminiowy portfel Toppoint Design chroniacy 
karty przed porysowaniem oraz  blokujący RFID. Wystarczy 
nacisnac przycisk i pobrac maksymalnie 6 kart. Rozmiar: 
62x8x97mm

LT91241 | Etui na kartę anti-skimming (plastikowe)
Twarde etui na karty płatnicze z zabezpieczeniem RFID przed 
bezdotykową kradzieżą na odległość. Posiada również wcięcia 
ułatwiające wkładanie i wyciąganie kart. Rozmiar: 90x60x4mm

LT91191 | Etui RFID
Za pomocą technologii RFID możesz dokonywać zakupów 
poprzez zbliżenie twojej karty do terminala płatniczego, niestety 
w ten sposób dane do twojego konta mogą zostać skradzione. 
Etui RFID uchroni wszystkie twoje karty płatnicze. Rozmiar: 
58x90x5mm
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LT91295 | Żel do czyszczenia rąk 30ml
Prosta butelka  zawierająca żel do czyszczenia rąk na bazie 
alkoholu (62%). Butelka mieści się w plecaku, walizce a nawet w 
kieszeni. Przydatny produkt promocyjny. Rozmiar: 23x36x70mm 
Pojemność: 30ml

LT90355 | Żel do czyszczenia rąk 8ml
Żel do czyszczenia rąk w sprayu. Stworzony na bazie alkoholu 
(62%). Rozmiar: ø16x110mm Pojemność:  8ml

LT90345 | Żel do czyszczenia rąk 8ml
Żel do mycia w sprayu. Stworzony na bazie alkoholu (62%). 
Rozmiar: ø18x125mm. Pojemność:  8ml

LT91209 | Spray do rąk 20ml
Spray czyszczący do rąk ( 62% alkoholu ) o poręcznym 
rozmiarze, idealny do nadruku cyfrowego. Rozmiar: 15x44x90mm. 
Pojemność: 20ml

LT91840 | Spray do dezynfekcji rąk 20ml
Czyść ręce przy użyciu sprayu dezynfekującego. Butelka 
wyposażona w dozownik z pompką charakteryzująca się 
stylowym designem. Idealny do użycia w podróży. Rozmiar: 
45x17x97mm. Pojemność: 20ml
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Cleaning gel, gel nettoyant,
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INGREDIENT LIST
Ethyl alcohol, Glycerol, 

Ethyl methyl ketone,
Propan-2-ol, Triëthanolamine
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LT92716 | Żel czyszczący wyprodukowany w Europie 28ml
Poręczna butelka z żelem czyszczącym wyprodukowanym w 
Europie. Ma certyfikowany skład, zawiera aż 70% alkoholu. 
Dzięki swoim niewielkim rozmiarom łatwo mieści się w kieszeni, 
zapewniając ochronę w zasięgu ręki. Rozmiar: 32x20x76mm. 
Pojemność: 28ml

LT92721 | Żel czyszczący wyprodukowany w Europie 50ml
Stylowa butelka z żelem do mycia rąk na bazie alkoholu (70%). 
Niewielki rozmiar ułatwi spakowanie do torby lub bagażu 
podręcznego podczas podróży. Rozmiar: 25x25x110mm. 
Pojemność:  50ml

LT91860 | Spray czyszczący Wyprodukowany w Europie 30ml
Kompaktowa butelka z waporyzatorem z balsamem do rąk 
na bazie alkoholu (70%). Kieszonkowa butelka z łatwością 
zmieści się do torby, plecaka lub walizki. Rozmiar: ø28x105mm. 
Pojemność:  30ml

LT92708 | Żel do czyszczenia rąk Made in Europe 35ml
Prosta butelka na bazie alkoholu ( 70%) do czyszczenia rąk. 
Butelka mieści się w plecaku, walizce a nawet w kieszeni. 
Przydatny produkt promocyjny. Rozmiar: 38x22x80mm. 
Pojemność: 35ml

LT92715 | Żel czyszczący wyprodukowany w Europie 100ml
Poręczna butelka z żelem czyszczącym wyprodukowanym w 
Europie. Ma certyfikowany skład, zawiera aż 70% alkoholu. 
Dzięki swoim niewielkim rozmiarom łatwo mieści się w kieszeni, 
zapewniając ochronę w zasięgu ręki. Rozmiar: ø38x132mm. 
Pojemność: 100ml
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LT91862 | Żel czyszczący wyprodukowany w Europie 30ml
Stylowa butelka z żelem do mycia rąk na bazie alkoholu (70%). 
Kieszonkowa butelka z łatwością zmieści się do torby, plecaka 
lub walizki. Rozmiar: 32x23x85mm. Pojemność: 30ml

LT91861 | Płyn czyszczący wyprodukowany w Europie 50ml
Stylowa butelka z balsamem do rąk na bazie alkoholu (70%). 
Kieszonkowa butelka z łatwością zmieści się do torby, plecaka 
lub walizki. Rozmiar: ø32x85mm. Pojemność: 50ml

LT91864 | Żel czyszczący wyprodukowany w Europie 100ml
Duża butelka z żelem czyszczącym do rąk na bazie 70% alkoholu. 
Mimo, że jest większa to i tak łatwo można ją zapakować do 
torebki, plecaka lub walizki. Rozmiar: ø39x126mm. Pojemność: 
100ml

LT91863 | Żel czyszczący wyprodukowany w Europie 50ml
Stylowa butelka z żelem do mycia rąk na bazie alkoholu (70%). 
Kieszonkowa butelka z łatwością zmieści się do torby, plecaka 
lub walizki. Rozmiar: 40x24x110mm. Pojemność: 50ml

LT92723 | Dozownik z gazikami nasączonymi alkoholem
Kompaktowy dozownik z 15 gazikami czyszczącymi (75% 
alkoholu). Twarda obudowa chroni gaziki i nadaje się do 
wielokrotnego użytku. Silikonowy pasek zamyka etui i służy 
jako pętla, która ułatwia przymocowanie do torby lub innego 
przedmiotu. Rozmiar: 62x17x60mm

LT90397 | Pudełko na plastry
Transparentne pudełko z poręczną, odsuwaną pokrywką. Zawiera 
5 plastrów. Rozmiar: 100x40x10mm
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LT90346 | Długopis ze sprayem do czyszczenia rąk 8ml
Dzięki temu długopisowi z czyszczącym sprayem do rąk (8ml) 
zawsze utrzymuj ręce w czystości. Długopis dostępny jest w 
transparentnych kolorach i posiada górną część z poręcznym 
sprayem czyszczącym. Dzięki temu możesz zawsze mieć czyste 
ręce, na przykład w biurze lub w podróży. Bakterie nie mają 
szans. Rozmiar: ø14x157mm. Pojemność: 8ml

LT90476 | Pomadka do ust
Pomadka ochronna do ust (SPF15). Mechanizm obrotowy. 
Transparentne kolory lub czarny i biały. Rozmiar: ø18x70mm

LT90479 | Sześcienny balsam do ust
Balsam do ust spowoduje, że Twoje usta będą nawilżone i 
chronione przed czynnikami zewnętrznymi. Balsam zawiera filtr 
przeciwsłoneczny (SPF15) by Twoje usta zawsze były chronione 
przed słońcem. Wygładza usta natychmiastowo i przywraca 
poprawny poziom wilgoci. Rozmiar: 35x35x35mm

LT90478 | Balsam do ust
Kulka z pomadką. Balsam otwiera się poprzez przekręcenie 
wieczka. Kulka jest płaska na biegunach dzięki czemu można ja 
postawić. Rozmiar: ø38mm

Od 11 lipca 2013 roku obowiązuje europejskie 
rozporządzenie w sprawie kosmetyków (1223/2009/
EG). Wzmacnia ono bezpieczeństwo produktów 
kosmetycznych i usprawnia ramy dla wszystkich 
podmiotów w tym sektorze. Nasze balsamy do ust, żele 
do mycia i farby do twarzy są zgodne z tymi przepisami. 
Również nasze produkty zostały zgłoszone w CPNP w 
Brussel (Belgia) i mają gwarancję, że nie są testowane na 
zwierzętach.
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LT91832 | Olejek do opalania SPF30 30ml
Olejek do opalania o idealnym rozmiarze, aby zabrać go na plaże 
lub festiwal! Może zostać z łatwością doczepiony do twoich 
kluczy czy torby dzięki specjalnej dziurce, idealny jako gadżet 
reklamowy gdyż zazwyczaj jest on podawany kilku osobom na 
raz. Rozmiar: 25x35x100mm. Pojemność: 30ml

LT91831 | Olejek do opalania SPF 30 10ml
Już nigdy nie zabraknie Ci olejku do opalania w słoneczny dzień.  
Nasz poręczny olejek nadaje się do nadruku cyfrowego. Rozmiar: 
109x42x9mm. Pojemność: 10ml

LT91833 | Brelok sprawdzający UV
Dzięki temu poręcznemu testerowi UV możemy zmierzyć 
ilość promieniowania UV, dzięki czemu można podjąć środki 
ostrożności, takie jak ochrona przeciwsłoneczna lub odzież 
ochronna. Rozmiar: ø38mm

LT91830 | Krem do opalania SPF30 20ml
Chroń swoją skórę przed słońcem. Butelka wyposażona w 
dozownik z pompką charakteryzująca się stylowym designem. 
Rozmiar: 45x17x97mm. Pojemność: 20ml
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LT92722 | Balsam do ciała wyprodukowany w Europie 50ml
Stylowa butelka z kojąco-nawilżającym balsamem do ciała. 
Wyprodukowany w Europie balsam ma świeży zapach awokado 
i oliwek. Poręczny rozmiar ułatwia pakowanie. Rozmiar: 
25x25x110mm. Pojemność: 50ml

LT92720 | Żel pod prysznic i szampon wyprodukowany w 
Europie 50ml
Wygodna mała butelka zawiera żel pod prysznic i szampon 
o świeżym zapachu awokado i oliwki. Mały rozmiar ułatwi 
spakowanie do bagażu podręcznego. Rozmiar: 25x25x110mm. 
Pojemność: 50ml

LT86718 | Okulary blokujące światło niebieskie
Komputery, tablety, smartphony oraz inne ekrany emitują 
niebieskie światło... Te specjalne okulary posiadają soczewki, 
które redukują ilość niebieskiego światła wpadającego do oka. 
Pomagają one zapobiegać potencjalnym problemom takim jak 
wyschnięte spojówki, bóle głowy czy problemy ze snem. Rozmiar: 
140x145x45mm

LT92719 | Listki mydlane w twardym etui
Teraz możesz zawsze mieć przy sobie własne mydło. Pudełko 
zawiera 30 listków mydlanych, które rozpuszczają się w wodzie. 
Aby umyć ręce potrzebujesz tylko listka i odrobiny wody. Solidna 
obudowa chroni mydlane listki. Rozmiar: ø65x10mm

LT91314 | Pasta do butów
Pasta do obuwia. Zawsze łatwa w użyciu, jeśli musisz 
wypolerować swoje buty lub gdy jesteś w podróży. Możliwy 
również nadruk cyfrowy Full Colour na pokrywce. W kolorze 
białym i czarnym z czarną gąbką. Rozmiar: ø60x18mm

LT91710 | Spray przeciwmgielny do okularów 30ml
Uniknij parowania okularów podczas wchodzenia z dworu 
do ciepłych pomieszczeń lub podczas noszenia maseczki. 
Wystarczy, że przetrzesz swoje okulary, z dwóch stron, ściereczką 
nasączoną sprayem a Twój problem zostanie rozwiązany. 
Rozmiar: ø34x100mm. Pojemność: 30ml
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LT90724 | Bambusowe lustro
To małe lusterko otoczone jest ramą wykonaną z bambusa. 
Rozmiar: ø70x10mm

LT90725 | Korkowe lustro
To małe lusterko otoczone korkiem jest lekkie i wygodne do 
przenoszenia.  Korek zabezpiecza je przed uszkodzeniem w 
kieszeni lub torbie. Rozmiar: ø75x27mm
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LT95038 | Ręcznik fitness z nadrukiem i pokrowcem
Pozbądź się potu na siłowni. Ten szybkoschnący ręcznik (150g/
m²) pozwoli Ci zachować świeżość. Na tym ręczniku można 
wykonać nadruk full color na każdej stronie. Również kolor nici, 
którą obszyte są ręczniki mogą być dowolna. Czas dostawy ok. 
4-6 tygodni w zależności od ilości zamówionego towaru. Rozmiar: 
50x50x120mm

LT95037 | Ręcznik fitness z nadrukiem
Pozbądź się potu na siłowni. Ten szybkoschnący ręcznik (150g/
m²) pozwoli Ci zachować świeżość. Na tym ręczniku można 
wykonać nadruk full color na każdej stronie. Również kolor nici, 
którą obszyte są ręczniki może być dowolny. Czas dostawy ok. 
4-6 tygodni w zależności od ilości zamówionego towaru. Rozmiar: 
800x300mm

LT95040 | Szybkoschnący ręcznik z nadrukiem i torbą
Bardzo wygodny ręcznik z szybkoschnącej mikrofibry (200 g/m2, 
70x140cm). Na tym ręczniku można wykonać nadruk full color na 
każdej stronie. Do ręcznika dołączona jest torba. Czas dostawy 
ok. 4-6 tygodni w zależności od ilości zamówionego towaru. 
Rozmiar: 65x65x190mm

LT95039 | Szybkoschnący ręcznik z nadrukiem
Bardzo wygodny ręcznik z szybkoschnącej mikrofibry (200 g/
m2). Na tym ręczniku można wykonać nadruk full color na każdej 
stronie. Czas dostawy ok. 4-6 tygodni w zależności od ilości 
zamówionego towaru. Rozmiar: 1400x700mm

LT95042 | Szybkoschnący ręcznik plażowy z nadrukiem i torbą
Chodźmy na plażę! Bardzo duży ręcznik plażowy wykonany z 
szybkoschnącej mikrofirby (200 g/m2) z nadrukiem full color z 
dwóch stron. Również kolor nici, którą obszyte są ręczniki może 
być dowolna. Do ręcznika dołączona jest torba. Czas dostawy ok. 
4-6 tygodni w zależności od ilości zamówionego towaru. Rozmiar: 
80x80x230mm

LT95041 | Szybkoschnący ręcznik plażowy z nadrukiem
Chodźmy na plażę! Bardzo duży ręcznik plażowy wykonany z 
szybkoschnącej mikrofirby (200 g/m2) z nadrukiem full color z 
dwóch stron. Również kolor nici, którą obszyte są ręczniki może 
być dowolna. Czas dostawy ok. 4-6 tygodni w zależności od ilości 
zamówionego towaru. Rozmiar: 1800x1000mm
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LT86700 | Okulary przeciwsłoneczne Justin 400UV w pudełku 
wewnętrznym
Modne okulary przeciwsłoneczne. Rozmiar: 145x145x48mm

LT86703 | Okulary słoneczne Neon UV400
Modne okulary przeciwsłoneczne z kolorowymi wstawkami. 
Rozmiar: 145x145x48mm

LT86712 | Okulary przeciwsłoneczne Jeffrey UV400
Modne okulary z ramką w 2 tonowym schemacie kolorystycznym. 
Zapewniają ochronę na poziomie UV400. Rozmiar: 
145x145x48mm

LT86708 | Okulary przeciwsłoneczne Bradley 400UV
Modne okulary przeciwsłoneczne z matowymi wstawkami. 
Rozmiar: 150x150x50mm
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LT86716 | Okulary sportowe Active
Sportowe okulary pozwolą Ci chronić oczy podczas aktywności 
takich jak jazda na rowerze lub bieganie. Lustrzane soczewki 
posiadają filtr UV400.  Okulary zapakowane są w sztywne etui 
EVA. Rozmiar: 160x145x45mm

LT86709 | Okulary przeciwsłoneczne Marty 400UV
Stylowe okulary zapewniające ochronę na poziomie 400UV. 
Rozmiar: 145x145x48mm

LT86702 | Okulary przeciwsłoneczne zmieniające kolor
Te wyjątkowe okulary przeciwsłoneczne zmieniają kolor, gdy mają 
kontakt ze światłem słonecznym. Zaskocz klienta zaskakującym 
efektem zmiany koloru. Rozmiar: 140x153x50mm
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LT86711 | Okulary przeciwloneczne Bradley UV400
Okulary przeciwsloneczne , z przezroczystą ramką. Idealne dla 
mężczyzn i kobiet. Szkła posiadają filtr UV400 chroniący oczy 
przed długimi słonecznymi dniami. Rozmiar: 150x150x50mm

LT86713 | Okulary przeciwloneczne June UV400
Jasne okulary w stylu retro z unikatową ramką. W pastelowych 
kolorach. Szkła wyposażone w filtr UV400 sprawiają, że okulary 
będą idealne zarówno na różnego rodzaju festiwale, jak i do 
codziennego użytku. Rozmiar: 150x150x55mm

LT86715 | Okulary przeciwsłoneczne Earth ze słomy 
pszenicznej
Okulary przeciwsłoneczne Earth zawierają w 60 procentach 
włókno słomy pszenicznej, co nadaje im bardzo naturaly wygląd. 
Soczewki posiadają filtr UV400. Produkt zapakowany jest w 
pudełko prezentowe oznaczone certyfikatem FSC. Rozmiar: 
145x145x50mm

LT86717 | Przezroczyste okulary przeciwsłoneczne Jacky 
400UV
Niezwykłe okulary Jacky z przezroczystymi oprawkami i ciemnymi 
szkłami. Soczewki posiadają filtr 400UV. Rozmiar: 150x145x53mm
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LT86718 | Okulary blokujące światło niebieskie
Komputery, tablety, smartphony oraz inne ekrany emitują 
niebieskie światło... Te specjalne okulary posiadają soczewki, 
które redukują ilość niebieskiego światła wpadającego do oka. 
Pomagają one zapobiegać potencjalnym problemom takim jak 
wyschnięte spojówki, bóle głowy czy problemy ze snem. Rozmiar: 
140x145x45mm

LT86707 | Etui na okulary
Etui na okulary przeciwsłoneczne. Etui na okulary zrobione jest 
z mikrofibry. Służy zarówno do czyszczenia okularów jak i ich 
ochrony. Rozmiar: 180x90mm

LT91710 | Spray przeciwmgielny do okularów 30ml
Uniknij parowania okularów podczas wchodzenia z dworu 
do ciepłych pomieszczeń lub podczas noszenia maseczki. 
Wystarczy, że przetrzesz swoje okulary, z dwóch stron, ściereczką 
nasączoną sprayem a Twój problem zostanie rozwiązany. 
Rozmiar: ø34x100mm. Pojemność: 30ml
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LT97113 | Składany parasol 23” z plastiku z recyklingu 
automatycznie otwierany
Parasol wykonany z plastiku z recyklingu z charakterystycznym 
drewnianym uchwytem. Dzięki ramie z włókna szklanego parasol 
jest odporny na burze. Końcówki wykonane są z bambusa, 
trzonek jest metalowy dla lepszego recyklingu, wrzosowy 
materiał nadaje parasolowi luksusowy wygląd (czarny jest 
jednolitym kolorem). Rozmiar: ø1030x580mm

LT97114 | Składany parasol 25” z plastiku z recyklingu
Parasol wykonany z plastiku z recyklingu z charakterystycznym 
drewnianym uchwytem. Dzięki ramie z włókna szklanego parasol 
jest odporny na burze. Końcówki wykonane są z bambusa, 
trzonek jest metalowy dla lepszego recyklingu, wrzosowy 
materiał nadaje parasolowi luksusowy wygląd (czarny jest 
jednolitym kolorem). Rozmiar: ø1030x830mm

LT97112 | Składany parasol 21” z plastiku z recyklingu 
automatycznie otwierany
Parasol wykonany z plastiku z recyklingu z oryginalnym 
drewnianym uchwytem. Żebra z włókna szklanego sprawiają, że 
parasol jest odporny na wiatr. Otwiera się jednym naciśnięciem 
przycisku. Wrzosowy materiał nadaje mu luksusowy wygląd. 
(czarny kolor jednolity). Rozmiar: ø940x300mm

Tkanina tych nowych zrównoważonych parasoli wykonana jest 
z RPET (przetworzonych butelek PET). Parasole są dostępne z 
różnymi rodzajami drewnianych rączek. 
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LT97105 | Składana parasolka Deluxe 22'' otwierana i 
zamykana automatycznie
Luksusowa składana parasolka o biznesowym designie. 
Ergonomicznie ukształtowana rączka wyposażona jest w system 
automatycznego otwierania i zamykania. Stelaż częściowo 
wykonany z włókna szklanego, co zapewnia mu dodatkową 
stabilność. Do parasolki dołączony jest pokrowiec. Rozmiar: 
ø960x300mm

LT97110 | Składana parasolka otwierana automatycznie 22''
Piękna składana parasolka z ergonomicznie zaprojektowaną 
rączką i pokrowcem. Żebra parasolki wykonane zostały z włókna 
szklanego w celu zapewnienia jak najlepszej trwałości. Czarna 
rączka idealnie kontrastuje z białą czaszą. Rozmiar: ø980x325mm

LT97102 | Składana parasolka otwierana automatycznie 22''
Piękna składana parasolka z ergonomicznie zaprojektowaną 
rączką i pokrowcem. Żebra parasolki wykonane zostały z włókna 
szklanego w celu zapewnienia jak najlepszej trwałośći. Czarna 
rączka idealnie kontrastuje z kolorową czaszą wykonaną z 
poliestru pongee. Rozmiar: ø1000x325mm

LT97108 | Niewiarygodnie lekka parasolka 21'' z pokrowcem
Niesamowicie lekka, a zarazem trwała parasolka z aluminiowym 
stelażem. Jej nieduży rozmiar sprawia, że możesz mieć ją przy 
sobie podczas każdej nagłej ulewy. Pasujący pokrowiec w 
zestawie. Rozmiar: ø920x175mm
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LT97100 | Deluxe 23'' dwustronny parasol otwierany i 
zamykany automatycznie
Dotrzyj do auta suchy. Ta dwustronna parasolka składa się w taki 
sposób, że żadna kropla nie zostanie ani na Twoim ubraniu, ani 
w samochodzie. Parasolka otwiera i zamyka się automatycznie, 
a stelaż wykonany został z włókna szklanego. Rozmiar: 
ø1040x320mm

LT97106 | Parasolka laska 23'' otwierana automatycznie
Parasolka laska z rączką o wyjątkowym wzorze. Stelaż w całości 
wykonany z włókna szklanego , przeciwwiatrowy. Rozmiar: 
ø1060x840mm

LT97104 | Parasolka laska otwierana automatycznie 25''
Duża parasolka z wiatroodpornym stelażem wykonanym z włókna 
szklanego. Czasza wykonana z poliestru pongee o intensywnych 
kolorach oraz ergonomiczna rączka nadają jej ponadczasowego 
charakteru, czyniąc ją odpowiednią dla każdego. Rozmiar: 
ø1140x860mm

