




BRELOKI I ŁADOWARKI SAMOCHODOWE 

BRELOK DO KLUCZY 
Metalowo plastikowy brelok do 
kluczy w kształcie samochodu. 

BRELOK DO KLUCZY 
Brelok w kształcie samochodu z 
metalową linką na klucze. 

BRELOK DO KLUCZY 
Metalowy brelok na klucze z 1 m 
taśmą mierniczą. 

ŁADOWARKA 
SAMOCHODOWA 
Aluminiowa ładowarka 
samochodowa USB z 2 portami. 
Max moc wyjściowa 210mA. 
Posiada wbudowany młotek do 
szyb.  

ZESTAW Z ŁADOWARKĄ 
Zestaw składający się z ładowarki 
sieciowej do telefonu (adapter 
sieciowy 230V/wyjście 5V,1A) oraz 
ładowarki samochodowej 12V, 
wyjście 5V/1A, która służy do 
ładowania telefonów, urządzeń 
nawigacyjnych, aparatów 
fotograficznych, odtwarzaczy MP3. 



NARZĘDZIA I LATARKI 

ZESTAW NARZĘDZI 
SAMOCHODOWYCH 
Zestaw narzędzi samochodowych 
umieszczony w torbie z poliestru, która 
dzięki swojemu kształtowi może zostać 
wykorzystana jako trójkąt ostrzegawczy. 
Zestaw zawiera: kable do ładowania 
akumulatora, komplet śrubokrętów i 
nasadek kluczy, latarkę dynamo, 
rękawiczki ochronne, nożyk oraz ponczo 
przeciwdeszczowe. Logo naniesiemy 
metodą sitodruku.  

ZESTAW NARZĘDZI 
20-elementowy zestaw w 
plastikowym etui w kształce koła 
samochodowego.  

LATARKA 
SAMOCHODOWA 
Wymiana koła podczas nocnej 
podróży nie będzie stanowiła dla 
Ciebie już więcej problemu. 
Latarka wyposażona jest w 
magnes, dzięki któremu 
przyczepisz ją do samochodu. 
Baterie nie są dołączone. Grawer 
logo wykonamy na korpusie 
latarki. 

WIELOFUNKCYJNE 
SZCZYPCE 
Wielofunkcyjne narzędzie ze 
stali nierdzewnej z 6 funkcjami. 
Produkt marki Orizons.  



GĄBKI, SKROBACZKI, PODUSZKI 

2 w 1 koc i poduszka 
Przytulny koc z polaru, który po 
złożeniu i zapięciu  na suwak staje się 
poduszką. Szeroka gama kolorów 
sprawi, że na pewno znajdziesz wśród 
nich ten, który najbardziej pasuje do 
logo Twojej firmy. Pakowany 
pojedynczo w torebkę foliową. 
Rozmiar poduszki: 31x30x7,5cm; 
rozmiar koca: 180x120cm. 

PODUSZKA 
TURYSTYCZNA 
Poduszka turystyczna tzw. rogal. 
Świetnie umila czas spędzony w 
podróży. Nadaje się w całości 
pod nadruk indywidualny 
metodą sublimacji full color.  

GABKA DO SZYB 
Gąbka do szyb obszyta materiałem 
1/2 mikrofibra 1/2 ircha 
syntetyczna.  

SKROBACZKA SAMOCHODOWA 
INDYWIDUALNA 
Skrobaczka z rękawicą. Cała rękawica nadaje się do 
zadruku metodą sublimacji full color.  



GADŻETY SAMOCHODOWE I PODRÓŻNE 

POKROWIEC NA 
WALIZKĘ 
Pokrowiec na walizkę wykonano z 
poliestru i elastynu. Dostępny w 
różnych rozmiarach. Pokrowiec 
może być w całości zadrukowany 
metodą sublimacji full color. 

ZAPACH SAMOCHODOWY 
Odświeżacze do samochodu 
własnego projektu o 
niestandardowych kształtach i 
zapachy (zielone jabłko, tropikalny, 
mentol, cytryna, morski, nowe 
auto, truskawka, brzoskwinia, 
wanilia). Znakowanie do 4C po obu 
stronach. Min. zam. 300 sztuk.  