LT97109 | Automatycznie otwierana parasolka laska 23''
Starannie wykonana parasolka z zagiętą rączką o nietypowym 
designie. Kolorowy stelaż wykonany został z włókna szklanego, 
aby zapewnić mu dodatkową trwałość. Do wykonania czaszy 
użyty został poliester pongee. Rozmiar: ø1060x870mm
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LT97101 | Deluxe 25'' automatycznie otwierany parasol z 
podwójną czaszą
Parasolka z podwójną czaszą gwarantuje Ci suchość w każdych 
warunkach. Stelaż w pełni wykonany z włókna szklanego 
sprawia, że jest stabilna i przeciwwiatrowa, ergonomiczny uchwyt 
o unikalnym wzorze przyciąga wzrok i uczyni ją numerem jeden 
wśród innych parasoli. Rozmiar: ø1140x860mm

LT97111 | Deluxe 27” Parasol w kształcie kwadratu z 
pokrowcem
Podróżuj w dobrym stylu z naszym luksusowym, dużym 
parasolem. Niecodzienny kwadratowy kształt zapewnia większą 
przestrzeń, dzięki czemu jest odpowiedni dla dwóch osób. 
Otwierany automatycznie, wykonany z włókna szklanego, 
przeciwwiatrowy. Wygodny pokrowiec oraz pasek na ramię 
gwarantują dużą poręczność. Rozmiar: ø1210x900mm

LT97107 | Deluxe 27'' Parasolka w kształcie kwadratu 
otwierana automatycznie
Wyróżnij się stylem z dużą, luksusową parasolką Deluxe. 
Niecodzienny kwadratowy kształt zapewnia większą przestrzeń, 
dzięki czemu jest odpowiedni dla dwóch osób. Otwierany 
automatycznie, wykonany z włókna szklanego, przeciwwiatrowy. 
Rozmiar: ø1210x900mm
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LT90408 | Pokrowiec na siodełko
Pokrowiec na siodełko rowerowe wykonany z poliestru. Rozmiar: 
260x245mm

LT90428 | Pokrowiec na siodełko z plastiku z recyklingu
Pokrowiec na siodełko wykonany z plastiku z recyklingu. Łatwy 
w użyciu pokrowiec na siodełko od roweru. Dzięki elastycznej 
gumce pasuje na najbardziej popularne siodełka. Rozmiar: 
250x235mm

LT91519 | Światła rowerowe
Zestaw dwóch lampek do roweru w plastikowym pudełku. 
Czerwona i biała. Rozmiar: 95x45x20mm

LT91536 | Dzwonek na rower
Metalowy dzwonek z plastikowym uchwytem. Rozmiar: ø56mm

LT95015 | Uniwersalny uchwyt rowerowy
Według prawa z 1 lipca 2019, każdy kto trzyma telefon podczas 
jazdy na rowerze w większości Europejskich krajów, dostanie 
mandat. Prosto, szybko i bezpiecznie, umieść telefon na stojaku 
i uniknij problemów. Zamknij silikonowe paski na brzegach 
telefonu i gotowe! Bez obaw przejedziesz przez korki i trafisz do 
celu. Rozmiar: 130x95x74mm
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LT90728 | Skrobaczka z niebiesko-zieloną tarczą parkingową
Tarcza parkingowa i skrobaczka do szyb projektu Toppoint. Tarcza 
parkingowa jest zgodna z prawem europejskim (nie dotyczy Francji). 
Niebieska strona to zwykła tarcza parkingowa, zielona strona może być 
używana podczas ładowania samochodu elektrycznego lub hybrydowego. 
Rozmiar: 155x110x6mm

LT90721 | Parkometr-skrobaczka do lodu
Parkometr ze skrobaczką do lodu z kolekcji Toppoint. Parkometr odpowiada 
europejskim regulacjom prawnym (oprócz Francji). Posiada dużą 
powierzchnię do nadruku. Rozmiar: 154x110x6mm

LT90719 | Papierowy dysk parkingowy
Papierowy parkometr, zgodny z prawem obowiązującym we Francji. 
Znajduje się na nim duża powierzchnia do nadruku. Rozmiar: 150x150mm

LT90473 | Składany lejek
Produkt z kolekcji Toppoint, składany lejek do napełniania płynu do 
wycieraczek. Plastikowe pudełko i silikonowy lejek. Możliwy nadruk na 
pudełku. Rozmiar: ø90x15mm

LT90923 | Uchwyt na bilet parkingowy
Transparentny uchwyt na bilet parkingowy. Dzięki niemu masz pewność, że 
bilet nie ześlizgnie się z deski rozdzielczej. Rozmiar: 70x40x5mm
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LT90792 | Skrobaczka do lodu
Skrobaczka do lodu. Duża powierzchnia nadruku, idealna do 
umieszczenia na niej logo. Najlepiej sprzedająca się wśród 
skrobaczek. Rozmiar: 245x110x30mm

LT90782 | Skrobaczka do lodu
Skrobaczka do lodu z gumką do ściągania wody. Mała, 
ale bardzo poręczna. Możliwy druk cyfrowy w full-color lub 
tampodruk. Rozmiar: 120x110mm

LT90787 | Trójkątna skrobaczka do szyb
Skrobaczka wykonana z plastiku. Model o trójkątnym kształcie. 
Rozmiar: 110x105mm

LT90789 | Mała skrobaczka do lodu
Mała skrobaczka do lodu.Prostokątny model. Możliwy druk 
cyfrowy w pełnym kolorze lub tampodruk. Rozmiar: 120x100mm
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LT90793 | Skrobaczka z rękawiczką
Skrobaczka z ciepłą rękawicą, zapobiega marznięciu dłoni w 
czasie odśnieżania. Standardowy nadruk na skrobaczce, możliwy 
również na rękawicy. Rozmiar: 280x170x20mm

LT90794 | Skrobaczka z rękawiczką
Skrobaczka z ciepłą rękawicą (600D polyester), zapobiega 
marznięciu dłoni w czasie odśnieżania. Standardowy nadruk 
na skrobaczce, możliwy również na rękawicy. Rozmiar: 
345x150x30mm

LT91198 | Skrobaczka 3 w 1
Poręczna skrobaczka z wymienną końcówką do usuwania śniegu, 
lodu oraz skropleń. Rączka posiada dużą powierzchnie nadruku. 
Rozmiar: 17x113x255mm

LT90783 | Skrobaczka do szyb
Wygodna skrobaczka z komfortowym uchwytem z miękkiego 
nylonowego materiału. Nadruk na przodzie. Rozmiar: 
215x90x35mm
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LT90921 | Kamizelka odblaskowa dla dorosłych
Żółta kamizelka bezpieczeństwa dla dorosłych z dwoma 
odblaskowymi paskami i zapięciem na rzep. Wykonana z 
mocnego, a zarazem lekkiego poliestru zapewniającego komfort 
noszenia. Zgodna z europejską normą EN20471, klasa 2/2. 
Rozmiar: 650x650mm

LT90929 | Odblaskowa kamizelka sportowa z regulacją
Odblaskowa kamizelka sportowa odpowiednia do uprawiania 
sportu w ciemności. Produkt ten można dostosować do swojego 
rozmiaru. Dzięki odblaskowej kamizelce będziesz dobrze 
widoczny po zmierzchu. Rozmiar: 550x460mm

LT90922 | Kamizelka odblaskowa dla dzieci
Żółta kamizelka bezpieczeństwa dla dzieci z dwoma 
odblaskowymi paskami i elastycznymi gumkami po bokach. 
Wykonana z mocnego, a zarazem lekkiego poliestru 
zapewniającego komfort noszenia. Zgodna z europejską normą 
EN1150. Rozmiar: 500x450mm

LT90934 | Kieszonka na kamizelkę
Odblaskowy woreczek na kamizelkę bezpieczeństwa. Rozmiar: 
198x159mm
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LT90500 | Zatyczki do uszu
Dwie zatyczki do uszu, pakowane w transparentne pudełko. 
Nadruk tamponowy na pudełku. Zatyczki pakowane są w 
woreczek. Rozmiar: 38x36x18mm

LT90901 | Opaska sportowa
Zaprojektowane przez Toppoint, neoprenowa opaska do 
biegania. Dzięki refleksyjnemu i fluorescencyjnemu materiałowi 
(EN13556 certified) jesteś widoczny zarówno w dzień jak i w nocy. 
Możliwość regulacji sprawia, że pasuje zarówno na kobietę jak i 
na mężczyznę. Rozmiar: 160x130mm

LT90342 | Zatyczki do uszu na sznurku
Zatyczki do uszu na sznurku. Odpowiednie, aby chronić Wasze 
uszy podczas wykonywania różnych czynności, podczas lotu 
samolotem lub pracy. Dzięki sznurkowi można łatwo zawiesić je 
wokół szyi. Rozmiar: ø41x19mm
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LT90763 | Zestaw do tenisa stołowego
Zestaw do tenisa stołowego odpowiedni do "normalnego" stołu. 
Z tym zestawem do tenisa możesz grać zawsze kiedy masz na 
to ochotę. Siatka jest rozciągalna do rozmiaru stołu, a zestaw 
jest łatwy do przenoszenia w torbie, którą można zamknąć za 
pomocą sznurka. Zestaw zawiera 1 siatkę, 2 paletki i 3 piłeczki. 
Rozmiar: 345x210x63mm

LT90511 | Składane frisbee
Zabawne, nylonowe frisbee, składane do etui. Standardowy 
nadruk na frisbee, możliwy również na etui (nadruk transferowy) 
Od 5.000 sztuk możliwy nadruk full-kolor. Rozmiar: ø250mm

LT90252 | Frisbee
Frisbee w kilku żywych kolorach. Duże pole nadruku. Idealny 
nośnik reklamy. Rozmiar: ø230x25mm



229

SPORTS

PADEL

NEW

NEW

NEW

LT93233 | Kostka fitness
Te kostki fitness pomogą Ci w łatwy sposób osiągnąć Twoje cele 
zdrowotne. Dzięki temu artykułowi Twój trening sportowy będzie 
urozmaicony. Rozmiar: 116x116x95mm

LT93248 | Skakanka z drewnianymi rączkami w bawełnianym 
woreczku
Skakanka z drewnianymi uchwytami. Idealna zarówno do zabawy 
jak i do sportowego użytkowania. Produkt zapakowany w 
bawełniany woreczek. Rozmiar: 180x140x300mm

LT90762 | Rakietka do padla w pokrowcu
Padel jest jednym z najszybciej rozwijających się sportów na 
świecie. Z tą rakietą do padla jesteś gotowy do uderzenia na 
korty. Rakietka dostarczana jest w ochronnym etui. Rozmiar: 
510x275x50mm

Padel jest jednym z najszybciej rozwijających się sportów 
towarzyskich na świecie. Jest podobny do mieszanki tenisa 
i squasha. Z rakietą do padla będziesz mógł wejść do 
świata tej rozrywki.
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LT93241 | Mata do Fitness-Yogi z torbą
Wykonaj intensywny trening lub relaksacyjną sesję jogi na 
wygodnej macie fitness o grubości 4mm. Mata zapewni Ci 
lepszą przyczepność i stabilność podczas ćwiczeń. Matę można 
wygodnie przenosić w dołączonej torbie. Zestaw zawiera zestaw 
przykładowych ćwiczeń. Rozmiar: ø125x650mm

LT91204 | Ręcznik chłodzący z plastiku z recyklingu
Przyciągający wzrok ręcznik chłodzący, przydatny przy każdej 
aktywności fizycznej. Redukuje temperaturę ciała: odparowująca 
woda z ręcznika zmniejsza temperaturę ciała oraz otaczającego 
je powietrza. Ręcznik jak i etui wykonane są z  z plastiku z 
recyklingu. Rozmiar ręcznika- 30x80 cm. Rozmiar: 110x20x145mm

LT91214 | Ręcznik Fitness
Ręcznik do ćwiczeń o rozmiarach 30x90cm, wysycha bardzo 
szybko, idealny podczas ćwiczeń na siłowni. Ładnie zapakowany 
w butelce do picia. Rozmiar: ø65x190mm

LT91312 | Sportowy ręcznik z mikrofibry
Ręcznik sportowy z mikrofibry, zapakowany w woreczek 
poliestrowy (7x15cm). Rozmiar: 800x400mm
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LT93234 | Ekspander fitness
Ten ekspander fitness jest bardzo przydatny do treningu wielu 
grup mięśniowych. Możesz wybrać pożądany poziom oporu od 
niskiego do wysokiego, używając gum na różne sposoby. Kilka 
przykładów ćwiczeń pokazano na załączonej etykiecie. Rozmiar: 
10x270x70mm

LT93236 | Trener dłoni
Zestaw posiada 3 gumy do ćwiczeń o różnej oporności, instrukcję 
i opakowanie. Każda guma posiada swój poziom oporności: od 
małego do dużego. Na poziom wskazują kropki na gumach i 
kolory. Instrukcja posiada kilka przykładowych ćwiczeń, by od 
razu było można zacząć ćwiczyć. Każde ćwiczenie składa się z 2 
prostych kroków. Rozmiar: 70x70x15mm

LT93244 | Zestaw gum do ćwiczeń
Zestaw posiada 3 gumy do ćwiczeń o różnej oporności, instrukcję 
i opakowanie. Każda guma posiada swój poziom oporności: od 
małego do dużego. Na poziom wskazują kropki na gumach i 
kolory. Instrukcja posiada kilka przyładowych ćwiczeń, by od 
razu było można zacząć ćwiczyć. Każde ćwiczenie składa się z 2 
prostych kroków. Rozmiar: 144x100x18mm

LT93242 | Skakanka
Sportowa skakanka idealna do ćwiczenia zwinności, wytrwałości i 
koordynacji. Rozmiar: ø3x300mm
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LT98850 | Bidon sportowy ergonomiczny 500ml
Butelka na wodę Toppoint z ergonomicznym zamknięciem dla 
największej przyjemności z picia. Butelka produkowana jest 
w Europie i zrobiona z materiałów wysokiej jakości, które nie 
mają smaku i zapachu zgodnie z regulacjami żywieniowymi. 
Butelka nie cieknie i jest w 100% wtórna. Rozmiar: ø63x225mm. 
Pojemność: 500ml

LT98735 | Sportbottle z krawędzią 500ml
Wysokiej jakości butelka sportowa firmy Toppoint design. Butelka 
została wyprodukowana w Europie i jest wolna od BPA oraz w 
100% szczelna. Dzięki materiałowi soft-squeeze łatwo jest ścisnąć 
butelkę. Butelka sportowa może być zadrukowana na całej 
powierzchni, nawet w jakości obrazu w pełnym kolorze. Rozmiar: 
ø73x170mm. Pojemność: 500ml

LT98786 | Butelka sportowa z obwódką  750ml
Wysokiej jakości butelka sportowa zaprojektowana przez 
Toppoint. Butelka jest produkowana w Europie, nie zawiera BPA 
i jest w 100% szczelna. Dzięki miękkiemu materiałowi łatwo ją 
ścisnąć. Butelka może być zadrukowana na całej powierzchni, 
nawet w jakości full-colour. BPA-free. Rozmiar: ø73x250mm. 
Pojemność: 750ml

LT98799 | Bidon sportowy z atomizerem 750ml
Sportowa butelka 2w1 zaprojektowana przez TopActive. Produkt 
nadaje się idealnie do zabierania ze sobą ulubionych napojów 
i odżywek białkowych. Za sprawą innowacyjnego rozpylacza, 
po naciśnięciu wytwarza przyjemną mgiełkę, którą można się 
schłodzić. Rozmiar: ø73x255mm. Pojemność: 750ml

LT98785 | Butelka sportowa z obwódką 500ml
Wysokiej jakości butelka sportowa zaprojektowana przez 
Toppoint. Butelka jest produkowana w Europie, nie zawiera BPA 
i jest w 100% szczelna. Dzięki miękkiemu materiałowi łatwo ją 
ścisnąć. Butelka może być zadrukowana na całej powierzchni, 
nawet w jakości full-colour. BPA-free. Rozmiar: ø73x170mm. 
Pojemność: 500ml

LT98736 | Sportbottle z krawędzią i sznurkiem 750ml
Toppoint design wysokiej jakości butelka sportowa. Butelka 
została wyprodukowana w Europie i jest w 100% szczelna. 
Dzięki miękkiemu materiałowi łatwo jest ścisnąć butelkę. Butelka 
sportowa może być zadrukowana na całej powierzchni, nawet w 
pełnym kolorze. Nie zawiera BPA. W zestawie pasek do łatwego 
przenoszenia butelki. Rozmiar: ø73x250mm. Pojemność: 750ml
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LT98860 | Bidon sportowy ergonomiczny 750ml
Butelka TopEarth jest produkowana w Europie w 95% z 
naturalnego tworzywa z trzciny cukrowej. Butelka nie ma 
smaku ani zapachu zgodnie z regulacjami żywieniowymi. Jest 
niecieknąca i w 100% biodegradowalna. Rozmiar: ø73x248mm. 
Pojemność: 750ml

LT98795 | Bidon classic 500ml
Zaprojektowany przez Toppoint wysokiej jakości, 
nieprzeciekający bidon o pojemności 500 ml. Produkt jest 
dostępny w wielu kolorach. Istnieje możliwość wyboru osobnych 
kolorów na butelkę i pokrywkę. Bidon można nadrukować na 
całej powierzchni. Produkt wolny od BPA. Rozmiar: ø73x178mm. 
Pojemność: 500ml

LT98797 | Bidon classic 750ml
Zaprojektowany przez Toppoint wysokiej jakości, 
nieprzeciekający bidon o pojemności 750 ml. Produkt jest 
dostępny w wielu kolorach. Istnieje możliwość wyboru osobnych 
kolorów na butelkę i pokrywkę. Świetnie sprawdzi się w domu, 
pracy i podróży. Produkt wolny od BPA. Rozmiar: ø73x248mm. 
Pojemność: 750ml

LT98796 | Bidon Design 500ml
Wysokiej jakości bidon wolny od BPA, zaprojektowany przez 
Toppoint, dostępny jest w wielu kolorach, które można dobierać 
osobno na pokrywkę i butelkę. Oferujemy możliwość znakowania 
na całej powierzchni produktu, co sprawia, że jest on ciekawym 
pomysłem na prezent. Rozmiar: ø73x178mm. Pojemność: 500ml

LT98798 | Bidon Design 750ml
Wysokiej jakości bidon o pojemności 750 ml zaprojektowany 
przez Toppoint. Kolory można dobrać osobno na butelkę i 
pokrywkę. Oferujemy nadruk na całej powierzchni produktu, co 
sprawia, że jest on świetnym gadżetem promocyjnym. Rozmiar: 
ø73x248mm. Pojemność: 750ml

LT91684 | Transporter do butelek
Plastikowy pojemnik na 10 butelek. Bardzo dobra jakość. Rozmiar: 
195x395x268mm. Pojemność: 0ml
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LT95187 | Plecak sportowy XL
Pojemny plecak przeznaczony do aktywnego wypoczynku. 
Główna komora zamykana jest na sznurek, a regulowany pasek 
daje dużą swobodę przy dodatkowym pakowaniu, do tego 
zapinana kieszeń z przodu. Dodatek materiału odblaskowego 
zwiększa widoczność w nocy. Rozmiar: 250x180x470mm

LT95186 | Sportowy plecak ze sznurkiem 600D
Praktyczny plecak ze sznurkiem, do codziennego użytku. Mała 
odblaskowa naszywka zapewnia dodatkową widoczność w 
ciemności. Rozmiar: 370x440mm

LT95188 | Torba podróżna XL
Pojemna torba gwarantująca wygodę podczas krótkiego 
weekendowego wypadu lub wyjścia na siłownię. Osobna kieszeń 
pozwala na oddzielenie brudnych butów od pozostałych rzeczy. 
Odpinany, regulowany pasek zapewnia większą elastyczność. 
Zapinana kieszeń z przodu. Dodatek materiału odblaskowego 
zapewnia większe bezpieczeństwo w nocy. Rozmiar: 
500x250x300mm. Pojemność: 35L

LT95219 | Torba podróżna XL wykonana z plastiku z recyklingu
Bardzo pojemna torba podróżna z regulowanym paskiem na 
ramię wykonana z przetworzonych butelek PET. Specjalna 
kieszeń na buty oddziela je od pozostałej zawartości i sprawia, że 
doskonale nadaje się również jako torba sportowa. Wyposażona 
w kilka kieszeni zapinanych na zamek, organizowanie rzeczy 
nigdy nie było łatwiejsze. Rozmiar: 570x300x320mm. Pojemność: 
45L 
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LT90466 | Pojemnik na lunch 1000ml
Solidny i elegancki pojemnik na lunch, który został 
zaprojektowany przez Toppoint. Produkt wykonano z 
wytrzymałego materiału. Pokrywka pojemnika posiada dużą 
powierzchnię pod nadruk. Rozmiar: 178x132x72mm. Pojemność: 1L

LT90416 | Pudełko na żywność 1200ml
Duże pudełko na kanapki. Duża powierzchnia nadruku na 
pokrywce. Rozmiar: 215x142x52mm. Pojemność: 1,2L

LT90483 | Pojemnik z wkładem chłodzącym 750ml
Pojemnik na lunch z wkładem chłodzącym umieszczonym w 
pokrywce. Bardzo przydatny kiedy trzeba utrzymać posiłek w 
odpowiedniej temperaturze. Rozmiar: 135x140x60mm. Pojemność: 
750ml

LT91257 | Lunchbox One 950ml
Lunchbox to kolejny projekt firmy Toppoint. Produkt został 
wykonany w Niemczech i świetnie nadaje się np. na podróż lub 
do pracy. Duża powierzchnia pod nadruk sprawia, że idealnie 
sprawdzi się w roli prezentu lub gadżetu promocyjnego. Rozmiar: 
135x190x65mm. Pojemność: 950ml
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LT90456 | Aluminiowy lunchbox z bambusową pokrywką
Ten stylowy lunchbox nadaje się do spakowania lunchu i 
śniadania. Aluminiowy pojemnik zamykany jest bambusową 
pokrywką. Rozmiar: 120x180x60mm. Pojemność: 1L

LT90410 | Kubek na lunch na wynos 520+230ml
Zmęczony przynoszeniem tych samych kanapek do pracy? Ten 
kubek jest idealnym rozwiązaniem! Możesz wybrać, który lunch 
weźmiesz tym razem do pracy. Lunche takie, jak jogurt, zupa czy 
warzywa z sosem będą pasowały do tego poręcznego kubka. 
Łatwy w przenoszeniu, pozwala trzymać na przykład musli i jogurt 
oddzielnie. Świetny, by zacząć przynosić zdrowsze lunche do 
pracy. Rozmiar: ø97x150mm. Pojemność: 520ml

LT91258 | Lunchbox w kształcie kanapki
Pudełko na lunch w kształcie kanapki wykonane z PP.  
Lunchbox jednoczęściowy z klipsem zamykającym pudełko. 
Wyprodukowany w Europie. Rozmiar: 140x135x65mm. Pojemność: 
600ml

LT90457 | Szklany lunchbox z bambusową pokrywką
Ten szklany lunchbox z bambusową pokrywą to stylowy sposób 
na spakowanie lunchu lub śniadania. Produkt ten jest odpowiedni 
dla każdego rodzaju żywności i łatwy do przenoszenia. Rozmiar: 
147x200x65mm. Pojemność: 1L

LT90415 | Termiczny pojemnik na jedzenie
Termiczny pojemnik ja jedzenie o podwójnych ściankach. Możesz 
zabrać go ze sobą wszędzie i być pewien, że twój posiłek będzie 
ciepły przez długi czas. Dostarczany w pudełku prezentowym. 
Rozmiar: ø89x127mm. Pojemność: 400ml

LT91107 | Lunchbox Bento
Lunchbox został wykonany w oparciu o odwieczną japońską 
zasadę. Dzięki wielu przegródkom jest to idealne pudełko 
na lunch. Wykonany z materiału umożliwiającego podgrzanie 
całości w kuchence mikrofalowej. Sztućce w zestawie. Rozmiar: 
180x110x105mm. Pojemność: 1,2L
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LT94542 | Zestaw sztućców z bambusa
Ogranicz ilość plastiku i używaj własnego zestawu sztućców. 
Wykonane z naturalnego bambusa, mogą być użyte wielokrotnie. 
Zestaw zapakowany w papier oznaczony certyfikatem FSC. 
Rozmiar: 114x18x226mm

LT90409 | Zestaw sztućców obiadowych w pudełku
Czy Ty także przynosisz swój lunch do pracy? Ten zestaw 
jest idealny dla osób, które zabierają jedzenie ze sobą. Łyżka 
oraz widelec pozwolą Ci zjeść jogurt czy sałatkę w każdych 
warunkach. Brudne sztućce po jedzeniu? Nie ma problemu! 
Schowaj je powrotem do pojemnika i umyj, gdy wrócisz do domu 
i schowaj powrotem do torby. Rozmiar: 162x62x20mm

LT90405 | Składane sztućce w narzędziu wielofunkcyjnym
Czy znasz ten problem, gdy posiadasz przy sobie jedzenie, lecz 
w około nie ma żadnych sztućców? To narzędzie sprawdzi się 
idealnie! Łyżka, nóż, widelec i otwieracz do puszek w jednym. 
Wygodny podczas podróży, kempingów czy w hostelu. Zestaw 
sztućców zostanie doręczony w pudełku prezentowym. Jest 
świetnym prezentem dla pasjonatów podróży oraz kempingów. 
Rozmiar: 100x55x25mm
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LT90413 | Minutnik kuchenny
Ten minutnik kuchenny jest stworzony, by idealnie odmierzać 
czas gotowania. Minutnik kuchenny rusza się mechanicznie i 
może liczyć czas do 60 minut. Idealny do gotowania jajek bądź 
podgrzewania jedzenia. Rozmiar: ø66x66mm

LT94519 | Cyfrowy termometr ze stali nierdzewnej
Termometr jest bardzo wygodną metodą kontrolowania 
temperatury przygotowywanego jedzenia, takiego jak mięso, 
ryby, drób, zarówno w domu, jak i podczas grillowania. Termometr 
może służyć również do mierzenia temperatury napojów. Pomiar 
wyświetla się na ekranie LCD, temperatura może być wyświetlana 
w stopniach Celsjusza i Farenheita. Rozmiar: 250x30x30mm
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LT94499 | Bambusowa deska do krojenia
Piękna bambusowa deska do krojenia. Na tej personalizowanej 
desce możesz pokroić wszystkie swoje potrawy. Rozmiar: 
153x220x110mm

LT94498 | Zestaw noży w pudełku bambusowym
Zestaw noży zapakowanych w piękne bambusowe pudełko 
prezentowe. Doskonale pasuje do każdej kuchni. Pudełko może 
być spersonalizowane logo/tekstem. Rozmiar: 200x355x35mm

LT94533 | Zestaw dwóch akacjowych desek do krojenia
Deska do krojenia jest niezbędnym wyposażeniem kuchni. 
Oprócz krojenia, nadają się one do serwowania przekąsek. 
Postaw je na środku stołu, ponieważ wyglądają zbyt dobrze, by je 
ukrywać. Zestaw zawiera mniejszą i większą deskę do krojenia z 
akacjowego drewna, z paskiem. Rozmiar: 346x220x36mm

LT94502 | Stojak na noże
Wykonany z drewna akacjowego stojak na noże i książkę 
kucharską. Dostarczany z 5 różnymi nożami. Produkt pakowany w 
pudełko prezentowe. Rozmiar: 420x297x48mm
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LT94532 | zestaw do oliwy i octu
Zestaw w stylu klasycznym posiada naczynia do oliwy i octu oraz 
szczypce do sałatki. Szczypce używane są do mieszania sałatki 
oraz do nakładania. Oliwa i ocet uzupełnią zestaw, by wszystkie 
składniki idealnej sałatki zawsze były pod ręką. Zestaw także 
zawiera dwa przepisy, które pozwolą zrobić dwie pyszne sałatki. 
Rozmiar: 194x258x45mm

LT94504 | Deska do pizzy z nożem
Zrobiona z drewna akacjowego deska do pizzy ze specjalnym 
nożem. Produkt dostarczany w pudełku prezentowym. Rozmiar: 
420x360x30mm

LT95422 | Zestaw do pizzy
Poręczny zestaw do pizzy krajalnica do pizzy oraz nóż, pozwoli 
pokroić Twoją pizzę w idealny sposób! Drewniany uchwyt Acacia 
daje produktowi luksusowy wygląd. Zapakowany w prezentowe 
pudełko. Rozmiar: 145x25x245mm
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LT94525 | Bambusowy zestaw do serwowania przekąsek
Serwowanie małych przekąsek na imprezie nie jest takie proste. 
Ten zestaw do przekąsek stworzony jest do podawania małych 
dań i sosów. Ceramiczne miseczki posłużą do sosów lub dipów, 
a na talerzu możesz pokroić każdy rodzaj przekąsek. Idealne na 
wieczorne imprezy w soboty. Rozmiar: 245x245x40mm

LT94526 | Bambusowy zestaw do serów
Bambusowy zestaw do serów zawiera talerz bambusowy i dwa 
różne noże ze stali nierdzewnej. Przyciągnie wzrok każdego, kto 
spojrzy na bufet. Jest wystarczająco duży, by zaprezentować kilka 
rodzajów tapas, przekąsek i serów. Rozmiar: 250x170x22mm

LT94527 | Bambusowy zestaw do serwowania sushi
Dla wszystkich miłośników sushi, ten zestaw stworzony jest, by 
się tym sushi dzielić. Talerz do serwowania jest wystarczająco 
duży, by pomieścić kilka rodzajów sushi, a miseczki służą do sosu 
sojowego, wasabi lub imbiru. Rozmiar: 290x245x30mm

LT94538 | Zestaw do sushi
Zamawianie lub robienie sushi stało się bardzo popularne. Jeśli 
chcesz zaserwować sushi, które właśnie zamówiłeś/zrobiłeś, ten 
zestaw będzie bardzo pomocny. Posiada dwie pary pałeczek, 
dwie podpórki na pałeczki i dwie miseczki do sosu. Rozmiar: 
242x155x30mm
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LT94500 | Deska do krojenia bagietki
Deska z drewna akacjowego ze specjalnymi rowkami aby 
uzyskać idealne kromki. Produkt pakowany w pudełko 
prezentowe. Rozmiar: 393x164x45mm

LT94508 | Zestaw ogrodowy
Zaprojektowany przez Toppoint zestaw ogrodowy do napojów 
to rozwiązanie, które sprawdzi się w każdym domu. Zestaw 
składa się ze specjalnych podstawek i bolca wbijanego w ziemię, 
zapewniającego stabilność konstrukcji. Produkt jest pakowany w 
pudełko prezentowe. Rozmiar: 125x25x625mm

LT94545 | Ogrodowy zestaw do przekąsek z 2 szklankami
Zestaw dwóch szklanek z pokrywką z drewna akacjowego i mały 
stolik na patyku do postawienia na trawie. Wbij długie kołki w 
ziemię i umieść szklankę na drewnianym uchwycie. Na drugim 
uchwycie jest miejsce na naczynie. Pokrywy chronią napoje, a na 
wierzchu można położyć pyszne przekąski. Pakowane w pudełka 
prezentowe. Rozmiar: 234x105x625mm

LT94507 | Szklanka z podstawką
Zestaw 2 szklanek z podstawką z drewna akacjowego. Zakryj 
swoje napoje i połóż swoje przekąski na wierzchu. Produkt 
pakowany w pudełko prezentowe. Rozmiar: 234x105x160mm
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LT98801 | Zestaw do wina z dwoma kieliszkami
Zestaw zawiera schładzacz do wina oraz dwa kieliszki. Wino 
utrzymuje odpowiednią temperaturę, a dołączone do niego 
kieliszki o podwójnych ściankach uzupełniają zestaw. Może 
być używany podczas pikniku jak i wycieczek samochodowych. 
Rozmiar: 355x255x105mm

LT93090 | Aluminiowy otwieracz do butelek
Aluminiowy otwieracz do butelek. Rozmiar: 125x20x14mm

LT94546 | Metalowa chłodziarka do wina
Wino najlepiej smakuje, gdy jest podane w odpowiedniej 
temperaturze. Chłodziarka do wina utrzyma wino w chłodzie, 
abyś zawsze mógł cieszyć się schłodzonym winem. Wykonanie 
ze stali nierdzewnej oraz miejsce na lód lub zimną wodę czyni 
chłodziarkę idealnym prezentem. Rozmiar: ø120x195mm

LT93092 | Otwieracz do butelek z drewnianą rączką
Poręczny otwieracz do butelek Deluxe wykonany ze stali i 
drewna. Rozmiar: 140x40x20mm

LT90414 | Schładzacz do wina
Schładzacz do wina z dwiema wewnętrznymi ściankami pozwala 
zachować wino w odpowiedniej temperaturze. Dzięki ładnej 
pokrywce wino może być serwowane w schładzaczu. Pasuje do 
wielu butelek, idealny na piknik lub grilla. Rozmiar: ø100x316mm. 
Pojemność: 200ml
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LT94511 | Wkład chłodzący do wina
Znowu zapomniałeś schować wina do lodówki? Żaden problem 
jeżeli masz wkład chłodzący. Upewnij się, że wkład jest zawsze 
schowany w lodówce. Aby go użyć należy włożyć go do wina 
i odczekać chwilę, a następnie rozkoszować się zimną lampką 
wina. Dzięki zabezpieczeniu można łatwo nalewać wina. Produkt 
dostarczany w pudełku prezentowym. Rozmiar: ø24x315mm

LT94537 | Zestaw koktajlowy
Samodzielnie rób pyszne koktajle dzięki temu nowoczesnemu 
zestawowi do koktajlów. Srebrny zestaw ze stali nierdzewnej 
posiada muddler, by miażdżyć składniki, jigger do odmierzania 
ilości, otwieracz do butelek i łyżkę. Dzięki temu zestawowi 
stworzysz idealne mojito i inne drinki tak, jak prawdziwy barman. 
Rozmiar: 185x250x60mm

LT94518 | Kamienie chłodzące
Zaskocz swoich gości podając im napoje schłodzone kamieniami. 
Trzy kamienie schładzają jedną szklankę napoju. Zestaw zawiera 
12 kamieni dzięki czemu ochłodzi 4 drinki. Do zestawu dołączona 
jest aksamitna torba do przechowywania kamieni w zamrażarce 
oraz poręczny chwytak. Dostarczane w pudełku prezentowym. 
Rozmiar: 156x120x24mm
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LT94515 | Grillowy fartuch z rękawicą
Modny i wygodny fartuch z dużą kieszenią. Dobrej jakości, 
sprzedawany w zestawie z rękawicą. Idealny prezent dla 
miłośników grilla. Produkt dostarczany w pudełku prezentowym. 
Rozmiar: 320x250x50mm

LT94543 | Grill przenośny
Lekki przenośny grill w tubie, łatwy do schowania w plecaku 
podczas kilkudniowej wędrówki lub po prostu na piknik w 
parku. Wszystkie części mieszczą się w dużej tubie,  grill można 
rozstawić bez użycia narzędzi. Jest dostarczany w pudełku 
upominkowym wraz z instrukcjami. Rozmiar: ø22x310mm
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LT94522 | Ruszt do grilla na hamburgery
Rusz do grilla na hamburgery pozwoli przyrządzić 4 burgery w 
tym samym czasie. Obracanie czterech burgerów na raz nigdy 
nie było prostrze. Burgery można błyskawicznie obracać, a 
ręce nie poparzą się dzięki dużej drewnianej rączce. Będziesz 
postrzegany jako "mistrz grilla" dzięki temu prostemu i świetnie 
wyglądającemu urządzeniu. Rozmiar: 510x260x30mm

LT94521 | Prostokątny ruszt do grilla
Prostokątny ruszt do grilla jest stworzony, by zapobiec 
przyczepianiu się mięsa do grilla bądź rozpadania się mięsa. 
Ruszt może być używany nie tylko wraz z mięsem, ale też 
warzywami i rybami. Operowanie mięsem jest proste dzięki 
zestawowi sztućców, a po wszystkim łatwo umyjesz ruszt bez 
potrzeby mycia grilla, bo całe mięso zostało na ruszcie. Rozmiar: 
530x345x20mm

LT94523 | Drewniany zestaw do grilla
Ten zestaw do grilla z drewnianymi rączkami zawiera parę 
szczypiec, widelec i łopatkę. Łopatka posiada także otwieracz do 
butelek. Te świetnie wyglądające narzędzia nadadzą Twojemu 
przyjęciu pozytywnych wibracji i pozwolą wyprawić wymarzoną 
imprezę grillową. Rozmiar: 448x186x40mm

LT94520 | Pazury do mięsa
Zestaw narzędzi w kształcie pazurów jest świetnym zestawem 
dla każdego miłośnika grilla, szczególnie, gdy porcja jest duża. 
Zestaw metalowych narzędzi w powłoce teflonowej i z drewnianą 
rączką pozwoli na operowanie mięsem i obracanie nim. Łatwe w 
obsłudze, by zwalczyć "wilczy apetyt". Dzięki pazurom możesz 
porwać kawałki mięsa i stworzyć popularne "szarpane" mięso. 
Rozmiar: 116x110x20mm
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LT90412 | Taca chłodząca na napoje z uchwytem
Taca chłodząca pomieści do 6 butelek Twojego ulubionego 
napoju. Gorące letnie dni już nigdy nie będą problemem dzięki 
temu produktowi. Dużo miejsca na kostki lodu sprawi, że Twoje 
trunki zawsze będą chłodne. Do tego możesz ją nieść w jednej 
ręce. Rozmiar: 330x200x158mm

LT95106 | Pudełko chłodzące Classic 10 l
Nie zapominaj o schłodzeniu. Pudełko chłodzące to zawsze 
dobry wybór. Na biwaku, w parku, na plaży. Zapewni Ci dostęp 
do chodnych napojów w każdym miejscu. Kompaktowa forma 
sprawia, że możesz wziąć je ze sobą gdziekolwiek zechcesz. 
Rozmiar: 280x220x270mm. Pojemność: 10L
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LT90882 | Smycz na klucze z organicznej bawełny
Smycz na klucze z bawełny organicznej oznaczonej 
certyfikatem. Rozmiar: 450x20mm

LT90871 | Smycz z uchwytem na butelkę
Ta smycz i uchwyt na butelkę w jednym jest idealna 
do przenoszenia butelki z wodą bez konieczności 
trzymania jej w ręce za każdym razem. Smycz może 
być spersonalizowana. Rozmiar: 550x50mm

LT90879 | Plastikowa smycz
Poliestrowa smycz z odpinaną, plastikową klamrą i 
metalowym haczykiem. Rozmiar: 520x20mm

LT90768 | Stojak do kart
Skipass wykonany z mrożonego plastiku z linką. Może 
być zaczepiany np. do szlufki spodni. Długość linki: 60 
cm. Nadruk tamponowy. Rozmiar: 87x36x12mm

LT90766 | Stojak do kart
Transparentny skipass z wyciąganą linką. Doming 
na obudowie. Długość linki: 50 cm. Rozmiar: 
85x32x15mm

LT95304 | Smycz z paracordu
Smycz wykonana z paracordu z plastikową złączka i 
metalowym karabińczykiem. Smycz jest regulowana 
za pomocą plastikowej szlufki z miejscem na doming. 
Rozmiar: ø5x500mm

LT91087 | Etui Pionowe
Przezroczysta zapinka na identyfikator. Do zamocowania na 
smyczy. Idealny na konferencje, festiwale lub dni klienta. Rozmiar 
54x32x24 cm. Rozmiar: 75x125mm

LT91088 | Etui Poziome
Przezroczysta zapinka na identyfikator. Do zamocowania na 
smyczy. Idealny na konferencje, festiwale lub targi. Rozmiar: 
100x80mm
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LT90411 | Zawieszka na bagaz
Zawieszka do bagażu. Nadruk tamponowy. Materiał 
PCV. Rozmiar: 110x59x1mm

LT90459 | Zawieszka na bagaż
Zawieszka w kształcie walizki. W 4 różnych kolorach (jasno-
niebieskim, srebrnym, pomarańczowym i białym). Widoczne 
jest tylko nazwisko by chronić Twoją prywatność. Z czarnym 
zamknięciem. Rozmiar: 92x54x4mm

LT91036 | zawieszka na bagaż
Zawieszka do bagażu w kształcie kapcia. Z taką zawieszką 
możesz już planować swoje wakacyjne przygody. Kolejna zaleta 
tej zawieszki, twoja walizka zyska unikalny gadżet, dzięki któremu 
z łatwością rozpoznasz swoją walizkę wśród innych! Rozmiar: 
112x48mm

LT91293 | Kłódka TSA
Poręczna kłódka z certyfikatem TSA! Amerykański skrót 
Transportation Security Administration, dzięki nim ochrona nie 
musi otwierać za każdym razem Twojej walizki podczas kontroli 
bagażowej! Rozmiar: 10x30x59mm

LT99609 | Aluminiowa zawieszka na bagaż
Aluminiowa, prostokątna zawieszka na bagaż. 
Rozmiar: 80x40mm

LT91037 | Zawieszka w kształcie okularów
Zawieszka do bagażu w kształcie okularów słonecznych. 
Rozmiar: 130x47mm

LT91294 | 3-elementowy zestaw podróżniczy
Bądź jak najlepiej przygotowany do podróży. Dzięki wadze 
bagażowej, dodatkowe opłaty za nadbagaż mogą przejść do 
historii. Kłódka oraz pas spinający dają pewność, że Twoje rzeczy 
osobiste są w pełni zabezpieczone. Rozmiar: 160x42x200mm
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LT99894 | Plakietka 50x30mm
Plakietka z magnesem i domingiem. Idealna wizytówka Twojej 
firmy. Rozmiar: 50x30x8mm

LT99743 | Metalowa przypinka 26x14mm
Prostokątna przypinka w złotym kolorze. Doming. Motylkowe 
zapięcie. Rozmiar: 26x14x10mm

LT99742 | Metalowy pin 30x10mm
Prostokątny pins w złotym kolorze. Doming. Motylkowe zapięcie. 
Rozmiar: 30x10x10mm

LT99737 | Metalowa przypinka 19x13mm
Prostokątna przypinka w złotym kolorze. Doming. Motylkowe 
zapięcie. Rozmiar: 19x13x11mm

LT99739 | Metalowa przypinka 20x12mm
Owalna przypinka w złotym kolorze. Doming. Motylkowe zapięcie. 
Rozmiar: 20x12x10mm

LT99744 | Metalowa przypinka 15x15mm
Kwadratowa przypinka w złotym kolorze. Doming. Motylkowe 
zapięcie. Rozmiar: 15x15x11mm

LT99735 | Okrągła przypinka Ø20mm
Okrągła przypinka w złotym kolorze. Doming. Motylkowe 
zapięcie. Rozmiar: ø20x10mm
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LT99714 | Okrągły, drewniany brelok Ø40mm
Brelok do kluczy z drewnianą przywieszką dla naturalnego 
wyglądu. Rozmiar: ø40x75mm

LT99713 | Kwadratowy, drewniany brelok
Brelok do kluczy z drewnianą przywieszką dla naturalnego 
wyglądu. Rozmiar: 90x30x10mm

LT99663 | Metalowy brelok z prawdziwej skóry
Luksusowy brelok do kluczy wykonany z prawdziwej skóry. 
Rozmiar: 100x20x8mm

LT99703 | Prostokątny brelok
Brelok ze skórzanym paskiem i miejscem na prostokątny doming. 
Rozmiar: 122x18mm

LT99757 | Brelok unoszący się na wodzie XL
Brelok, unoszący się na powierzchni wody. Nadruk tamponowy. 
Rozmiar: ø30x78mm

LT99710 | Brelok z otwieraczem
Brelok z otwieraczem. Mały, ale użyteczny. Rozmiar: 9x55x12mm
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LT99662 | Metalowy brelok
Metalowy, prostokątny brelok z prawdziwą skórą. Jednostronny 
doming. Rozmiar: 107x34x8mm

LT99693 | Metalowy brelok
Metalowy, prostokątny brelok. Jednostronny doming. Rozmiar: 
107x28x8mm

LT99652 | Metalowy brelok
Owalny brelok metalowy. Dwustronny doming możliwy. Rozmiar: 
103x35x6mm

LT99681 | Metalowy brelok
Brelok metalowy, prostokątny. Jednostronny doming. Rozmiar: 
114x28x8mm

LT99610 | Metalowy brelok
Metalowy brelok, prostokątny, dwustronny doming. Rozmiar: 
108x25x5mm

LT99618 | Metalowy brelok
Okrągły brelok metalowy. Dwustronny doming. Rozmiar: 
90x36x6mm
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LT99791 | Brelok z monetą
Brelok na klucze z żetonem do koszyków. Żetony pasują do 
koszyków z 1 zł, 2 zł. Rozmiar: ø23x78mm

LT99709 | Metalowy brelok
Metalowy brelok z otwieraczem i okrągłym domingiem. Rozmiar: 
52x32mm



MINTSMINTS

EUROPEAN 
MINT

M

an
uf

ac
tu

re
d

 f
o

r 
L

e
n

se
n

 T
op

poin
t B

V – PO Box 2, NL-7690 A
A

 B
erg

e
n

th
e

im
 – w

w
w

.toppoint.com – PO000000 –

 
 

 
  

 MINTS 
 

Ingredients: 

agent (Magnesium salts of fatty acids), Flavours (Peppermint 
oil), Colours (Titanium dioxide), Glazing agent (Carnaubawax, 

Beeswax) Nutrition values per 100g: 
Energy 1674 kJ, 394 kcal; Carbohydrate 98,5g of which  

sugars 96,1g of which Starch 2,4g; Fat 0,0g;  
Saturates 0,0g; Protein 0,0g; Salt 0,0g.