PLECAK 
Wodoodporny, antywłamaniowy 
plecak z wieloma przegródkami, 
komorą na suwak, wyściełaną 
przegrodą na laptop i tablet, 
wyściełanymi plecami i paskami na 
ramiona. Z wbudowanym 
gniazdem USB do ładowania 
telefonów. Nylon 1200D. 

WIESZAK 
SAMOCHODOWY 
Wieszak samochodowy, 
wysokiej jakości, metalowy, 
wyposażony w uniwersalne 
zaczepy. 



OSŁONY PRZECIWSŁONECZNE 

OSŁONA 
PRZECIWSŁONECZNA POD 
NADRUK 
Składana osłona przeciwsłoneczna 
do samochodu na boczne okna, 2 
szt w zestawie. Wraz z 
przyssawkami. Można wykonać na 
niej dowolny projekt nadruku full 
color. Rozmiar 440×360 mm . 

OSŁONA 
PRZECIWSŁONECZNA 
Aluminiowa zasłona 
przeciwsłoneczna (aluminium z 
jednej strony), 180 g, grubość: 
1,8 mm. 

OSŁONA 
PRZECIWSŁONECZNA 
Zestaw 2 samochodowych osłon 
przeciwsłonecznych z 
przyssawkami (2 do każdej 
osłony). 

OSŁONA PRZECIWSŁONECZNA 
Osłona przeciwsłoneczna własnego projektu za 
szybę samochodową. Produkt wykonany z 400 
g/m² w kartonu. ( Drukowanie do 4C na 
przedniej stronie ) Min. zam.: 200 szt.  



KUBKI SAMOCHODOWE 

KUBEK TERMICZNY 
Kubek termiczny ze stali 
nierdzewnej, z podwójnymi 
ściankami próżniowymi, które 
utrzymują temperaturę przez 6 
godzin, a zimno przez 12 godzin. Z 
gumową opaską, która pozwala na 
wygodny chwyt kubka. Pojemność 
470 ml. 

KUBEK TERMICZNY 
Kubek termiczny ze stali 
nierdzewnej, z podwójnymi 
ściankami próżniowymi, które 
utrzymują temperaturę przez 6 
godzin, a zimno przez 12 godzin. 
Pojemność 470 ml. 

KUBEK SAMOCHODOWY 
Metalowy kubek z plastikową 
rączką oraz wtyczką do 
zapalniczki samochodowej. 450 
ml.  

KUBEK SKŁADANY 
Kubek wielokrotnego użytku, 
składany. Kubki Stojo są szczelne . 
Po zakończeniu picia wystarczy 
kubek złożyć, włożyć zatyczkę i 
wrzucić do torby. Kubek składa 
się w dysk o wysokości mniejszej 
niż 3 cm. Wykonane są z 
najlepszych i najbezpieczniejszych 
dostępnych materiałów. Nie 
zawiera ftalanów, klejów i BPA. 
Kubki mogą posiadać również 
osłonkę i rurkę, dzięki czemu 
można w nich trzymać zarówno 
gorącą kawę jak i mrożoną 
herbatę. 

 
 



GADŻETY DO TELEFONU I NIE TYLKO 

UCHWYT NA TELEFON 
Plastikowy uchwyt na telefon z 
wbudowaną ładowarką 
bezprzewodową. Montowany do 
kratki wentylacyjnej. 

UCHWYT 
SAMOCHODOWY 
Aluminiowy uchwyt 
samochodowy na telefon na 
kratkę wentylacyjną. 

KAMERKA 
SAMOCHODOWA 
Wielojęzyczna kamerka 
samochodowa z rozdzielczością 
720p, ekranem LCD 2,4 ", detekcją 
ruchu i gniazdem na kartę micro 
SD. W zestawie ładowarka 
samochodową USB i uchwyt na 
szybę z przyssawką.  

WYKRYWACZ KLUCZY 
Bezprzewodowy wykrywacz 
kluczy BT 4.0, kompatybilny z 
systemami iOS i Android. 

BEZPRZEWODOWE 
SŁUCHAWKI 
Słuchawki bezprzewodowe, 
douszne, BT 4.0 + EDR, 
pokrowiec z karabińczykiem, 
stojak na telefon komórkowy i 
kabel do ładowania, 
częstotliwość: 20 Hz - 20 kHz. 

SMYCZ REKLAMOWA 
Smycz do telefonu z miejscem 
na logo i odczepianą zawieszką 
na telefon. 
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