Not suitable for children under 3 years old.  
Excessive consumption can have a  

laxative effect.
Made in Europe; Nett. Weight: 12g

Best before end 00/0000.
LT91794

SUGAR FREE MINTS WITH SWEETENERS 
Ingredients: Anti-caking agent (magnesium salts of fatty acids) Sweeteners 
(sorbitol, acesulfame K, aspartame*). Peppermint Oil, menthol flavour. 
Contains a source of phenylalanine.
Nutritional Information: Average Values Per 100g Energy 980kJ, 
392 kcal, Protein 0g, Carbohydrate 98g of which Sugars 0g, Polyols 98g. 
Starch 0g, Fat 1,43g of which Saturates 1,14g. Fibre 0g, Salt 0,01g. 
Not suitable for children under 3 years old.
Excessive consumption may produce laxative effects.  
Made in China          best before end: 00 / 0000.          Net Weight: 6,5g
Manufactured for Lensen Toppoint BV-PO Box 2,  
NL-7690 AA Bergentheim - www.toppoint.com - LT91799 - PO

SUGAR FREE MINTS WITH SWEETENERS
Ingredients: Anti-caking agent (magnesium sa
(sorbitol, acesulfame K, aspartame*). Peppermin
Contains a source of phenylalanine.
Nutritional Information: Average Values Per 1
392 kcal, Protein 0g, Carbohydrate 98g of which
Starch 0g, Fat 1,43g of which Saturates 1,14g. Fi
Not suitable for children under 3 years old.
Excessive consumption may produce laxative 
Made in China          best before end: 00 / 0000.  
Manufactured for Lensen Toppoint BV-PO Box
NL-7690 AA Bergentheim - www.toppoint.com

EU
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European mints

Sugar free mints

European mints
LT91794 | Pudełko 'Click' z miętówkami
Jednym ruchem otwierasz pudełko cukierków miętowych i 
prostym ruchem ręki ponownie zamykasz. Rozmiar: ø45x15mm

LT91795 | Miętówki w metalowym, prostokątnym opakowaniu
Cukierki miętowe, w  prostokątnym pudełku z cukierkami 
miętowymi. Możliwy cyfrowy nadruk na wierzchu pudełka. 
Rozmiar: 62x48x15mm

LT91799 | Miętówki w okrągłym opakowaniu
Miętówki w plastikowym okrągłym opakowaniu. Dostępne 
w różnokolorowych, przezroczystych opakowaniach oraz  w 
nieprzezroczystym pudełku  w kolorze białym. Opakowanie 
zawiera ok. 6,5 g bezcukrowych miętówek. Rozmiar: ø62mm

Nasze miętówki są zawsze 
produkowane przez firmę posiadającą 
certyfikat BRC. Dzięki temu mamy 
kontrolę nad pochodzeniem i źródłem 
pochodzenia surowców. Miętówki 
są pakowane w środowisku HACCP 
w Holandii. Dlatego nasze miętówki 
zachowują trwałość do 36 miesięcy.
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SUGAR FREE MINTS WITH SWEETENERS 
Ingredients: Anti-caking agent (magnesium salts of fatty acids) Sweeteners 
(sorbitol, acesulfame K, aspartame*). Peppermint Oil, menthol flavour. 
Contains a source of phenylalanine.
Nutritional Information: Average Values Per 100g Energy 980kJ, 
392 kcal, Protein 0g, Carbohydrate 98g of which Sugars 0g, Polyols 98g. 
Starch 0g, Fat 1,43g of which Saturates 1,14g. Fibre 0g, Salt 0,01g. 
Not suitable for children under 3 years old.
Excessive consumption may produce laxative effects.  
Made in China          best before end: 00 / 0000.          Net Weight: 7g
Manufactured for Lensen Toppoint BV-PO Box 2,  
NL-7690 AA Bergentheim - www.toppoint.com - LT91726 - PO

SUGAR FREE MINTS WITH SWEETENERS 
Ingredients: Anti-caking agent (magnesium salts of fatty acids) Sweeteners 
(sorbitol, acesulfame K, aspartame*). Peppermint Oil, menthol flavour. 
Contains a source of phenylalanine.
Nutritional Information: Average Values Per 100g Energy 980kJ, 
392 kcal, Protein 0g, Carbohydrate 98g of which Sugars 0g, Polyols 98g. 
Starch 0g, Fat 1,43g of which Saturates 1,14g. Fibre 0g, Salt 0,01g. 
Not suitable for children under 3 years old.
Excessive consumption may produce laxative effects.  
Made in China          best before end: 00 / 0000.          Net Weight: 5g
Manufactured for Lensen Toppoint BV-PO Box 2,  
NL-7690 AA Bergentheim - www.toppoint.com - LT91725 - PO

SUGAR FREE MINTS WITH SWEETENERS 
Ingredients: Anti-caking agent (magnesium salts of fatty acids) Sweeteners 
(sorbitol, acesulfame K, aspartame*). Peppermint Oil, menthol flavour. 
Contains a source of phenylalanine.
Nutritional Information: Average Values Per 100g Energy 980kJ, 
392 kcal, Protein 0g, Carbohydrate 98g of which Sugars 0g, Polyols 98g. 
Starch 0g, Fat 1,43g of which Saturates 1,14g. Fibre 0g, Salt 0,01g. 
Not suitable for children under 3 years old.
Excessive consumption may produce laxative effects.  
Made in China          best before end: 00 / 0000.          Net Weight: 7g
Manufactured for Lensen Toppoint BV-PO Box 2,  
NL-7690 AA Bergentheim - www.toppoint.com - LT91793 - PO

SUGAR FREE MINTS WITH SWEETENERS 
Ingredients: Anti-caking agent (magnesium salts of fatty acids) Sweeteners 
(sorbitol, acesulfame K, aspartame*). Peppermint Oil, menthol flavour. 
Contains a source of phenylalanine.
Nutritional Information: Average Values Per 100g Energy 980kJ, 
392 kcal, Protein 0g, Carbohydrate 98g of which Sugars 0g, Polyols 98g. 
Starch 0g, Fat 1,43g of which Saturates 1,14g. Fibre 0g, Salt 0,01g. 
Not suitable for children under 3 years old.
Excessive consumption may produce laxative effects.  
Made in China          best before end: 00 / 0000.          Net Weight: 7g
Manufactured for Lensen Toppoint BV-PO Box 2,  
NL-7690 AA Bergentheim - www.toppoint.com - LT91773 - PO

SUGAR FREE MINTS WITH SWEETENERS 
Ingredients: Anti-caking agent (magnesium salts of fatty acids) Sweeteners 
(sorbitol, acesulfame K, aspartame*). Peppermint Oil, menthol flavour. 
Contains a source of phenylalanine.
Nutritional Information: Average Values Per 100g Energy 980kJ, 
392 kcal, Protein 0g, Carbohydrate 98g of which Sugars 0g, Polyols 98g. 
Starch 0g, Fat 1,43g of which Saturates 1,14g. Fibre 0g, Salt 0,01g. 
Not suitable for children under 3 years old.
Excessive consumption may produce laxative effects.  
Made in China          best before end: 00 / 0000.          Net Weight: 7g
Manufactured for Lensen Toppoint BV-PO Box 2,  
NL-7690 AA Bergentheim - www.toppoint.com - LT91779 - PO

SUGAR FREE MINTS WITH SWEETENERS 
Ingredients: Anti-caking agent (magnesium salts of fatty acids) Sweeteners 
(sorbitol, acesulfame K, aspartame*). Peppermint Oil, menthol flavour. 
Contains a source of phenylalanine.
Nutritional Information: Average Values Per 100g Energy 980kJ, 
392 kcal, Protein 0g, Carbohydrate 98g of which Sugars 0g, Polyols 98g. 
Starch 0g, Fat 1,43g of which Saturates 1,14g. Fibre 0g, Salt 0,01g. 
Not suitable for children under 3 years old.
Excessive consumption may produce laxative effects.  
Made in China          best before end: 00 / 0000.          Net Weight: 7g
Manufactured for Lensen Toppoint BV-PO Box 2,  
NL-7690 AA Bergentheim - www.toppoint.com - LT91778 - PO
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LT91773 | Miętówki w opakowaniu SERCA
Cukierki miętowe w opakowaniu w kształcie serca. Czerwone 
transparentne lub białe. W pudełku znajduje się około 50 
cukierków. Rozmiar: 72x65x7mm

LT91778 | Pudełko z miętówkami
Pudełko z miętówkami, w kształcie ciężarówki, otwierane z 
tyłu samochodu. W pudełku około 45 cukierków. Rozmiar: 
90x55x7mm

LT91793 | Miętówki w prostokątnym pudełku
Prostokątne pudełko z dozownikiem zawierające około 50 sztuk 
cukierków miętowych bez cukru. Rozmiar: 79x48x6mm

LT91725 | Miętówki w opakowaniu KCIUK
Cukierki miętowe w opakowaniu w kształcie kciuka. Opakowanie 
zawiera 35 sztuk miętówek bez cukru. Idealne pod nadruk 
cyfrowy. Rozmiar: 83x58x7mm

LT91779 | Miętówki w opakowaniu DOM
Pudełko z miętówkami, w kształcie domu, otwierane przez 
komin. W pudełku znajduje się około 50 cukierków. Rozmiar: 
73x65x7mm

LT91726 | Miętówki w opakowaniu T-SHIRT
Cukierki miętowe w pudełku w kształcie T-shirta. Otwierane na 
dole koszulki. Opakowanie zawiera około 40 sztuk miętówek bez 
cukru. Idealne pod nadruk cyfrowy. Rozmiar: 73x73x6mm
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LT90660 | Elektroniczna zapalniczka
Elektroniczna zapalniczka z możliwością 
wielokrotnego napełniania. Posiada zabezpieczenie 
przed dziećmi. Rozmiar: 82x25x12mm

LT90698 | Zapalniczka Torpedo
Elektroniczna, doładowywana zapalniczka. Posiada 
zabezpieczenie przed dziećmi. Rozmiar: 82x24x10mm

LT90709 | Zapalniczka Turbo
Ta elektryczna zapalniczka nadaje się wielokrotnego 
napełniania i ma turbo płomień. Dzięki temu wiatr nie 
zdmuchuje płomienia zapalniczki. Bezpieczna dla 
dzieci. Rozmiar: 83x26x13mm

LT90610 | Zapalniczka Torpedo
Elektroniczna, przeźroczysta zapalniczka, z 
możliwością wielokrotnego napełniania. Posiada 
zabezpieczenie przed dziećmi. Rozmiar: 81x24x9mm

LT90699 | Zapalniczka Torpedo metaliczna
Elektroniczna zapalniczka metalowa z możliwością 
wielokrotnego napełniania. Posiada zabezpieczenie 
przed dziećmi. Rozmiar: 82x24x9mm

LT90701 | Zapalniczka jednorazowa
Zapalniczka jednorazowa. Posiada zabezpieczenie 
przed dziećmi. Rozmiar: 82x23x11mm

LT90590 | Zapalniczka 90
Zapalniczka Cricket z niklowanym górnym elementem, 
jednorazowa. Posiada zabezpieczenie przed dziećmi. 
Rozmiar: 80x22x10mm
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LT90707 | Turbo zapalniczka Adventure
Ta turbo zapalniczka Adventure ma moc pozwalającą 
na rozpalenie np. kuchenki z jedzeniem, ogniska lub 
świec. Zapalniczka turbo nadaje się do ponownego 
napełnienia i jest naprawdę łatwa w użyciu. Ponieważ 
na płomień nie ma wpływu wiatr, Ogień można zapalić 
nawet przy silnym wietrze. Rozmiar: 68x40x18mm

LT90712 | Zapalniczka z otwieraczem
Jednorazowa zapalniczka z otwieraczem. Posiada 
zabezpieczenie przed dziećmi. Rozmiar: 81x24x10mm

LT90912 | Zapalniczka elektroniczna EB15
Elektroniczna zapalniczka z otwieraczem do butelek. 
Z możliwością wielokrotnego napełniania. Posiada 
zabezpieczenie przed dziećmi. Rozmiar: 80x25x9mm

LT90666 | Elektroniczna zapalniczka
Elektroniczna zapalniczka z możliwością 
wielokrotnego napełniania, wykonana z mrożonego 
plastiku. Matowy, srebrny górny element. Posiada 
zabezpieczenia przed dziećmi. Rozmiar: 82x25x11mm

LT90905 | Zapalniczka Special
Elektroniczna zapalniczka z indywidualnym 
znakowaniem full-kolor. Z możliwością wielokrotnego 
napełniania. Posiada zabezpieczenie przed dziećmi. 
Dostępna od 5.000szt. Rozmiar: 80x25x9mm

LT90687 | Zapalniczka LED
Elektroniczna zapalniczka z możliwością 
wielokrotnego napełniania z diodą LED. Posiada 
zabezpieczenie przed dziećmi. Rozmiar: 82x25x11mm

LT90708 | Zapalniczka Polo De Luxe
Elektroniczna zapalniczka z możliwością 
wielokrotnego napełniania, srebrna. Posiada 
zabezpieczenie przed dziećmi. Rozmiar: 81x24x9mm

LT90604 | Zapalniczka Polo
Elektroniczna zapalniczka z możliwością 
wielokrotnego napełniania ze srebrnym górnym 
elementem. Posiada zabezpieczenie przed dziećmi. 
Rozmiar: 81x24x9mm
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LT90915 | Długa zapalniczka
Długa, aluminiowa zapalniczka. Przycisk z boku. Rozmiar: 
178x15x12mm

LT90706 | Metalowa zapalniczka do świec
Jest to idealna zapalniczka, która rozświetli atmosferę. Długość 
zapalniczki sprawia, że nie poparzysz sobie rąk podczas 
rozpalania świec czy grilla. Łatwa w obsłudze. Efektowny, 
metaliczny wygląd. Rozmiar: 210x15x18mm

LT90704 | Zapalniczka łukowa
Zapalniczka łukowa jest elektryczną zapalniczką, która jest 
wiatroszczelna, niepalna i łatwa w użyciu. Ta zapalniczka zastąpi 
wszystkie Twoje aktualne zapalniczki. Jest ona ładowana za 
pomocą kabla USB. Można ją ponownie ładować nawet 100 
razy. Jest wytrzymała, przyjazna środowisku i podpali wszystko. 
Rozmiar: 230x26x19mm
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LT90669 | Zapalniczka
Zapalniczka idealna do rozpalania grilla. Niezwykle bezpieczna 
dzięki długiej metalowej przedniej części. Zabezpieczona przed 
dziećmi blokadą bezpieczeństwa. Rozmiar: 275x42x28mm

LT90577 | Zapalniczka do rozpalania grilla
Elektroniczna zapalniczka wykonana z plastiku, z możliwością 
wielokrotnego napełniania. Z zabezpieczeniem przed dziećmi. 
Rozmiar: 190x41x20mm

LT90705 | Zapalniczka użytkowa Summer
Ta użytkowa zapalniczka w jaskrawych kolorach rozświetli każdą 
imprezę. Zapalniczka ta posłuży głównie do rozpalania grilla 
lub przy zapalaniu świec. Zapalniczka jest idealna, aby uniknąć 
poparzenia rąk podczas zapalania świecy. Rozmiar: 172x46x18mm

LT90691 | Zapalniczka
Mocna, duża zapalniczka. Idealna do rozpalania grilla. W 4 
kolorach: białym, czarnym, niebieskim i czerwonym. Duża 
powierzchnia nadruku. Zabezpieczenie przed dziećmi. Rozmiar: 
229x45x20mm
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LT91125 | Samochodowy odświeżacz powietrza
Pozbądź się nieprzyjemnych zapachów z samochodu i odśwież 
go. Odświeżacze powietrza zapewniają świeży zapach w 
samochodzie. Stwórz swój własny kształt i projekt odświeżacza, a 
także wybierz własny zapach. Rozmiar: 70x90mm

LT91539 | Mała skarbonka
Mała świnka skarbonka. Nadruk tamponowy. Narzędzie promocji 
świata finansów. Dostępna w kolorze niebieskim i różowym. Od 
5.500 sztuk możliwe dowolne kolory. Rozmiar: 78x103x82mm

LT91115 | Samochodowy odświeżacz powietrza na kratkę 
wentylacyjną
Samochodowy odświeżacz powietrza. Umieść go na kratce 
wentylacyjnej i poczuj nową jakość świeżego powietrza. Do 
zestawu dołączony został dodatkowy wkład. Odświeżacz może 
być również uzupełniany  innymi dostępnymi na rynku wkładami. 
Rozmiar: 58x30x30mm
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LT91245 | Mała ciężarówka
Mała ciężarówka z plastiku (kręcące się kółka) Wiele możliwości 
nadruku. Rozmiar: 192x30x45mm

LT90772 | Puzzle
Układanka kwadratowa. Duża powierzchnia nadruku Rozmiar: 
75x75x6mm

LT90770 | Puzzle
Układanka prostokątna. Duża powierzchnia nadruku. Rozmiar: 
90x75x6mm

LT90224 | Drewniane Yoyo
To klasyczne drewniane Yoyo jest zabawką i rozrywką wszech 
czasów. Opcje nadruku pozwalają na to, aby Twój tekst/logo 
został pięknie wydrukowany na Yoyo. Rozmiar: ø52x22mm

LT90225 | JoJo
Transparentne jojo w żywych kolorach. Białe wykonane z 
pełnokolrystycznego plastiku. Duża powierzchnia nadruku. 
Rozmiar: ø55x35mm



TOYS

264

16 8

LT91575 | Zestaw kredek
6 krótkich kredek w transparentnym etui. Znakowanie za pomocą 
naklejki. Rozmiar: 95x55x8mm

LT91576 | Zestaw kredek
6 krótkich kredek w kartoniku. Od 250szt. możliwość zamówienia 
indywidualnego pudełka. Rozmiar: 90x45x9mm

LT91540 | Zestaw do kolorowania
Kolorowanka A4 (31x21,5 cm), 8 kartek. 6 kredek (91575) 
pakowanych w transparentne opakowanie. Znakowanie w formie 
naklejki. Rozmiar: 310x215x9mm

LT91571 | Zestaw do kolorowania
Kolorowanka A6 (15x10,5 cm), 16 stron, 6 krótkich kredek (91575) 
w transparentnym opakowaniu. Znakowanie w formie naklejki. 
Rozmiar: 148x105x9mm
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LT90421 | Kreda w pudełku
4 sztuki kredy w pudełku. Fajny upominek dla dzieci. Od 250 
szt. możliwość wykonania swojego własnego pudełka. Rozmiar: 
135x97x25mm

LT92519 | 14- elementowy zestaw biurowy
Najlepszy zestaw biurowy zawierający wszystko czego 
potrzebujesz na swoim biurku: drewnianą linijkę, ołówki, 
temperówkę, gumkę, elastyczną linijkę do notatnika, 
samoprzylepne karteczki, zakładkę indeksującą i oczywiście 
długopis. Rozmiar: 155x25x210mm

LT92518 | Dziecięcy zestaw do malowania
Książka do kolorowania dla dzieci z zestawem 6 kolorowych 
kredek. Książka posiada 20 pustych stron, aby umożliwić 
dzieciom uwolnienie własnej kreatywności. Kompaktowa forma 
pozwala na używanie książki w domu, jak również zabranie 
zestawu na wakacje. Wspaniały sposób na zapewnienie dziecku 
rozrywki. Rozmiar: 140x210x10mm

LT90767 | Zestaw kart do gry w bambusowym pudełku
Bambusowe pudełko z 2 zestawami kart do gry. Z tym zestawem 
będziesz gotowy na każdy wieczór gier. Rozmiar: 108x152x35mm
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LT90776 | Drewniana gra w układanie wieży
Dzięki tej grze w wieżę możesz zafundować sobie lub komuś 
innemu wiele godzin zabawy. Zestaw z 48 drewnianymi klockami 
zapakowany w bawełnianą torbę to miły prezent dla każdego. 
Rozmiar: 310x160x105mm

LT90764 | Zestaw do gry w kółko i krzyżyk w bambusowym 
pudełku
Poręczny zestaw do gry w kółko i krzyżyk. Pudełko zamykane jest 
bambusową, przesuwaną pokrywą. Rozmiar: 74x73x30mm

LT90777 | Drewniana gra Kubb w etui
Ta szwedzka gra w rzucanie szybko stała się znana na całym 
świecie. Dzięki tej zabawnej grze zapewnisz sobie długą 
rozrywkę. Rozmiar: 120x350x350mm
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LT90781 | Paletki tenisowe z MDF i planszą do gry w chińczyka
Zestaw tenisowy odpowiedni do gry na plaży, w parku lub w 
ogrodzie. Na paletkach została umieszona plansza do gry w 
chińczyka. Rozmiar: 400x250x38mm

LT90779 | Drewniany zestaw plażowy do frescobol
W grę tę można się bawić na plaży, w parku lub w ogrodzie. 
Zestaw do gry wykonany jest z drewna i dostarczany z 2 piłkami. 
Rozmiar: 46x225x90mm

Wolisz tenisa na plaży? Nasze zestawy są wykonane z 
różnych materiałów i zapewniają godziny zabawy na 
plaży, w parku lub w każdym innym miejscu, gdzie masz 
wystarczająco dużo miejsca do gry. 
Jeśli szukasz gry, którą można łatwo nosić w torbie lub 
kieszeni, mamy również takie gry w ofercie.
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LT93406 | Wkrętak z otwieraczem do butelek
Praktyczny zestaw śrubokrętów nadający się do każdego 
problemu w domu i w biurze. Zestaw zawiera najczęstsze kształty 
i rozmiary. Posiada także otwieracz do butelek, by po ciężkim 
dniu w roli złotej rączki, można było rozkoszować się zimnym 
piwem i podziwiać efekt swojej pracy. Rozmiar: 151x33x14mm

LT93405 | Narzędzie wielofunkcyjne z karabińczykiem
Narzędzie wielofunkcyjne zapewnia wiele różnych narzędzi na 
każdą okazję takich, jak nóż czy otwieracz do butelek. Możesz 
przyczepić urządzenie do torby za pomocą karabińczyka. 
Zostanie dostarczone wraz z pasującym pudełkiem prezentowym. 
Rozmiar: 100x55x25mm

LT93403 | Wielofunkcyjne narzędzie w skórzanym etui
Wielofunkcyjna karta 11 w 1 wykonana ze stali nierdzewnej w 
poręcznym etui. Ten przedmiot zostanie dostarczony w etui PU i 
może być łatwo przechowywany w portfelu. Rozmiar: 80x55mm
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LT91282 | Młotek bezpieczeństwa
Ten młotek bezpieczeństwa posiada ostry koniec używany do 
rozbijania okien samochodowych, ostry nóż do pasów, magnes 
i światło COB. Młotka bezpieczeństwa nie powinno zabraknąć 
w Twoim aucie na wypadek, gdyby zdarzył się wypadek. Dzięki 
magnesowi, łatwo możesz użyć światła COB na żelaznych 
powierzchniach bez użycia rąk. Rozmiar: 57x24x148mm

LT90885 | Opaska na rękę Survival
Opaska na rękę Survival zawiera w sobie kompas, nóż, gwizdek, 
krzesiwo, a w awaryjnych sytuacjach może zostać złączona w 
dwie liny, o długości 180cm każda. Must-have dla pasjonatów 
outdooru. Rozmiar: 110x35x30mm

LT93402 | Kompaktowe narzędzie wielofunkcyjne
To urządzenie posiada wiele przydatnych narzędzi podczas 
podróży i może być łatwo zamontowane do plecaka lub ubrania. 
Ten przedmiot dostarczony zostanie z małą instrukcją w której 
wyjaśnione są wszystkie funkcje narzędzia. Rozmiar: 85x25x2mm
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LT90727 | Mały nożyk
Transparentny nożyk. Nowoczesny model w kilku świeżych 
kolorach. Posiada otwór do mocowania np. do breloka. Rozmiar: 
131x24x12mm

LT91592 | Duży ołówek kreślarski 25cm
Ołówek kreślarski, nienaostrzony. Z dużą powierzchnią nadruku. 
Rozmiar: 247x15x8mm

LT90730 | Nóż XXL
Nożyk, 14 elementów. Wersja XXL. Rozmiar: 155x40x12mm

LT90720 | Mały nożyk
Nożyk z 12 elementami. Klips ułatwiający noszenie. Od lat w 
czołówce artykułów reklamowych. Rozmiar: 140x20x7mm
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LT91200 | Mini brelok w kształcie linijki 0.5m
Biała elastyczna plastikowa mini metrówka na breloku. Mierzy w 
centymetrach, 0.5 metr. Rozmiar: 66x24x13mm

LT91210 | Elastyczna linijka
Metrówka PCV. 1 metr. Rozmiar: 130x13x25mm

LT91220 | Elastyczna linijka
Metrówka PCV. 2 metry. Rozmiar: 235x31x15mm
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LT91819 | Miara fix 3m
Miara fix posiada długość 300cm, łatwa w doczepieniu do 
twojego paska, praktyczny gadżet reklamowy. Rozmiar: 
80x35x70mm

LT91821 | Miara Fix 5m
Miara o długości 500cm, łatwa w doczepieniu to twoich spodni, 
praktyczny gadzet reklamowy. Rozmiar: 90x40x75mm

LT91818 | Miara Assist 5m
Miara o długości 500cm, dzięki specjalnemu klipowi z łatwością 
możesz zamocować ją do swojego paska, bardzo trwała dzięki 
solidnej obudowie, ładna i praktyczna, idealna jako prezent 
promocyjny. Rozmiar: 70x80x35mm

LT91817 | Miara 3m
Miara o długości 300cm, dzięki specjalnemu klipowi z łatwością 
możesz zamocować ją do swojego paska, bardzo trwała dzięki 
solidnej obudowie, ładna i praktyczna, idealna jako prezent 
promocyjny. Rozmiar: 70x30x70mm
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LT90440 | Miarka 2m
Miarka, 2 metry. Łatwa w użyciu. Duża powierzchnia nadruku. 
Rozmiar: ø83x30mm

LT90444 | Miarka 5m
Miarka, 5 metrów. Łatwa w użyciu. Duża powierzchnia nadruku. 
Rozmiar: ø93x35mm

LT90442 | Miarka 3m
Miarka, 3 metry. Łatwa w użyciu. Duża powierzchnia nadruku. 
Rozmiar: ø83x30mm

LT91816 | Giant miara 5m
Miara o długości 500cm, dzięki specjalnemu klipowi z łatwością 
możesz nosić ją na pasku. Rozmiar: 65x37x65mm

LT91814 | Giant miara 3m
Przydatna miara o długości 300cm, dzięki specjalnemu klipowi 
z łatwością możesz dołączyć ją do swoich spodni. Rozmiar: 
58x35x57mm
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LT90490 | Poncho biodegradowalne
Poncho wykonane z polietylenu. Należy pamiętać, że plastik 
powinien zostać umieszczony w odpowiednim pojemniku na 
odpady. Poncho ulega naturalnej degradacji w ciągu 12 miesięcy. 
Rozmiar: 110x160x5mm

LT90489 | Płaszcz przeciwdeszczowy
Plastikowy płaszcz przeciwdeszczowy z kapturem. Jeden 
uniwersalny rozmiar. Znakowanie naklejką. Rozmiar: 135x95x4mm

LT95036 | Przenośny mini wentylator
Weź ten poręczny mini wentylator z opaską na rękę, 
gdziekolwiek jesteś. Idealny gadżet na gorące, 
letnie dni. Jasne, efektowne kolory sprawią, że logo 
Twojego klienta będzie bardzo dobrze widoczne. 
Ten przedmiot zostanie dostarczony w pudełku 
upominkowy. Rozmiar: 260x50x40mm

LT90449 | Ponczo przeciwdeszczowe
Ponczo przeciwdeszczowe w opakowaniu-kulce. Z brelokiem, 
który można zaczepić np. do roweru lub spodni. Rozmiar: ø60mm
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LT91225 | Grzechotka w kształci ręki
Grzechotka w kształcie ręki w kilku kolorach. Rozmiar: 
185x90x19mm

LT91567 | Taca do kawy/piwa
Taca na sześć kubków lub szklanek. Rozmiar: 225x208x12mm

LT91570 | The Original CupKeeper - kubki(250-330 ml) i kufle 
(do 550ml)
Dbaj o przyjaciół i środowisko. Nie martw się o zaśmiecanie 
planety papierowymi uchwytami. Ten produkt wykonany jest 
ze spożywczego polipropylenu-plastiku, który może zostać 
poddany recyklingowi. Uchwyt można nosić w torebce lub-dzięki 
haczykowi-zawiesić na torbie. Odpowiedni dla 6 kubków i kufli do 
550ml. Rozmiar: 150x80x45mm

LT91569 | The Original Cupkeeper – pojemność od 180-330ml
Dbaj o przyjaciół i środowisko. Nie martw się o zaśmiecanie 
planety papierowymi uchwytami. Ten produkt wykonany jest 
ze spożywczego polipropylenu-plastkiu, który może zostać 
poddany recyklingowi. Uchwyt można nosić w torebce lub-dzięki 
haczykowi-zawiesić na torbie. Odpowiedni dla 6 kubków o 
pojemności 180-330ml. Rozmiar: 130x75x38mm



276

THEMES & EVENTS

LT16203 | Farby do malowania twarzy
Farby do malowania twarzy. Czerowny-biały-niebieski. Idealny 
na imprezy sportowe. Kibicuj Holandii. Nadaję się pod nadruk. 
Rozmiar: 17x38x74mm

LT16209 | Rękawica Kibica Holandia
Duża rękawica w barwach Holandii z dużą powierzchnią nadruku. 
Wyjątkowy kształt rękawicy sprawi, że na pewno zostanie ona 
zauważona. Świetny gadżet na różne wydarzenia i imprezy. 
Rozmiar: 4x300x406mm

LT19209 | Rękawica Kibica Francja
Duża rękawica w barwach Francji z dużą powierzchnią nadruku. 
Wyjątkowy kształt rękawicy sprawi, że na pewno zostanie ona 
zauważona. Świetny gadżet na różne wydarzenia i imprezy. 
Rozmiar: 4x300x406mm

LT91212 | Event hand
Duża ręka eventowa ze sporym miejscem do nadruku. Unikalny 
rozmiar ręki zapewni dobrą widoczność. Bardzo dobry nośnik 
reklamy na różnego rodzaju przyjęcia. Rozmiar: 4x300x406mm

LT18209 | Rękawica Kibica Belgia
Duża rękawica w barwach Belgii z dużą powierzchnią nadruku. 
Wyjątkowy kształt rękawicy sprawi, że na pewno zostanie ona 
zauważona. Świetny gadżet na różne wydarzenia i imprezy. 
Rozmiar: 4x300x406mm

LT17209 | Rękawica Kibica Niemcy
Duża rękawica w barwach Niemiec z dużą powierzchnią nadruku. 
Wyjątkowy kształt rękawicy sprawi, że na pewno zostanie ona 
zauważona. Świetny gadżet na różne wydarzenia i imprezy. 
Rozmiar: 4x300x406mm
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LT94553 | Kubek z nasionami pomidora Cherry
Doniczka z nasionami pomidora Cherry w kilku jaskrawych 
kolorach. Jeśli roślina jest wystarczająco duża, aby przenieść ją 
do ogrodu, doniczkę można myć w zmywarce i nadaje się ona do 
ponownego użytku jako kubek do kawy. Dobrze zaprojektowana 
krawędź tworzy podwójną ściankę, aby zapobiec poparzeniu 
dłoni podczas picia. Rozmiar: ø85x90mm

LT94552 | Doniczka-kubek z izolacją termiczną i nasionami 
truskawek
Doniczka z nasionami w kilku kolorach. Jeśli roślina jest 
wystarczająco duża, aby przenieść ją do ogrodu, doniczkę 
można umyć w zmywarce i nadaje się ona do ponownego użytku 
jako kubek do kawy. Dobrze zaprojektowana krawędź tworzy 
podwójną ściankę, aby zapobiec poparzeniu dłoni podczas picia. 
Rozmiar: ø85x90mm

LT94551 | Koperta z nasionami kwiatów
Nie ma lepszego letniego prezentu niż podarowanie nasion 
kwiatów. Kopertę można zadrukować metodą full-color, jest ona 
świetnym upominkiem, który można wrzucić do skrzynki na listy 
lub na wycieraczkę! Rozmiar: 116x162x4mm

LT94554 | Kubek z nasionami bazylii
Doniczka z nasionami bazylii w kilku jaskrawych kolorach. 
Jeśli roślina jest wystarczająco duża, aby przenieść ją do 
ogrodu, doniczkę można myć w zmywarce i nadaje się ona do 
ponownego użytku jako kubek do kawy. Dobrze zaprojektowana 
krawędź tworzy podwójną ściankę, aby zapobiec poparzeniu 
dłoni podczas picia. Rozmiar: ø85x90mm

LT94547 | Karmnik dla ptaków
Karmnik ma nowoczesny wygląd ze względu na 
czarny dach. Zawieś go na gałęzi lub zaczep na linie 
na szczycie dachu. Trzy różne wejścia umożliwiają 
jednoczesne jedzenie kilku ptaków. Rozmiar: 
105x90x250mm

LT94548 | Karmink dla ptaków XL
Karmnik ma nowoczesny wygląd ze względu na 
czarny dach. Zawieś go na gałęzi lub zaczep na linie 
na szczycie dachu. Pięć różnych wejść umożliwia 
jednoczesne jedzenie kilku ptaków. Rozmiar: 
105x90x350mm
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LT94514 | Domek dla owadów
Drewniany domek dla owadów, który służy jako schronienie 
np. dla pszczół, os lub motyli. Ciepłe schronienie na zimowy 
czas. Produkt pakowany w pudełko prezentowe. Rozmiar: 
200x77x246mm

LT94550 | Budka lęgowa DIY
Zbuduj samodzielnie budkę lęgową. Ten 7-częściowy domek 
do samodzielnego złożenia można łatwo zbudować bez 
użycia narzędzi. Drewno MDF, jest dostarczane w pudełku 
upominkowym z instrukcjami. Rozmiar: 142x121x175mm

LT94509 | Budka lęgowa
Zamień swój ogród w raj dla ptaków przy użyciu budki lęgowej. 
30-milimetrowy otwór jest odpowiedni dla małych ptaków, takich 
jak sikorka większa czy mazurek. 15-milimetrowa deska zapewnia 
izolację, a otwór w podłodze ułatwia odprowadzanie wody. 
Użyte drewno jest certyfikowane i pochodzi ze zrównoważonych 
źródeł. Rozmiar: 190x125x245mm

LT94549 | Budka lęgowa Rustic
Zamień swój ogród w ptasi raj przy użyciu rustykalnej budki 
lęgowej. 30-milimetrowy otwór wlotowy jest odpowiedni dla 
małych ptaków ogrodowych. 15- milimetrowa deska zapewnia 
izolację, a otwór w podłodze ułatwia odprowadzanie wody. 
Drewno użyte do produkcji jest certyfikowane i pochodzi ze 
zrównoważonych źródeł. Rozmiar: 120x145x225mm



FLOWER BAGS

280

NEW

NEW

NEW

NEW

EU

EU

EU

EU

LT94557 | Torebka z nasionami kwiatów bukietowych  4 g
Torebka z nasionami kwiatów, odpowiednia do obsiania 2 m². 
Prezent przyjazny dla środowiska. Rozmiar: 85x140mm

LT94558 | Papierowa torba prezentowa 120g/m² 40x30x20cm
Wysokiej jakości papierowa torba na prezenty z bawełnianymi 
uchwytami. Wyprodukowana w Europie. Rozmiar: 85x140mm

LT94560 | Torebka z nasionami kawiatów wabiących motyle i 
pszczoły 4 g
Torebka z nasionami kwiatów, odpowiednia do obsiania 2 m². 
Prezent przyjazny dla środowiska. Rozmiar: 85x140mm

LT94559 | Papierowa torba prezentowa 120g/m² 
40x11,5x11,5cm
Wysokiej jakości papierowa torba na prezenty z bawełnianymi 
uchwytami. Wyprodukowana w Europie. Rozmiar: 85x140mm
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LT98700 | Kubek ecologic materiały bio 250ml
Kubki wielokrotnego użytku są niezbędne naszemu 
społeczeństwu. Ekologiczny odpowiednik jednorazowych 
kubków. Mogą być używane na festiwalach, koncertach, eventach 
sportowych bądź prywatnych imprezach. Kubki produkowane 
są w Niemczech w 94% z plastiku z trzciny cukrowej. Zgodne z 
restrykcjami jedzeniowymi posiadają neutralny smak i zapach. Są 
w 100% wtórne. Rozmiar: ø73x100mm. Pojemność: 250ml

LT98701 | Kubek eco materiały bio 500ml
Kubki wielokrotnego użytku są niezbędne naszemu 
społeczeństwu. Ekologiczny odpowiednik jednorazowych 
kubków. Mogą być używane na festiwalach, koncertach, eventach 
sportowych bądź prywatnych imprezach. Kubki produkowane 
są w Niemczech w 94% z plastiku z trzciny cukrowej. Zgodne z 
restrykcjami jedzeniowymi posiadają neutralny smak i zapach. Są 
w 100% wtórne. Rozmiar: ø83x166mm. Pojemność: 500ml

LT98706 | Kubek termiczny 240ml
Europejski kubek wysokiej jakości, projektu Toppoint. Wykonany 
w 95% z bioplastiku, który powstaje z trzciny cukrowej. Kubek jest 
wielokrotnego użytku, w 100% nadaje się do recyklingu. Rozmiar: 
ø85x90mm. Pojemność: 240ml

LT98707 | Kubek termiczny z pokrywką 240 ml
Wyjątkowy zestaw kubków TopEarth nadaje nowy kierunek w 
ekologii. Przyjazna środowisku alternatywa jednorazowego 
kubka. Trwałe i niezniszczalne, wykonane w 95 procentach z 
organicznego plastiku pozyskiwanego z trzciny cukrowej. Zgodne 
z surowymi normami w zakresie produkcji żywności. Posiadają 
neutralny smak i zapach. Rozmiar: ø84x107mm. Pojemność: 
240ml
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LT98744 | Butelka Loop transparent R-PET 600ml
Jednościankowa butelka do picia o pojemności 600ml. 
Wykonana z materiału R-PET. Nadaje się tylko do zimnych 
napojów niegazowanych. Rozmiar: ø66x256mm. Pojemność: 
600ml

LT98860 | Bidon sportowy ergonomiczny 750ml
Butelka TopEarth jest produkowana w Europie w 95% z 
naturalnego tworzywa z trzciny cukrowej. Butelka nie ma 
smaku ani zapachu zgodnie z regulacjami żywieniowymi. Jest 
niecieknąca i w 100% biodegradowalna. Rozmiar: ø73x248mm. 
Pojemność: 750ml

LT98742 | Butelka Loop combi R-PET 600ml
Jednościankowa butelka do picia o pojemności 600ml. Mieszaj i 
miksuj kolory zakrętek i butelek, aby stworzyć własną kombinację 
kolorów. Wykonana z materiału R-PET. Nadaje się tylko do 
zimnych napojów niegazowanych. Rozmiar: ø66x256mm. 
Pojemność: 600ml

LT98717 | Termiczna butelka Flow 400ml
Butelka z podwójną ścianką i izolacją próżniową z serii Toppoint 
'Flow'. Pokrywka z klapką jest w 100% szczelna. Ścianki 
wewnętrzna i zewnętrzna wykonane są z wysokiej jakości stali 
nierdzewnej, dzięki czemu napój dłużej utrzymuje pożądaną 
temperaturę. Napoje pozostają ciepłe do 12 godzin, a zimne do 
24 godzin. Rozmiar: ø70x200mm. Pojemność: 400ml
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LT91623 | Torba papierowa 90g/m² 22x10x31cm
Torba wykonana z papieru, ze skręcanymi uchwytami. 
Posiada certyfikat FSC, wyprodukowana w Europie. Rozmiar: 
220x100x310mm

LT91622 | Torba papierowa ze skręcanymi uchwytami 90g/m² 
18x8x22cm
Papierowa torba ze skręcanymi uchwytami. Posiada 
certyfikat FSC i została wyprodukowana w Europie. Rozmiar: 
180x80x220mm

LT91629 | Torba papierowa 70g/m² 28x10x22cm
Torba z papieru kraftowego z uchwytami. Posiada certyfikat FSC, 
wyprodukowana w Europie. Rozmiar: 280x100x220mm

LT91624 | Torba kraft papier 90g/m² 32x12x41cm
Torba z papieru kraftowego ze skręcanymi uchwytami. 
Posiada certyfikat FSC, wyprodukowana w Europie. Rozmiar: 
320x120x410mm

LT91631 | Torba papierowa  70g/m² 32x21x33cm
Torba z papieru kraftowego z uchwytami. Posiada certyfikat FSC, 
wyprodukowana w Europie. Rozmiar: 320x210x330mm

LT91630 | Torba papierowa 70g/m² 26x17x25cm
Torba z papieru kraftowego z uchwytami. Posiada certyfikat FSC, 
wyprodukowana w Europie. Rozmiar: 260x170x250mm
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LT95157 | Torba na ramię bawelna OEKO-TEX® 140g/m² 
38x10x42cm
Klasyczna niebielona bawełniana torba na ramię idealna do 
działań promocyjnych. Certyfikowana przez OEKO-TEX® ta torba 
to zrównoważony wybór. Rozmiar: 380x100x420mm

LT95155 | Torba na ramię bawelna OEKO-TEX® 140g/m² 
38x42cm
Klasyczna, niewybielana torba bawełniana idealna do działań 
promocyjnych. OEKO-TEX® poświadcza jakość tej torby jako 
odpowiedzialny wybór. Rozmiar: 380x420mm

LT95156 | Torba na ramię bawelna OEKO-TEX® 140g/m² 
38x42cm
Klasyczna, bawełniana torba. Idealna do działań promocyjnych. 
Oeko-tex poświadcza jakość tej torby jako odpowiedzialny wybór. 
Rozmiar: 380x420mm

LT95159 | Torba na ramię bawelna OEKO-TEX® 140g/m² 
40x10x35cm
Klasyczna torba bawełniana idealna do działań promocyjnych. 
OEKO-TEX® poświadcza jakość tej torby jako odpowiedzialny 
wybór. Rozmiar: 400x100x350mm

LT95160 | Torba na ramię bawelna OEKO-TEX® 140g/m² 
40x10x35cm
Klasyczna torba bawełniana idealna do działań promocyjnych. 
OEKO-TEX® poświadcza jakość tej torby jako odpowiedzialny 
wybór. Rozmiar: 400x100x350mm

LT95158 | Torba na ramię bawelna OEKO-TEX® 140g/m² 
38x10x42cm
Klasyczna niebielona bawełniana torba na ramię idealna do 
działań promocyjnych. Certyfikowana przez OEKO-TEX® ta torba 
to zrównoważony wybór. Rozmiar: 380x100x420mm
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LT95164 | Torba na ramię bawelna OEKO-TEX® 270g/m² 
42x12x43cm
Klasyczna torba bawełniana wykonana z grubego tworzywa. 
Idealna do działań promocyjnych i codziennego użytku. OEKO-
TEX® poświadcza jakość tej torby jako odpowiedzialny wybór. 
Rozmiar: 420x120x430mm

LT95163 | Bawełniana torba OEKO-TEX® 280g/m²
Klasyczna torba bawełniana wykonana z grubego tworzywa. 
Idealna do działań promocyjnych i codziennego użytku. OEKO-
TEX® poświadcza jakość tej torby jako odpowiedzialny wybór. 
Rozmiar: 420x120x430mm

LT95162 | Torba na ramię bawelna OEKO-TEX® 270g/m² 
45x10x33cm
Klasyczna torba bawełniana wykonana z grubego tworzywa. 
Idealna do działań promocyjnych i codziennego użytku. OEKO-
TEX® poświadcza jakość tej torby jako odpowiedzialny wybór. 
Rozmiar: 450x100x330mm

LT95161 | Torba na ramię bawelna OEKO-TEX® 280g/m² 
45x10x33cm
Klasyczna torba bawełniana wykonana z grubego tworzywa. 
Idealna do działań promocyjnych i codziennego użytku. OEKO-
TEX® poświadcza jakość tej torby jako odpowiedzialny wybór. 
Rozmiar: 450x100x330mm

LT95205 | Worek plecak bawełniany OEKO-TEX® 35x45cm
Bawełniany worek z certyfikatem OEKO-TEX® Standard 100. 
Bawełniane sznury nadają plecakowi naturalny wygląd. Rozmiar: 
350x450mm

LT95204 | Worek plecak bawełna OEKO-TEX® 140g/m² 
35x45cm
Worek wykonany z niebielonej bawełny z certyfikatem OEKO-
TEX® Standard 100. Bawełniane sznurki nadają plecakowi 
naturalny wygląd. Rozmiar: 350x450mm
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LT95108 | Torba z juty 340g/m²
Torba na ramie wykonana z juty, uchwyty z płótna. Idealny 
prezent biznesowy. Idealna zarówno na zakupy, jak i plażę. 
Rozmiar: 380x100x380mm

LT91322 | Torba na zakupy
Torba na zakupy wykonana z juty, uchwyty z bawełny. 
Ekologiczny upominek. Rozmiar: 385x125x320mm

Dzięki certyfikatowi OEKO-TEX®, nasze bawełniane 
torby są ekologicznym wyborem. Certyfikat OEKO-
-TEX® jest to rozpoznawalny na całym świecie znak 
jakości dla wyrobów włókienniczych, który gwarantu-
je, że produkt nie zawiera szkodliwych substancji, taki-
ch jak ołów czy kadm. W wielu przypadkach produkty 
posiadające certyfikat OEKO-TEX® przewyższają kra-
jowe i międzynarodowe wytyczne dotyczące produkcji 
i importu. Dokonaj właściwego wyboru i wybierz nasze 
ekologiczne torby. Kolejnym powodem jest fakt, że 
torby od wielu lat są w piątce najczęściej wybieranych 
produktów promocyjnych. 

DOSTĘPNE W RÓŻNYCH GRAMATURACH I 
WZORACH
Aby torby wyglądały jeszcze bardziej ekologicznie 
są dostępne w kolorze ecru, jak również białym, 
czerwonym, niebieskim oraz czarnym. Kolekcja OEKO-
TEX® jest wykonana w róznych wariantach grubości 
materiału opisana poprzez liczbę gramów bawełny na 
metr kwadratowy. Posiadamy pięć różnych modeli w 
gramaturach od 135 do 280 gramów na metr kwadratowy.

DRUKOWANE Z TWOIM LOGO BĄDŹ SLOGANEM 
REKLAMOWYM
Wszystkie torby można zadrukować w jednym do 
czterech kolorów na sitodruku, lub full-color metodą 
nadruku cyfrowego transfer. Torby posiadają bardzo 
duże pole nadruku oraz mogą być nadrukowane z 
dwóch stron. 

DLACZEGO NASZE TORBY OEKO-TEX® SĄ NAJLEPS-

ZYM WYBOREM?

✓ Szeroka kolekcja w róznych wzorach i rozmiarach

✓  Każda torba wyróżnia się metką z certyfikatem OEKO-

TEX® 

✓ Wybór różnych gramatur od 135 do 280 g/m²

✓ Duży obszar nadruku

✓  Szybka produkcja metodą sitodruku, około 6 dni 

roboczych (również przy dużych zamówieniach)

✓   Produkowane z materiałów według standardów “100” 

  OEKO-TEX®

✓  Certyfikowane “klasa 2” : możliwość bezpośredniego 

kontaktu ze skórą

✓  Haft krzyżykowy na uchwytach dla dodatkowej 

wytrzymałości
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LT91499 | Składana torba siatkowa z certyfikatem OEKO-TEX®
Poręczna torba siatkowa do zastosowania do wszelkiego rodzaju 
celów. Rozciągliwa tkanina siateczkowa doskonale nadaje się 
do owoców i warzyw. Po użyciu torbę można ponownie złożyć i 
łatwo przechowywać. Rozmiar: 370x250mm

LT95210 | Bawełniana torba wielokrotnego użytku na żywność 
OEKO-TEX® 40x45cm
Zmniejsz zużycie plastikowych toreb na zakupy, używając własnej 
torby na żywność. Niebielona bawełniana torba z siateczką 
doskonale nadaje się do owoców i warzyw. Nadaje się do 
wielokrotnego użytku. W przypadku zabrudzenia, należy prać 
torbę w niskich temperaturach (może się skurczyć). Rozmiar: 
400x450mm

LT95206 | Bawełniana torba wielokrotnego użytku na żywność 
OEKO-TEX® 25x30cm
Zmniejsz zużycie plastikowych toreb na zakupy, używając własnej 
torby na żywność. Niebielona bawełniana torba z siateczką 
doskonale nadaje się do owoców i warzyw. Nadaje się do 
wielokrotnego użytku. W przypadku zabrudzenia, należy prać 
torbę w niskich temperaturach (może się skurczyć). Rozmiar: 
250x350mm

LT95207 | Bawełniana torba wielokrotnego użytku na żywność 
OEKO-TEX® 25x30cm

LT95211 | Bawełniana torba wielokrotnego użytku na żywność 
OEKO-TEX® 40x45cm

LT95209 | Bawełniana torba wielokrotnego użytku na żywność 
OEKO-TEX® 30x40cm

LT95208 | Bawełniana torba wielokrotnego użytku na żywność 
OEKO-TEX® 30x40cm
Zmniejsz zużycie plastikowych toreb na zakupy, używając własnej 
torby na żywność. Niebielona bawełniana torba z siateczką 
doskonale nadaje się do owoców i warzyw. Nadaje się do 
wielokrotnego użytku. W przypadku zabrudzenia, należy prać 
torbę w niskich temperaturach (może się skurczyć). Rozmiar: 
300x400mm
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LT95199 | Bawełniana torba na zakupy z recyklingu 
38x42x10cm
Bawełniana torba na zakupy wykonana z materiału 
pochodzącego z recyklingu. Różnorodne źródła materiału nadają 
tkaninie niepowtarzalny wygląd. Drobne różnice kolorystyczne 
są w zasadzie nieuniknione i stanowią prawdziwy znak 
charakterystyczny dla toreb pochodzących z recyklingu. Szerokie 
paski na ramię nadają torbie solidnego wyglądu. Rozmiar: 
380x100x420mm

LT95198 | Bawełniana torba na zakupy z recyklingu 38x42cm
Bawełniana torba na ramię wykonana z materiału pochodzącego 
z recyklingu. Różnorodne źródła materiału nadają tkaninie 
niepowtarzalny wygląd. Drobne różnice kolorystyczne 
są w zasadzie nieuniknione i stanowią prawdziwy znak 
charakterystyczny dla toreb pochodzących z recyklingu. Rozmiar: 
380x420mm

LT95226 | Torba na zakupy płótno z recyklingu 43x14x33cm
Pojemna torba na zakupy wykonana z płótna z recyklingu. 
Struktura i efekt sprania materiału nadają torbie solidny 
wygląd. Torba jest w całości podszyta, ma bawełniane 
uchwyty i wzmocnioną podstawę. Dzięki rozmiarowi i dużemu 
otwarciu świetnie nada się również na dzień na plaży. Rozmiar: 
430x140x330mm

LT95228 | Worek ze sznurkiem bawełnianym z recyklingu 
38x42cm
Wygodna torba ze sznurkiem i uchwytami wykonana z bawełny 
pochodzącej z recyklingu. Różnorodne źródła materiału nadają 
tkaninie niepowtarzalny wygląd i dotyk. Niewielkie różnice 
kolorystyczne są nieuniknione i są prawdziwym znakiem 
recyklingowego charakteru tej torby. Rozmiar: 380x420mm

LT95225 | Torba podróżna płótno z recyklingu
Solidna torba podróżna z mocnego płótna z recyklingu. 
Struktura i efekt sprania materiału nadają torbie solidny wygląd. 
Torba jest całkowicie wyścielona i wyposażona w regulowany 
bawełniany pasek na ramię oraz wzmocnioną podstawę. Rozmiar: 
500x200x330mm. Pojemność: 30L
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LT95195 | Torba z recyklingu PET 100g/m²
Torba wyprodukowana z czterech butelek PET pozyskanych z 
recyklingu. Dołącz do redukcji odpadów przy użyciu naszej torby 
wykonanej z materiałów odnawialnych. Rozmiar: 380x420mm

LT95182 | Torba z recyklingu PET biała 100g/m²LT95181 | Torba z recyklingu PET biała 100g/m²

LT95180 | Torba z recyklingu PET biała 100g/m²

LT95196 | Torba z recyklingu PET 100g/m²
Torba wyprodukowana z czterech butelek PET pozyskanych 
z recyklingu. Dołącz do redukcji odpadów przy użyciu naszej 
torby wykonanej z materiałów odnawialnych. Rozmiar: 
380x100x420mm

LT95197 | Torba z recyklingu 100g/m²
Torba wyprodukowana z czterech butelek PET pozyskanych 
z recyklingu. Dołącz do redukcji odpadów przy użyciu naszej 
torby wykonanej z materiałów odnawialnych. Klin poszerzający 
gwarantuje dodatkową przestrzeń. Rozmiar: 400x150x300mm

LT91478 | Torba na ramię R-PET 110g/m²
Mocna, duża torba wykonana w 80% z materiałów PET 
pochodzących z recyklingu. Duża powierzchnia nadruku. 
Możliwość zamówienia w dowolnym rozmiarze od 3.000 szt. 
Rozmiar: 450x150x330mm



TRAVEL BAGS

290

R-PET

 

 

 

LT95220 | Termiczna torba wykonana z plastiku z recyklingu 
8L
Modna torba termoizolacyjna z regulowanym paskiem na ramię. 
Duży otwór ułatwia ładowanie i dostęp do głównej komory. 
Kieszeń z przodu zapinana na zamek pozwala bezpiecznie 
przechowywać drobne przedmioty. Rozmiar: 190x170x250mm. 
Pojemność: 8L

LT95218 | Plecak wykonany z plastiku z recyklingu
Wygodny i pojemny plecak wykonany z przetworzonych butelek 
PET. Wyściełane szelki z paskami kompresyjnymi oraz panel 
tylny zapewniają wygodę noszenia. Wyposażony w kilka kieszeni 
zapinanych na zamek, boczne kieszenie z siatki i kieszeń na 
laptopa. Odblaskowe detale zwiększają widoczność w ciemności. 
Rozmiar: 320x140x460mm. Pojemność: 20L

LT95219 | Torba podróżna XL wykonana z plastiku z recyklingu
Bardzo pojemna torba podróżna z regulowanym paskiem na 
ramię wykonana z przetworzonych butelek PET. Specjalna 
kieszeń na buty oddziela je od pozostałej zawartości i sprawia, że 
doskonale nadaje się również jako torba sportowa. Wyposażona 
w kilka kieszeni zapinanych na zamek, organizowanie rzeczy 
nigdy nie było łatwiejsze. Rozmiar: 570x300x320mm. Pojemność: 
45L

R-PET (plastik z recyklingy) to materiał na bazie 
przetworzonych - pokonsumenckich -plastikowych 
butelek PET. Oczyszczone, rozdrobnione i utkane na 
przędzę, stare butelki mogą być przekształcone w 
nową tkaninę tworząc wszelkiego rodzaju produkty. 
Nie tylko torby, ale również okładki na zeszyty, a 
nawet odzież.
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LT95213 | Torba na laptopa 15,6 cali R-PET
Stylowa i wytrzymała torba na laptopa, na ramię wykonana z 
R-PET. W głównej komorze znajduje się wyściełana kieszeń 
na laptopa (do 15,6 cali) oraz pokrowiec na tablet (do 11 cali). 
Opcjonalny szeroki, regulowany pasek na ramię zapewnia 
dodatkowy komfort. Na wyściełanym panelu tylnym znajduje się 
również pasek do bagażu, który można połączyć z walizką na 
kółkach. Rozmiar: 420x120x280mm

LT95214 | Torba podróżna Executive R-PET 23L
Pojemna i pomysłowa torba podróżna wykonana z R-PET. Torba 
szczególnie nadaje się na bagaż podręczny. Kompaktowa 
konstrukcja torby mieści się również w limitach linii lotniczych. 
Każdą stronę torby można zamknąć w celu bezpiecznego 
przechowania przedmiotów. Rozmiar: 400x200x250mm. 
Pojemność: 23L

LT95212 | Torba techniczna Eugene R-PET 18L
Wyjątkowy plecak z systemem antykradzieżowym wykonany z 
R-PET. Przestronna komora główna zawiera wyściełaną kieszeń 
na laptopa (do 15,6 cali) i kieszeń na tablet (11 cali). Po bokach 
zapinane na suwak kieszenie na drobne przedmioty. Komfortowo 
wyściełany panel tylny posiada także pasek do bagażu, który 
można połączyć z walizką na kółkach. Rozmiar: 290x150x400mm. 
Pojemność: 18L
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LT92527 | Zestaw karteczek samoprzylepnych z okładką z 
nasionami
Zeszyt wykonany z rosnącego papieru. Umieść pokrywę w glebie 
i podlej ją. Z czasem nasiona (mieszanka lawendy, stokrotki, 
chryzantemy, mięty i pomidorków koktajlowych) wykiełkują. 
Twój przekaz dosłownie rozkwitnie tworząc tę oryginalną 
reklamę. Zawiera 100 stron kwadratowego papieru z recyklingu, 
25 karteczek samoprzylepnych i zakładki indeksujące 5x25. 
Rozmiar: 80x15x150mm

LT92526 | Notes z okładką z rosnącego papieru
Ładny notes z okładką wykonaną z rosnącego papieru. Umieść 
okładkę w ziemi i podlej ją wodą. Po czasie nasionka (mieszanka 
zawiera m.in. lawendę, stokrotki, chryzantemy, miętę i pomidory 
koktajlowe) zaczną kiełkować. Twoja wiadomość dosłownie 
zakwitnie dzięki czemu będzie to trwała i oryginalna reklama. 
Notes zawiera 100 stron papieru z recyklingu w kratkę. Rozmiar: 
110x17x148mm

LT92523 | Notes wykonany z kamienia
Kartki notesu wykonane zostały z kamienia, dzięki czemu są 
one wytrzymałe, gładkie oraz wodoodporne, a w dodatku miłe 
w dotyku. Jego kształt oraz kartki na spirali umożliwiają łatwe i 
szybkie robienie notatek (50 arkuszy). Rozmiar: 85x7x135mm

LT92520 | Notebook A5 kartki z kamienia
Kartki papieru wykonane są z kamienia. W rezultacie są one 
mocne, gładkie i wyjątkowo przyjemne w dotyku. Strony są 
dziurkowane, co sprawia, że można je łatwo wyrywać. Rozmiar: 
155x15x215mm
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LT92528 | Notatnik z plastiku z recyklingu
Notatnik w twardej oprawie wykonany z plastiku z recyklingu. 
Wyjątkowy, stylowy i ekologiczny notatnik posiada elastyczną 
pętle na długopis oraz pasek. Posiada 160 kartek wykonanych z 
makulatury. Rozmiar: 140x12x210mm

LT92530 | Dziennik wykonany z plastiku z recyklingu format 
A5
Dziennik A5 w twardej oprawie wykonany z   plastiku z 
recyklingu: stylowy i ekologiczny. Posiada 160 stron papieru z 
recyklingu z wzorem w kropki. Rozmiar: 140x12x210mm

LT92521 | Skórzany dziennik/planer A5 z recyklingu
Fantazyjny planer o naturalnym wyglądzie. Pokrowiec wykonany 
z wytrzymałej skóry pochodzącej z recyklingu. Dziennik zawiera 
160 kremowych kartek oraz wstążkę. Zamykany na elastyczny 
pasek. Rozmiar: 135x10x209mm

LT92522 | Notatnik A5 w twardej oprawie z recyklingu
Stylowy notatnik w twardej oprawie o naturalnym wyglądzie. 
Pokrowiec wykonany z wytrzymałej skóry pochodzącej z 
recyklingu. Dziennik zawiera 160 kremowych kartek oraz wstążkę. 
Zamykany na elastyczny pasek. Posiada pętelkę na długopis. 
Rozmiar: 135x12x210mm
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LT87285 | Bambusowy długopis Stylus New york

LT87282 | Długopis bambusowo-słomkowy Stylus
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87547 87553 8756287287

R-PET PLAR-PET

LT87553 | Długopis R-PET

LT87562 | Długopis PLALT87547 | Długopis z plastiku z recyklingu

LT87287 | Antarctica Bamboo touch
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LT87294 | Długopis papierowy

LT87518 | Długopis Eco Leaf

LT87284 | Długopis bambusowo-słomkowy
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LT87552 | Długopis Woody
Bambusowy długopis Toppoint z kolorowym metalowym klipsem i 
plastikowymi częściami. Rozmiar: ø13x142mm

LT87289 | Długopis Bamboo
Długopis z bambusa z metalowym klipem i metalizowaną 
końcówką. Długopis zawiera czany wkład. Rozmiar: ø10x135mm

LT87288 | Długopis Alicante Bamboo
Długopis wykonany z bambusa z metalowym klipsem i metalową 
końcówką. Długopis zawiera czarny wkład. Rozmiar: ø11x140mm

LT87292 | Długopis Bamboo
Długopis zrobiony z bambusowego materiału z metalowym 
klipem, włącznikiem i czubkiem. Standardowy kolor wkładu - 
niebieski. Rozmiar: ø11x138mm

LT87283 | Bambusowy długopis New York
Popularny długopis New York wykonany z bambusa oraz metalu. 
Materiał ten nadaje mu trwałości. Posiada plastikowy wkład 
Jumbo w niebieskim kolorze. Rozmiar: ø11x140mm

LT87949 | Długopis papierowy Stylus
Długopis wykonany z ekologicznego papieru, niebieski wkład, z 
funkcją touchpen. Rozmiar: ø10x112mm
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LT91597 | Bambusowy ołówek

LT91598 | Bambusowy ołówek z gumką

LT87111 | Długopis Apollo z recyklingu

LT87106 | Długopis Apollo z recyklingu

LT87629 | Długopis Cosmo Bio
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LT87999 | Długopis Cube Bio

LT87880 | Długopis Kuma Bio

LT87279 | Długopis eco Speedy

LT87750 | Długopis Punto Eco

LT87541 | Długopis Vegetal Pen jednolity

LT87540 | Długopis Vegetal Pen Clear przejrzysty
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LT90428 | Pokrowiec na siodełko z plastiku z recyklingu
Pokrowiec na siodełko wykonany z plastiku z recyklingu. Łatwy 
w użyciu pokrowiec na siodełko od roweru. Dzięki elastycznej 
gumce pasuje na najbardziej popularne siodełka. Rozmiar: 
250x235mm

LT91204 | Ręcznik chłodzący z plastiku z recyklingu
Przyciągający wzrok ręcznik chłodzący, przydatny przy każdej 
aktywności fizycznej. Redukuje temperaturę ciała: odparowująca 
woda z ręcznika zmniejsza temperaturę ciała oraz otaczającego 
je powietrza. Ręcznik jak i etui wykonane są z  z plastiku z 
recyklingu. Rozmiar ręcznika- 30x80 cm. Rozmiar: 110x20x145mm

LT86715 | Okulary przeciwsłoneczne Earth ze słomy 
pszenicznej
Okulary przeciwsłoneczne Earth zawierają w 60 procentach 
włókno słomy pszenicznej, co nadaje im bardzo naturaly wygląd. 
Soczewki posiadają filtr UV400. Produkt zapakowany jest w 
pudełko prezentowe oznaczone certyfikatem FSC. Rozmiar: 
145x145x50mm

LT90882 | Smycz na klucze z organicznej bawełny
Smycz na klucze z bawełny organicznej oznaczonej certyfikatem. 
Rozmiar: 450x20mm

LT90490 | Poncho biodegradowalne
Poncho wykonane z polietylenu. Należy pamiętać, że plastik 
powinien zostać umieszczony w odpowiednim pojemniku na 
odpady. Poncho ulega naturalnej degradacji w ciągu 12 miesięcy. 
Rozmiar: 110x160x5mm



OUTLET



OUTLET

302

OUTLET

LT91380 | Bawełniana torba 105g/m²
Torba, 100% bawełny, długie uchwyty. Rozmiar: 
380x420mm

LT95145 | Torba zakupowa
Miękka i wygodna torba jak bluza z kolekcji Toppoint.  
Produkt posiada dużą podstawę i świetnie nadaje się 
do codziennego użytku. Rozmiar: 440x135x400mm

LT91732 | Narzędzie wielofunkcyjne
Zaprojektowane przez Toppoint kieszonkowe 
narzędzie, które posiada 9 różnych funkcji wysokiej 
jakości. Przy projektowaniu szczególną uwagę 
zwrócono na funkcjonalność. Produkt zawiera: 
szczypce, piłę, otwieracz do butelek, nóż, śrubokręty, 
otwieracz do puszek, przebijak oraz pilnik. Produkt 
sprzedawany w opakowaniu typu EVA. Rozmiar: 
20x69x29mm

LT91731 | Scyzoryk - 11 funkcji
Piękny i funkcjonalny scyzoryk, z kolekcji Toppoint. 
Posiada 11 funkcji: nóż, piła, nożyczki, otwieracz do 
butelek, śrubokręt, przebijak, pilnik do paznokci, 
przybornik do szycia, korkociąg, otwieracz do puszek i 
oczko. Rozmiar: 18x76x21mm

LT91714 | Kubek termiczny o podwójnych 
ściankach 270ml
Kubek termiczny o podwójnych ściankach, 
zaprojektowany przez Toppoint. Posiada plastikową 
przykrywkę oraz podwójne ścianki, których 
zastosowanie umożliwia wygodne trzymanie kubka-
nawet z bardzo gorącym napojem. Produkt posiada 
dużą powierzchnię nadruku. Rozmiar: ø79x160mm. 
Pojemność: 270ml

LT91184 | Butelka z głośnikiem 730ml 3W
Nowoczesny produkt w praktycznym wydaniu. 
Butelka z głośnikiem zaprojektowana przez Toppoint 
posiada poręczny kształt. Specjalny głośnik pozwala 
słuchać muzyki lub e-booka w każdym miejscu. To 
unikalne rozwiązanie świetnie sprawdzi się w trakcie 
ćwiczeń. Rozmiar: ø75x272mm. Pojemność: 730ml

LT50221 | Filiżanka i spodek Firenze 100ml
Filiżanka i spodek. Porcelana wysokiej jakości, 
idealne do espresso. Made in Europe. Rozmiar: 
ø65x56mm. Pojemność: 100ml

LT50171 | Filiżanka i spodek Maggiore 200ml
Filiżanka i spodek wykonane z białej porcelany, 
idealne do cappuccino. Rozmiar: ø92x66mm. 
Pojemność: 200ml

LT98813 | Szklana butelka na wodę ze wzorem 
630ml
Ta szklana butelka z drewnianą nakrętką posiada 
wzór iluzji optycznej. Jest w nowoczesnym i modny 
stylu. Używaj szklanej butelki, by zredukować ilość 
plastikowych butelek, do których jesteśmy tak 
przyzwyczajeni. W ten sposób możesz pić stylowo i 
ograniczać zużycie plastiku. Rozmiar: ø72x270mm. 
Pojemność: 630ml

LT98765 | Termos z kontrolą temperatury 
500ml
Ten termos posiada opcję kontroli temperatury na 
pokrywce. Naciśnij ekran pokrywki, by sprawdzić 
aktualną temperaturę napoju w środku. Świetnie 
utrzymuje temperaturę ciepłych i zimnych 
napojów. Możesz czerpać przyjemność z pysznej, 
gorącej kawy nawet po wielu godzinach. Rozmiar: 
ø70x245mm. Pojemność: 500ml

LT91182 | Butelka z głośnikiem Adventure 
700ml 3W
Z tą poręczną butelką, możesz słuchać muzyki 
gdziekolwiek jesteś oraz pić w tym samym czasie. 
Idealna dla podróżników! Przejdź się bądź zrelaksuj  
na pikniku słuchając swoich ulubionych brzmień. 
Dzięki funkcji bezprzewodowej, możesz połączyć 
głośnik z telefonem. Izolacja utrzyma temperaturę 
Twojego napoju, więc możesz się nim cieszyć 
jeszcze dłużej. Rozmiar: ø80x240mm. Pojemność: 
700ml

LT98779 | Kubek samochodowy 300ml
Wykonany z wysokiej jakości materiałów termiczny 
kubek do samochodu o podwójnych ściankach. 
Wewnętrzna i zewnętrzna ścianka kubka wykonana 
ze stali nierdzewnej. Szczelna budowa zapewnia 
brak problemów z przeciekaniem. Produkt z kolekcji 
Toppoint. Rozmiar: ø70x157mm. Pojemność: 300ml
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LT95147 | Torba podróżna rozmiar L
Torba podróżna Toppoint Design w klasycznym 
wyglądzie. Przechowując laptopa o maksymalnej 
średnicy 15”. Schowaj swoje klucze oraz organizer w 
kieszeni zamka błyskawicznego. Dzięki gumowej 
poduszce torba jest bardzo wygodna nawet przy 
pełnym obciążeniu. Rozmiar: 360x110x290mm

LT91419 | Torba na ramię 75g/m²
Torba non woven, na ramię. Z długim i szerokim 
paskiem. Długość paska: 1250 mm, szerokość: 80 mm. 
Modna reklama. Rozmiar: 300x80x370mm

LT95149 | Torba listonoszka Berlin
Praktyczna torba listonoszka do codziennego użytku z 
miękkim, wygodnym paskiem. W środku jest dużo 
różnych komór np. na laptop (do 17”), kieszeń zamykana 
na zamek, organizery na drobne rzeczy. Rozmiar: 
400x140x310mm

LT95151 | Plecak Festival
Kompaktowy i lekki plecak z dwiema przegrodami. W 
skromnych rozmiarach można zmieścić naprawdę 
wiele. Rozmiar: 230x80x400mm

LT95148 | Bezpieczny plecak
Przechowuj bezpiecznie swoje rzeczy w tym dużym i 
bardzo wygodnym plecaku o dużej wytrzymałości z 
wyściełanymi paskami na ramiona i panelem tylnym. 
Otwarcie głównej komory znajduje się na tylnej stronie, 
nie dając szans kieszonkowcom. Wewnątrz znajdują się 
liczne schowki na laptopa (do 15”) i tablet. Rozmiar: 
300x120x460mm

LT95146 | Plecak Office
Duży plecak na laptop z kolekcji Toppoint wykonany z 
klasycznego materiału. Można przechowywać w nim 
laptopa aż do wielkości 17”. Posiada funkcjonalną 
kieszeń na zamek, w której można przechowywać 
klucze. Plecak posiada szerokie szelki, więc jest 
wygodny nawet przy pełnym obciążeniu. Rozmiar: 
310x150x480mm

LT91410 | Średnia torba PP
Plastikowa torba wykonana z PP. Transparentna. 
Idealna na perfumy i podobne artykuły. Średni format. 
Maksymalnie 1 kolor nadruku na stronie. Nadruk 
wielokolorowy i inne rozmiary dostępne od 10.000 szt. 
Rozmiar: 230x95x280mm

LT95144 | Plecak ze ściągaczami
Zaprojektowane przez Toppoint. Miękki i wygodny 
plecak, który wygląda jak bluza z kieszenią na przodzie 
w stylu lat 70-tych! Rozmiar: 360x420mm

LT91409 | Duża torba PP
Plastikowa torba wykonana z PP. Transparentna. 
Idealna na perfumy i podobne artykuły. Duży format. 
Maksymalnie 1 kolor nadruku na stronie. Nadruk 
wielokolorowy i inne rozmiary dostępne od 10.000 szt. 
(czas dostawy około 12 tygodni). Rozmiar: 
280x110x380mm

LT95138 | Składana torba na zakupy
Pakowna torba na zakupy wykonana z filcu. Duży guzik 
z przodu nadaje torbie ostateczny charakter i umożliwia 
jej zamknięcie. Rozmiar: 400x140x400mm

LT91706 | Poliestrowa torba na ramię 75g/m²
Poliestrowa torba na ramię z długimi uchwytami. 
Rozmiar: 185x45x110mm

LT95137 | Składana torba na zakupy
Pakowna torba na zakupy zrobiona z filcu. Duże oczka i 
uchwyty z eko-skóry nadają tej torebce fantazyjny 
wygląd. Torby posiadają duży modny nadruk. Rozmiar: 
420x150x350mm
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LT95034 | Obudowa na kamerkę do laptopa z 
czyścikiem
Poręczne i profesjonalne rozwiązanie , dla osób 
ceniących sobie prywatność. Zaślepka posiada czyścik. 
Dostarczona jest w opakowaniu z instrukcja obsługi. 
Rozmiar: 24x22x12mm

LT91265 | Latarnia owadobójcza
Nasza campingowa lampa owadobójcza używa 
żarówki LED o dużej mocy jako źródła światła, zawiera 
funkcję ultrafioletowych pułapek na owady oraz siatkę 
energetyczną. Ma dwa oddzielne przełączniki, dzięki 
którym można kontrolować tryb światła oraz tryb 
owadobójczy. Posiada stopień wodoodporności IPX4.  
Idealnie powstrzymuje komary i inne owady powietrzu. 
Rozmiar: 90x87x150mm

LT91179 | Uchwyt do telefonu Human
Ręce oraz nogi uchwytu służą do  podtrzymania 
telefonu, dzięki czemu można go ładować w dowolnym 
miejscu. Rozmiar: 45x145x210mm

LT95094 | Bezprzewodowy powerbank 
5000mAh
Ta niesamowita ładowarka bezprzewodowa idealnie 
będzie pasowała na Twoje biurko. Bez żadnych 
problemów będziesz w stanie naładować swój telefon 
bezprzewodowo. Chwyć tylko bezprzewodowy 
powerbank z bezprzewodowej ładowarki i będziesz 
gotowy do drogi. Kabel typu C USB-A, który jest 
dołączony zapewni Ci możliwość ładowania urządzeń 
przez powerbank! Rozmiar: 154x86x19mm

LT26702 | Safety twist USB 4GB
Zaprojektowane przez Toppoint USB 2.0 z aluminiową 
końcówką. Produkt posiada również rozwijany sznurek, 
który służy do przypięcia urządzenia np. do torby. 
Istnieje możliwość wykonania naklejki epoksydowej w 
full colorze. Produkt w kolorze czarnym ze srebrnym 
zabezpieczającym. Rozmiar: 84x35x11mm

LT95307 | Kabel do ładowania w breloku 3 w 1
Dzięki temu kablowi, zawsze będziesz miał kabel do 
Twojego urządzenia. Podłącz port USB do laptopa lub 
adaptera i wybierz odpowiednią końcówkę po drugiej 
stronie, by naładować telefon. Końcówki są do siebie 
przyczepione, więc nie zgubisz ich. Rozmiar: 
220x12x11mm

LT91123 | Prostokątny głośnik SoundCannon 
10W
Ten głośnik zabierze Cię w przeszłość, kiedy 
przenośne urządzenia muzyczne były dźwiękiem ulicy. 
Miejski styl życia, który uformował znany dziś hip hop. 
Ta maszyna łączy ze sobą dawny styl z nowoczesną 
technologią. Idealna na każdą okazję. Będzie 
przykuwał  uwagę dzięki swojemu wyjątkowemu 
wyglądowi, nie ważne w jakim miejscu się znajdzie. 
Rozmiar: 324x150x150mm

LT93211 | Modular Powerbank 5000mAh
Zaprojektowany przez Toppoint Powerbank o 
pojemności 5000mAh w konstrukcji modułowej. 
Powerbank ma gumowe wykończenie, posiada 
silikonowy pasek. Dostarczany jest w opakowaniu. 
Rozmiar: 10x66x125mm

LT91029 | Powerbank przezroczysty 2200mAh
Popularny powerbank 2200mAh dostępny w wielu 
kolorach. Kolorowa cześć znajduje się pod 
transparentną obudową. Dostarczany w zestawie z 
przewodami do ładowania. Pakowany w pudełko. 
Rozmiar: 91x25x25mm

LT91064 | Powerbank Slim TUV GS 4000mAh
Płaski, aluminiowy powerbank o pojemności 4000mAh, 
dostarczany w zestawie z przewodami. Pakowany w 
pudełko. Powerbank posiada certyfikat TÜV. Rozmiar: 
110x68x10mm

LT93215 | Głosnik Modular 3W
Zaprojektowany przez Toppoint głośnik bluetooth z 
ciekawym wykończeniem soft touch. Produkt 
pakowany w pudełko prezentowe w standardzie. 
Rozmiar: 22x106x65mm
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LT91315 | Zestaw do czyszczenia butów
Ten zestaw do czyszczenia butów jest dostosowany to 
wszystkich rodzajów materiału, takich jak skóra, płótno, 
nylon, guma, winyl i siatka nylonowa. W zawartość 
zestawu wchodzą: środek do czyszczenia obuwia, 
odświeżacz oraz gumki i ścierki do czyszczenia, które 
spowodują, że Twoje buty znów będą wyglądały, jak 
nowe. Rozmiar: 135x110x52mm

LT93955 | Maseczka z bawełny medycznej 
3-warstwowa wielokrotnego użytku
Trójwarstwowa bawełniana maseczka na twarz 
OEKO-TEX®. Ta maska ma miejsce na filtr, aby móc 
zapewnić dodatkową ochronę. Maseczka jest 
wyprodukowana w Europie, ma regulowane paski co 
umożliwia idealne dopasowanie. Dzięki metalowemu 
klipsowi można ją docisnąć do nosa, aby zwiększyć 
komfort. Rozmiar: 245x145mm

LT93954 | Maseczka bawełniana 3-warstwowa 
wielokrotnego użytku
Trójwarstwowa bawełniana maseczka z certyfikatem 
OEKO-TEX® z wkładką na filtr zapewniający jeszcze 
lepszą ochronę. Ta maseczka wyprodukowana w 
Europie ma regulowane paski, co zapewnia idealnie 
dopasowanie. Dzięki metalowemu klipsowi można ją 
dostosować do nosa, aby zapewnić jeszcze większy 
komfort. Rozmiar: 245x145mm

LT92515 | Notes w twardej okładce A5
Stylowy notes w twardej okładce z szerokim 
elastycznym paskiem i podwójnymi znacznikami strony. 
192 strony drukowane są w postaci siatki punktowej 
łączącej zalety papieru w linie i kwadratu. Rozmiar: 
212x148x16mm

LT91811 | Magnetyczny klips Memo 
wyposażony w mechanizm click-clack
Magnetyczny klips Memo Toppoint design. Powieś go 
na tablicy, lodówce lub postaw na biurku, a wszystkie 
ważne informacje znajdą się w zasięgu Twojego 
wzroku. Kontrastowe kolory sprawiają, że jest 
doskonale widoczny. Odpowiedni dla maksymalnie 3 
arkuszy A4. Rozmiar: 60x40x38mm

LT92517 | Notatnik A5 w miękkiej okładce 
zebra
Wygodny notes z kolekcji Toppoint w miękkiej okładce 
z gumką zamykającą i 2 zakładkami. Nadruk na bokach 
sprawia, ze notes wygląda oryginalnie. Rozmiar: 
210x140x10mm

LT91217 | Zestaw narzędzi - opona
Zestaw 25 różnych narzędzi o kształcie opony wraz z 
poręczną rączką. Zewnętrzna strona walizki posiada 
specjalnie wyprofilowany profil, dzięki czemu jej kształt 
przypomina jeszcze bardziej prawdziwą oponę. 
Rozmiar: ø260x35mm

LT93956 | Dwuwarstwowa maseczka 
wielokrotnego użytku z filtrem (UNS1)
Wygodna maseczka na twarz z filtrem antybakteryjnym 
(TTC-BAC). Lekka bawełna jest bardzo przewiewna. 
Głównym materiałem jest 100% bawełna z certyfikatem 
OEKO-TEX®, a maska przeszła testy (UNS1) wymagane 
przez francuskie władze ds. zdrowia. Jest 
wielokrotnego użytku i można ją prać w pralce w 
temperaturze 60 stopni. Rozmiar: 220x120mm

LT93952 | Bawełniana maseczka 
wielokrotnego użytku z certyfikatem
Dwuwarstwowa maseczka   wielokrotnego użytku z 
wkładką filtrującą dla jeszcze większej ochrony. 
Wyprodukowana w Europie z bawełny z certyfikatem 
OEKO-TEX®. Maskę można prać w pralce w 60 
stopniach, aby utrzymać ją w czystości i móc korzystać 
z niej wielokrotnie. Rozmiar: 200x160mm

LT93950 | Maseczka wielokrotnego użytku z 
kieszenią na filtr wyprodukowana w Europie
Dwuwarstwowa maseczka wielokrotnego użytku z 
miejscem na filtr dla dodatkowej ochrony. 
Wyprodukowana w Europie. Uszyta z miękkiego i 
rozciągliwego poliamidu z certyfikatem OEKO-TEX®, 
dzięki czemu jest wygodna w noszeniu. Maskę można 
prać w pralce w temperaturze 90 stopni, co pozwala na 
utrzymanie jej w czystości i wielokrotne stosowanie. 
Rozmiar: 160x120mm

LT93958 | Maseczka wielokrotnego użytku ze 
sznurkiem wyprodukowana w Europie
Minimalistyczna maseczka na twarz wyprodukowana w 
Europie. Jest uszyta z dwóch warstw oddychającej 
bawełny z certyfikatem OEKO-TEX®, a dzięki 
zastosowanemu elastanowi jest wygodna i dopasowuje 
się do twarzy. Wygodny pasek na szyję pozwala Ci 
mieć maskę przy sobie gdy jej nie używasz. Rozmiar: 
160x120mm

LT93964 | Maska na twarz wielokrotnego 
użytku
Stylowa, dopasowana do kształtu twarzy maseczka 
wykonana z miękkiej i wygodnej pianki. Elastyczne 
paski są regulowane i zapewniają idealne 
dopasowanie. Maskę można prać w pralce w 
temperaturze 40 stopni. Rozmiar: 240x150mm
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LT93094 | Silikonowa słomka wielokrotnego 
użytku
Pomóż wyeliminować miliony plastikowych słomek 
używanych codziennie dzięki tej słomce wielokrotnego 
użytku. Słomkę możemy myc w zmywarce. Dzięki 
plastikowej obudowie staje się bardzo poręczna, 
można ją wrzucić do torby i zabrać wszędzie. Rozmiar: 
ø55x20mm

LT91836 | Pływający łańcuszek do okularów
Bez względu co robisz w wodzie, nie zgubisz swoich 
okularów nigdy więcej. Ten łańcuszek utrzyma twoje 
okulary przeciwsłoneczne na powierzchni. Dzięki 
silikonowemu złączu pasuje do większości dostępnych 
okularów. Rozmiar: 300x25x11mm

LT93953 | Maseczka   wielokrotnego użytku
Minimalistyczna maseczka   na twarz wyprodukowana w 
Europie. Jest uszyta z dwóch warstw oddychającej 
bawełny z certyfikatem OEKO-TEX®, a dzięki 
zastosowanemu elastanowi jest wygodna i dopasowuje 
się do twarzy. Niewielki rozmiar nadaje maseczce 
stylowy wygląd, jednocześnie zakrywając nos i usta. 
Można ją prać w pralce w temperaturze 60 stopni. 
Rozmiar: 160x120mm

LT87032 | Długopis Click-Shadow silk-touch
Długopis z kolekcji TopPoint swoją elegancję 
zawdzięcza gumowanemu wykończeniu. Posiada 
solidny klip i piszący na niebiesko wkład Jumbo. 
Rozmiar: ø12x143mm

LT87026 | Długopis Offset
Zaprojektowany przez Toppoint, długopis z solidnym 
klipem ze szczególnym naciskiem na kolorowe 
pierścienie w dolnej części długopisu. Rozmiar: 
ø12x145mm

LT87876 | Długopis z laserem 4w1
Metalowy długopis 4 w 1, ze wskaźnikiem laserowym i 
latarką. Dostarczany w pudełku z 3 bateriami. Niebieski 
wkład. Rozmiar: ø10x120mm

LT87022 | Długopis Havana
Aluminiowy długopis z metalowym klipem oraz 
mechanizmem push button. Zaprojektowany przez 
Toppoint, posiada skręcane pierścienie dla jeszcze 
lepszego wyglądu. Niebieski wkład. Rozmiar: 
ø9x142mm

LT87761 | Długopis Stylus gumowany
Nowoczesny aluminiowy długopis z końcówką touch 
do ekranów. Jest on wyposażony w mechanizm typu 
Twist do wysuwania końcówki piszącej. Posiada 
gumowany korpus oraz czarne elementy. Rozmiar: 
ø7x136mm

LT87023 | Ballpen Lima
Aluminiowy długopis z gumową końcówką. Ten 
długopis z serii Toppoint posiada solidny metalowy klip 
i końcówkę touch do ekranów. Kolor wkładu niebieski. 
Rozmiar: ø10x140mm

LT91545 | Torba na lód
Duża torba na lód, wypenij ją kostkami lodu, włóż 
puszki lub/i butelki i zabierz ją ze sobą. Nadmiar wody 
może zostać usunięty za pomocą korka, a duży otwór 
ułatwia wyciąganie napojów. Można ją położyć albo 
powiesić na wieszaku przy użyciu dołączonego paska. 
Idealna na piknik. Rozmiar: 400x235x300mm

LT90264 | Bubble blower, bańki mydlane
Dzięki 'buble blower' w okrągłej butelce będziesz mógł 
wydmuchać najpiękniejsze bańki mydlane. Produkt z 
zabezpieczeniem. Idealny na wesela, przyjęcia oraz 
festiwale. Bąbelkowa zabawa gwarantowana! Rozmiar: 
ø65x85mm

LT90620 | Zapalniczka Tokai M13LCS
Jednorazowa zapalniczka Tokai, wykonana z plastik. 
Posiada zabezpieczenia przed dziećmi. Rozmiar: 
83x23x11mm
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LT87765 | Długopis Triago
Zaprojektowany przez TopPoint długopis o trójkątnym 
korpusie. Jest on bardzo elegancki dzięki wykończeniu 
soft touch. Długopis posiada trwały klip oraz wkład 
Jumbo piszący na niebiesko. Rozmiar: ø12x145mm

LT87800 | Długopis metalowy Knight
Wyjątkowy model długopisu metalowego z zatyczką i 
chromowanymi, lśniącymi częściami. Podkreśli 
wyjątkowość Twojego logo. Niebieski wkład. Grawer 
laserowy. Rozmiar: ø11x134mm

LT87554 | Długopis California metaliczny
Zaprojektowany przez TopPoint długopis z serii 
CALIFORNIA z metalowym czubkiem. Korpus jest 
gumowany i dostępny w wielu modnych kolorach. Ten 
spory długopis posiada mechanizm obrotowy. 
Przezroczysty klips świetnie nadaje się pod nadruk. 
Rozmiar: ø11x146mm

LT87914 | Długopis metalowy Bold
Metalowy długopis z czarnym długotrwałym wkładem, 
z funkcją touchpena. Rozmiar: ø13x143mm

LT87773 | Długopis Triago Silk Touch
Długopis z kolekcji TopPoint z trójkątnym korpusem. 
Bardzo elegancki dzięki gumowanemu wykończeniu.  
Długopis posiada solidny klip i piszący na niebiesko 
wkład Jumbo. Rozmiar: ø12x145mm
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LT90691 261
LT90698 258
LT90699 258
LT90701 258
LT90704 260
LT90705 261
LT90706 260
LT90707 259
LT90708 259
LT90709 258
LT90712 259
LT90719 223
LT90720 270
LT90721 223
LT90724 208
LT90725 208
LT90727 270
LT90728 223
LT90730 270
LT90762 229
LT90763 228
LT90764 266
LT90766 250
LT90767 265
LT90768 250
LT90770 263
LT90772 263
LT90776 266
LT90777 266
LT90779 267
LT90781 267
LT90782 224
LT90783 225
LT90787 224
LT90789 224
LT90792 224
LT90793 225
LT90794 225
LT90837 192
LT90839 192
LT90865 188
LT90869 188
LT90871 250
LT90879 250
LT90882 250
LT90885 269
LT90894 191
LT90901 110
LT90905 259
LT90907 116
LT90912 259
LT90915 260
LT90921 226
LT90922 226
LT90923 223
LT90929 226
LT90934 226
LT90940 190
LT90948 199

LT90949 199
LT90957 114
LT90960 114
LT90971 109
LT90978 199
LT90979 199
LT90990 116
LT90997 114
LT91020 101
LT91028 117
LT91029 304
LT91030 101
LT91036 251
LT91037 251
LT91056 111
LT91057 111
LT91058 111
LT91059 111
LT91064 304
LT91065 190
LT91066 190
LT91067 192
LT91068 192
LT91077 118
LT91079 97
LT91087 250
LT91088 250
LT91089 101
LT91100 118
LT91107 237
LT91115 262
LT91123 304
LT91125 262
LT91127 93
LT91143 107
LT91146 107
LT91151 106
LT91161 107
LT91171 106
LT91174 101
LT91177 107
LT91178 107
LT91179 304
LT91182 302
LT91184 302
LT91190 200
LT91191 200
LT91193 107
LT91194 108
LT91195 99
LT91196 109
LT91198 225
LT91200 271
LT91204 230
LT91209 202
LT91210 271
LT91211 117
LT91212 276
LT91213 13
LT91214 230
LT91217 305
LT91220 271
LT91225 275
LT91235 117
LT91238 117
LT91239 114
LT91240 96
LT91241 200
LT91242 199
LT91245 263
LT91249 91
LT91250 198
LT91257 236
LT91258 237
LT91260 198

LT91265 304
LT91267 116
LT91270 198
LT91271 109
LT91275 100
LT91276 100
LT91279 91
LT91280 94
LT91282 269
LT91285 116
LT91288 101
LT91290 91
LT91293 251
LT91294 251
LT91295 202
LT91296 73
LT91297 78
LT91298 78
LT91312 230
LT91314 207
LT91315 305
LT91322 53
LT91355 78
LT91376 62
LT91377 62
LT91378 62
LT91379 62
LT91380 302
LT91387 62
LT91397 69
LT91398 69
LT91408 70
LT91409 303
LT91410 303
LT91419 303
LT91474 68
LT91478 65
LT91479 63
LT91483 62
LT91487 48
LT91494 68
LT91498 68
LT91499 47
LT91511 60
LT91512 60
LT91513 60
LT91519 117
LT91533 68
LT91536 222
LT91539 262
LT91540 264
LT91545 306
LT91547 70
LT91567 275
LT91569 32
LT91570 32
LT91571 264
LT91575 264
LT91576 264
LT91580 179
LT91582 178
LT91583 178
LT91585 179
LT91587 179
LT91588 179
LT91592 179
LT91596 179
LT91597 166
LT91598 166
LT91599 166
LT91602 69
LT91622 58
LT91623 58
LT91624 58
LT91626 59
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LT91627 59
LT91628 59
LT91629 58
LT91630 58
LT91631 58
LT91632 59
LT91633 59
LT91634 57
LT91635 57
LT91636 57
LT91644 63
LT91662 110
LT91684 26
LT91700 194
LT91706 303
LT91709 190
LT91710 207
LT91713 48
LT91714 302
LT91715 111
LT91716 60
LT91717 60
LT91718 60
LT91723 63
LT91725 257
LT91726 257
LT91729 111
LT91731 302
LT91732 302
LT91735 188
LT91753 188
LT91754 188
LT91755 188
LT91757 197
LT91773 257
LT91778 257
LT91779 257
LT91793 257
LT91794 256
LT91795 256
LT91799 256
LT91800 194
LT91801 194
LT91802 194
LT91805 195
LT91810 194
LT91811 305
LT91814 273
LT91815 195
LT91816 273
LT91817 272
LT91818 272
LT91819 272
LT91821 272
LT91823 197
LT91824 197
LT91825 194
LT91830 206
LT91831 206
LT91832 206
LT91833 206
LT91836 306
LT91840 202
LT91845 195
LT91846 195
LT91855 194
LT91860 203
LT91861 204
LT91862 204
LT91863 204
LT91864 204
LT91910 195
LT91911 194
LT91926 198
LT91927 198

LT91935 196
LT91936 196
LT91937 196
LT91938 196
LT91939 196
LT91940 196
LT91941 196
LT91942 196
LT91943 196
LT91944 196
LT91945 196
LT91946 196
LT91947 197
LT91948 197
LT91949 197
LT92010 195
LT92190 200
LT92191 200
LT92515 305
LT92516 191
LT92517 305
LT92518 265
LT92519 265
LT92520 193
LT92521 193
LT92522 193
LT92523 193
LT92524 191
LT92525 190
LT92526 189
LT92527 189
LT92528 191
LT92529 192
LT92530 191
LT92531 192
LT92708 203
LT92715 203
LT92716 203
LT92719 207
LT92720 207
LT92721 203
LT92722 207
LT92723 204
LT93090 244
LT93092 244
LT93094 306
LT93204 199
LT93211 304
LT93214 112
LT93215 304
LT93221 118
LT93233 229
LT93234 231
LT93236 231
LT93241 230
LT93242 231
LT93244 231
LT93248 229
LT93310 117
LT93311 116
LT93312 115
LT93313 115
LT93314 116
LT93316 115
LT93402 269
LT93403 268
LT93405 268
LT93406 268
LT93950 305
LT93952 305
LT93953 306
LT93954 305
LT93955 305
LT93956 305
LT93958 305

LT93964 305
LT94498 240
LT94499 240
LT94500 243
LT94502 240
LT94504 241
LT94507 243
LT94508 243
LT94509 279
LT94511 245
LT94514 279
LT94515 246
LT94518 245
LT94519 239
LT94520 247
LT94521 247
LT94522 247
LT94523 247
LT94525 242
LT94526 242
LT94527 242
LT94532 241
LT94533 240
LT94537 245
LT94538 242
LT94542 238
LT94543 86
LT94545 243
LT94546 244
LT94547 278
LT94548 278
LT94549 279
LT94550 279
LT94551 278
LT94552 278
LT94553 278
LT94554 278
LT94557 280
LT94558 280
LT94559 280
LT94560 280
LT95012 53
LT95013 92
LT95014 90
LT95015 110
LT95016 110
LT95017 88
LT95018 92
LT95019 91
LT95021 94
LT95028 111
LT95033 109
LT95034 304
LT95035 109
LT95036 274
LT95037 210
LT95038 210
LT95039 210
LT95040 210
LT95041 210
LT95042 210
LT95043 86
LT95044 109
LT95045 98
LT95046 98
LT95047 93
LT95048 96
LT95049 156
LT95051 89
LT95052 89
LT95053 88
LT95054 89
LT95057 90
LT95059 91
LT95065 95

LT95067 103
LT95069 97
LT95076 95
LT95077 95
LT95078 95
LT95080 99
LT95081 100
LT95082 99
LT95083 95
LT95084 95
LT95086 100
LT95087 103
LT95088 100
LT95089 97
LT95091 98
LT95093 94
LT95094 304
LT95095 98
LT95096 103
LT95098 103
LT95099 103
LT95103 53
LT95104 71
LT95106 248
LT95108 53
LT95110 63
LT95111 63
LT95128 72
LT95129 73
LT95131 53
LT95133 71
LT95135 77
LT95136 77
LT95137 303
LT95138 303
LT95141 80
LT95142 80
LT95143 80
LT95144 303
LT95145 302
LT95146 303
LT95147 303
LT95148 303
LT95149 303
LT95151 303
LT95155 44
LT95156 44
LT95157 44
LT95158 44
LT95159 44
LT95160 44
LT95161 44
LT95162 44
LT95163 45
LT95164 45
LT95165 69
LT95167 82
LT95168 82
LT95169 82
LT95170 79
LT95171 79
LT95174 68
LT95176 76
LT95177 76
LT95180 64
LT95181 64
LT95182 64
LT95185 72
LT95186 69
LT95187 72
LT95188 79
LT95189 72
LT95190 73
LT95191 78
LT95192 70

LT95193 71
LT95194 77
LT95195 64
LT95196 64
LT95197 64
LT95198 49
LT95199 49
LT95201 81
LT95202 81
LT95203 81
LT95204 45
LT95205 45
LT95206 47
LT95207 47
LT95208 47
LT95209 47
LT95210 47
LT95211 47
LT95212 75
LT95213 75
LT95214 75
LT95216 52
LT95217 52
LT95218 74
LT95219 74
LT95220 71
LT95223 73
LT95225 52
LT95226 52
LT95227 52
LT95228 49
LT95229 68
LT95230 71
LT95232 46
LT95234 46
LT95236 46
LT95238 46
LT95241 50
LT95242 50
LT95243 50
LT95247 48
LT95248 48
LT95249 51
LT95250 51
LT95251 51
LT95260 83
LT95261 83
LT95262 83
LT95263 83
LT95264 54
LT95265 54
LT95266 54
LT95267 55
LT95268 55
LT95269 55
LT95270 55
LT95304 250
LT95307 108
LT95308 108
LT95422 241
LT95900 84
LT95901 85
LT95902 85
LT95903 85
LT95905 85
LT95906 84
LT95907 84
LT97000 195
LT97100 220
LT97101 221
LT97102 219
LT97104 220
LT97105 219
LT97106 220
LT97107 221

LT97108 219
LT97109 220
LT97110 219
LT97111 221
LT97112 218
LT97113 218
LT97114 218
LT98001 37
LT98011 38
LT98061 36
LT98091 38
LT98181 36
LT98261 38
LT98321 34
LT98601 35
LT98700 33
LT98701 32
LT98702 33
LT98703 33
LT98704 33
LT98705 32
LT98706 19
LT98707 19
LT98712 4
LT98713 4
LT98714 5
LT98715 4
LT98716 4
LT98717 5
LT98718 5
LT98735 29
LT98736 29
LT98740 18
LT98742 25
LT98743 25
LT98744 25
LT98745 20
LT98746 20
LT98756 22
LT98757 22
LT98758 23
LT98759 13
LT98763 19
LT98765 302
LT98766 23
LT98768 12
LT98772 12
LT98779 302
LT98784 5
LT98785 29
LT98786 29
LT98788 23
LT98795 27
LT98796 27
LT98797 27
LT98798 27
LT98799 26
LT98800 14
LT98801 18
LT98802 18
LT98803 14
LT98804 14
LT98805 15
LT98807 14
LT98810 15
LT98811 17
LT98812 21
LT98813 302
LT98815 13
LT98818 12
LT98821 14
LT98822 21
LT98823 21
LT98830 19
LT98831 17

LT98832 17
LT98833 17
LT98834 13
LT98840 15
LT98841 15
LT98848 12
LT98850 26
LT98854 15
LT98855 14
LT98856 15
LT98857 16
LT98858 16
LT98860 26
LT98861 9
LT98862 9
LT98863 9
LT98864 9
LT98865 9
LT98871 10
LT98872 10
LT98873 10
LT98874 10
LT98875 10
LT98881 8
LT98882 8
LT98883 8
LT98884 8
LT98885 8
LT98891 11
LT98892 11
LT98893 11
LT98894 11
LT98895 11
LT98900 16
LT98905 22
LT99608 76
LT99609 251
LT99610 254
LT99618 254
LT99652 254
LT99662 254
LT99663 253
LT99681 254
LT99693 254
LT99703 253
LT99709 255
LT99710 253
LT99713 253
LT99714 253
LT99735 252
LT99737 252
LT99739 252
LT99742 252
LT99743 252
LT99744 252
LT99757 253
LT99791 255
LT99894 252
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Adapter 305, 306

Air refresher 188, 198, 265, 268, 272, 273, 302, 305

Akacja 207, 216, 305, 306

Alarm 111, 170, 173, 203-205, 305, 306

Bagaż 95, 96, 107

Bagietka 240, 241, 243

Bakteriobójcze 118, 239

Balsam 106, 109, 304

Bambus 77, 251

Bateria 76, 77, 251

Bawełna 243

Belgia 111, 145, 169, 170, 173, 202-205, 305, 306

Bez cukru 205

Bezpieczeństwo 205

Bidon 165, 238, 242, 297

Bilet parkingowy 99-101, 103, 115, 304

Bio 44, 45, 47-49, 52, 53, 79, 250, 284-288, 300, 302

Blokada 276

Bluetooth 256, 257

Boże narodzenie 69, 73, 109, 117, 204, 222, 226, 227, 269, 303

Bpa free 93-100, 103, 304

Bransoletka 23, 25-27, 29, 232, 233, 282

Breloczek 223, 250

Butelka 5, 16, 19, 21, 26, 32, 33, 91, 93, 96-100, 108, 127, 153, 162, 163, 164, 165, 173, 

178, 179, 186, 188, 192-198, 233, 265, 270, 274, 278, 281, 282, 292-300

Butelka do wody 109, 304

Butelka na wodę 88-91, 93-100, 106, 117, 302, 304

Butelka sportowa 4, 5, 8-11, 13-18, 

22, 53, 68, 71, 73, 76, 77, 78, 86, 88-91, 94, 96, 97, 99, 100, 101, 103, 106, 191, 193, 200, 

237, 240, 241, 243, 244, 246, 261, 268, 278, 282, 292, 302, 304, 305

Ceramika 23, 26, 27, 29, 232, 233, 282, 302

Chłód 110, 227

Chłodny 111, 113-116, 206, 250, 253-255, 269, 271, 274

Chłodzić 5, 8-12, 14-18, 20, 21, 23, 25, 26, 29, 64, 86, 230, 232, 233, 237, 244, 253, 

255, 259, 268, 269, 282, 289, 302

Ciężarówka 8-12, 14-29, 86, 232, 233, 237, 244, 248, 282, 302

Cob 8-10, 11, 14-17, 20, 21, 23, 25-27, 29, 64, 232, 233, 237, 282, 289, 302

Corona 23, 25-27, 232, 233, 282

Czas 35-39, 241, 242, 302

Czyszczenie 23, 68, 70, 71, 74, 86, 236, 244, 245, 248, 274, 290, 306

Deska do krojenia 68, 70, 71, 74, 245, 290, 302, 305

Dezynfekcja 23, 68, 70, 71, 74, 86, 236, 244, 245, 248, 274, 290, 306

Dezynfekcja rąk 116, 117, 269, 304

Dezynfekowanie 111, 145, 169, 170, 173, 202-205, 305, 306

Dezynfekowanie rąk 118, 239

Długopis 109, 111, 170, 202-205, 207, 216, 304, 305

Długopiszący wkład 111, 145, 169, 170, 173, 202-205

Drybag 111, 145, 169, 170, 173, 202-205

Dzieci 170, 202-205

Dzwonek rowerowy 202-204

Eko 170, 202-205

Ekologiczny 121-129, 131-139, 141, 143, 145-147, 149, 151-165, 167-177, 180, 181, 183, 

Ekran dotykowy 121-127, 129, 131-141, 143, 145-149, 151-167-177, 180, 181, 183

Energia słoneczna 145, 152, 156, 159, 160, 163, 165, 167-169, 172, 174, 176, 177, 295, 

297, 307

Ergonomicznie 226-265, 279

Etui na kartę 222

Etui na telefon 5, 16, 19, 21, 26, 32, 33, 45, 47, 49, 52, 53, 64, 65, 75, 91, 93, 96-98, 

100, 108, 125, 127, 129, 137, 153, 162-165, 173, 178, 179, 186, 188, 192-198, 215, 233, 250, 

265, 270, 274, 278, 279, 281, 282, 285, 286

Event 5, 16, 19, 21, 26, 32, 33, 45, 47, 49, 52, 53, 64, 65, 75, 91, 93, 96-98, 100, 108, 

125, 127, 129, 137, 153, 162-165, 173, 178, 179, 186, 188, 192-194, 195-198, 215, 233, 250, 

265, 270, 274, 278, 279, 281, 282, 285, 286

Fartuszek 111, 158-163, 165, 170, 175, 294, 295, 297, 304, 306

Festiwal 94, 100

Filiżanka 94, 100

Filiżanka i spodek 26, 27, 218-220, 232, 233

Fitness 199, 200, 223

Flaga 199

Fluor 250, 274, 276, 303, 306

Francja 246

Frisbee 250

Garncarstwo 13, 19, 34-39, 42, 243, 302

Głos 35, 302

Głośnik 26, 27, 110, 210, 227, 230, 231-233, 282, 300, 305

Grill 223, 276

Grzechotka 228

Guma 35-39, 302

Gumowane 88-94, 109, 227, 275, 302, 304

Herbata 91, 93, 94, 302, 304

Higrometr 91, 93, 94, 302, 304

Holandia 91, 93, 94, 302, 304

Holenderski 86, 239, 246-248, 258-261

Jedzenie 178, 179, 305

Jumbo 91, 95, 99, 103, 112, 146, 174, 175, 177, 181, 304, 306, 307

Kabel do ładowania 4, 5, 8-19, 34-39, 86, 237, 244, 282, 302

Kabel usb 118

Kamera 256-276

Kamera akcji 256-276

Kamping 84, 85, 236-243, 247

Karta 121-125, 127, 135, 143, 145, 151-156, 160, 163, 165, 167-169, 172, 174, 236, 295, 

297-299, 306, 307

Karta bankowa 79, 93, 95-101, 103, 107-109, 115, 304

Kawa 106

Klapki 304

Klips 199, 200

Kłódka 250

Kolorowanka 199, 200, 250, 251, 252

Kosmetyki 4, 5, 8-18, 34-39, 86, 237, 244, 282, 302

Kredka 4, 5, 8-19, 34-39, 86, 237, 244, 282, 302

Kredytowa karta 77, 251

Kręgle 264, 265
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Kubek 79, 82, 202, 205, 206, 276

Kubek termiczny 178, 179, 181, 264

Kucharz 178, 179, 181, 264, 270

Ładować 199, 200

Ładowarka 242

Ładowarka do telefonu 4, 5, 12, 13, 18, 19, 23, 32, 33, 35-39, 42, 86, 237, 243, 244, 

275, 281, 282, 302

Ładowarka samochodowa 4, 5, 12, 13, 15, 17-19, 23, 25, 32-39, 42, 84-86, 244, 275, 

281, 282, 302

Lampa 5, 12, 13, 15, 19, 23, 32, 34-39, 42, 237, 281, 302

Lampa led 12, 13, 15, 17, 19, 302

Lampa rowerowa 239, 240

Lampka do czytania 88, 93, 95-103, 107, 108, 115, 304

Laptop 79, 93, 95-103, 107, 108, 115, 304

Latarka 79, 88, 93, 95-101, 103, 107, 108, 115, 304

Latarka 107

Lato 93, 96, 101, 114, 115, 116, 117, 161, 222, 269, 302, 304, 306

Łaty 93, 96, 101, 114-117, 222, 269, 302, 304

Lejek 114, 116, 117, 222

Licznik kalorii 117

Linijka 73, 75, 78, 88, 89, 90, 91, 93, 95-98, 108, 109, 112, 113, 117, 291, 302-304

Łopata śnieżna 101, 114, 115, 117, 269

Magnetyczny 77, 94, 118, 206, 210, 212, 213, 215, 228, 245, 247, 248, 251, 274, 278, 

300, 306

Makijaż 223

Marker 107

Metalowy brelok 271

Miarka 170, 188, 198, 265, 271-273

Miękkie w dotyku 225

Mięso 107, 198, 252, 305

Miętówka 82, 205, 276

Miętówki 276

Mikrofibra 184-186, 205

Mistrzostwa europy 254, 255

Mistrzostwo 273

Mroźny 121, 123, 131, 145-147, 155, 168, 175, 177, 181, 306, 307

Multitool 247

Naczynie 256, 257

Napój bezalkoholowy 256, 257

Napoje 111, 216, 304

Niemcy 171, 275, 276

Nieruchomy 276

Nocne światło 32, 134, 135, 180, 212, 215, 224, 250, 281, 306

Non woven 170, 238, 268, 269, 302, 305

Notatka 35, 302

Notatki 4, 5, 8-11, 14-18, 21, 23, 32, 68, 70, 86, 237, 244, 245, 248, 255, 275, 282, 302

Notebook 4, 5, 8-21, 23, 25, 29, 32, 34-39, 68, 70, 86, 232, 237, 244, 245, 248, 275, 

282, 302

Notes 29, 121-125, 127, 129, 131-133, 136, 137, 141, 143, 145, 147, 155, 188, 194-197, 232, 

236, 276, 278, 298, 299

Notesy przylepne 118, 121-127, 129, 131-139, 141, 143, 145, 146, 149, 151-181, 

Nóż do pizzy 116, 117, 304

Noże 62, 63, 70, 78, 303

Nożyk 188-197, 265, 292, 293, 305

Obiad 188, 194-198, 305

Obuwie 188-193, 265, 292, 293, 305

Ochrona przeciwsłoneczna 188-197, 265, 292, 293, 305

Oczyszczanie 188, 189, 196, 197, 265, 292

Odbijający 241

Odkurzacz 270

Oekoetex 238, 240, 241, 243, 268-270, 302, 305

Ogień 4, 5, 12, 13, 18, 23, 86, 236-238, 241, 244, 282

Ogniwo słoneczne 207, 305

Okulary przeciewsłoneczne 206

Oparzenie słoneczne 111, 170, 202-205, 207, 304

Osłona kamerki 69, 72-74, 79, 110, 227, 234, 290

Otwieracz butelka 109

Pałeczki do jedzenia 44, 45, 47, 284, 285, 287, 305, 306

Pamięć usb 258-261, 306

Papier 207, 212, 213, 215, 216, 251, 300, 306

Parasol 205, 206, 274

Parking 109, 304

Picie 238, 244, 245, 247, 253, 255, 259, 268, 269, 302

Pieczywo 242

Pielęgnacja 112, 113, 157, 304

Piłka nożna 112, 113, 157, 304

Piórnik 52, 60, 106, 164, 165, 188-197, 265, 292, 293, 296, 297, 305

Piwo 218-221

Płyn 223

Pływanie 4, 5, 8-26, 29, 32-39, 68, 70, 71, 84-86, 232, 233, 237, 244, 245, 248, 275, 

281, 282, 302

Pochodnia 236, 237, 243

Poddany recyklingowi 82, 111, 170, 202-207, 256, 257, 304, 305

Podwójna ściana 171, 275, 276

Pojemnik do przechowywania 180, 181

Poncho 244, 248, 255

Ponczo 206, 207

Porcelanowy 210

Portfel 114-117, 269, 304

Portfelik 19, 26, 32, 33, 49, 52, 64, 65, 75, 79, 97, 100, 108, 125, 129, 162-165, 173, 186, 

188, 193-196, 233, 274, 278, 281, 282, 288, 289, 291, 293-300

Powerbank 5, 12-17, 19, 302

Przepływ 42, 180, 231, 236, 237

Przewoźnik napojów 274, 300

Przybory 274, 300

Przyjazny dla środowiska 35-39, 302

Pudełko 199, 200, 268, 269, 302, 305

Puzzle 199, 200, 262, 268, 269, 302, 305

Radio 99-103, 115, 304

Reflektor 5, 23

Rękawice kuchenne 4, 5, 8-21, 23, 25, 29, 32, 35-39, 68, 70, 71, 86, 232, 237, 244, 

248, 275, 282, 302



PRODUCT INDEX

312

Rfid 170, 268-273, 302, 305

Rower 5, 16, 19, 21, 26, 32, 33, 64, 

91, 93, 96, 97, 98, 100, 108, 127, 153, 162-165, 173, 178, 179, 186, 188, 192-198, 215, 233, 

250, 265, 270, 274, 278, 281, 282, 289, 292-297, 299, 300

R-pet 180, 181

Samochód ciężarowy 263

Samolot 88-91, 93, 94, 302, 304

Samoprzylepne 116

Ściereczka do ekranu 246

Ściereczka do soczewek 199, 200

Scyzoryk 84, 85, 106, 110, 117, 213, 222, 300

Ser 64, 75, 85, 163, 289, 291, 295

Serce 257, 263

Serwować 76, 77, 251

Siodełko 188, 189, 196, 197, 265, 292

Sito 111, 216, 304

Skakanka 111, 207, 216

Skala 268, 269, 302

Skarbonka 242

Sklep spożywczy 257

Skrobaczka do lodu 242

Skrobaczka do szyb 222, 300

Słodycze 22, 68

Słoma pszeniczna 231

Słońce 251

Słuchawka 262

Słuchawki 44-49, 52, 53, 62, 63, 68, 70, 71, 255, 284-288, 302, 303

Słuchawki do telefonu 223-225

Smycz na klucze 256, 257

Śniadaniówka, pudełko śniadaniowe, chlebak 149, 153, 215, 299, 300

Śnieg 118, 205, 206, 210, 212, 213, 215, 216, 228, 274, 278, 306

Spacer 88, 90, 91

Sporty 90, 91

Stacja ładowania 88, 89, 227

Stacja pogodowa 108, 250, 300

Standard telefonu 236, 237

Stylus 206, 223- 225

Sublimacja 86, 213, 246

Sushi 17, 22, 23, 25-27, 69, 72, 74, 79, 110, 210, 213, 227, 228, 230-234, 276, 282, 

290, 300, 305

Światło 93-100, 103, 107

Światło na biurku 93-100, 103, 107, 304

Święto 118

Szczelne 95, 97, 98, 107, 109, 110, 160, 170, 199, 222, 227, 304

Szczypce 158-165, 170, 175, 294, 295, 297, 306, 307

Szklanka do herbaty 5, 14, 15, 17, 20, 36, 37, 39, 302

Szkoła 242

Tablet 93, 96, 101, 114-117, 161, 222, 269, 302, 304, 306

Telefon komórkowy 96, 116, 117, 304

Temperatura 32, 33, 68, 70, 111, 212, 216, 227, 250, 251, 274, 275, 276, 300, 303, 306

Termiczny 4, 5, 8-21, 23, 26, 27, 29, 232, 233, 237, 282, 302

Termometr 245, 247

Termos 23, 188, 198, 236, 237, 265

Tokai 88-103, 106-110, 115, 117, 222, 302-304

Torba 88-101, 103, 106-111, 115, 117, 199, 222, 302, 304

Torba chłodząca 4, 5, 8-19, 86, 237, 244, 282, 302

Torba na zakupy 14, 15, 118, 239, 302

Torba podróżna 5, 12, 13, 15, 17, 19, 281

Trening 4, 5, 8-19, 86, 237, 244, 282, 302

Trwały 306

Uchwyt do karty 21, 106, 110, 216, 226, 228, 268, 274

Uchwyt samochodowy 44-49, 53, 60, 62, 63, 65, 68-75, 78, 79, 82, 226, 234, 

284-291, 302, 303

Uczta 68, 70, 71, 74, 290

Urodziny 44, 45, 47-49, 52, 53, 62, 63, 68, 70, 71, 78, 284-288, 302, 303

Usb 52, 72-79, 82, 234, 251, 288, 290

Video 110, 227, 231

Wakacje 5, 16, 19, 21, 23, 26, 32, 33, 45, 47, 49, 53, 64, 65, 75, 91, 

93, 96, 97, 98, 100, 108, 125, 127, 129, 137, 153, 162-165, 173, 178, 179, 186, 188, 192-198, 

215, 233, 250, 265, 270, 274, 278, 281, 282, 285

Walizka 199, 200, 223, 250

Wiatroodporna 107, 110, 223

Wizytówka 94, 212, 276, 306

Wkładki do uszu 306

Wodoodporny 77, 93, 95-101, 103, 107-109, 112, 113, 115, 157, 304

Wózek sklepowy 106, 112

Wtyczka 76, 77, 84, 85, 94, 207, 225, 251, 303

Wyprodukowano w europie 76, 77, 251

Wytworzone na zamówienie 218-221

Zabawki 199, 200, 250

Zakreślacz 88, 89

Zakreślacz 73, 80, 81, 106, 107, 110, 218, 219, 220, 221, 304

Zakreślacz 255

Zaokrąglone 107

Zapach 26, 27, 29, 38, 121-129, 131-133, 136, 137, 141, 143, 145, 147, 155, 172, 173, 188, 

194-198, 232, 233, 278, 282, 298, 299

Zapalić 29, 42, 81, 111-113, 118, 123, 124, 127, 133, 136, 143, 180, 188, 196, 197, 210, 232, 

265

Zapalniczka 263

Zaprojektowany przez toppoint 184-186

Zawieszka do bagażu 184-186

Zegar 184-186

Zegarek 175, 176, 180, 181, 183

Żel 262

Żel do rąk 161, 306

Zewnętrzny 258-261, 306

Zima 4, 5, 12, 23, 26, 29, 35, 99, 110, 

112, 118, 122-125, 127, 133, 136, 137, 143, 145, 146, 149, 151-154, 156, 158, 159, 174, 177, 184, 

185, 191, 193, 197, 200, 227, 232, 278, 282, 292, 302-307

Zimne napoje 251

Znacznik 118, 239


