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Pasja Rodzinnego Smaku 

Zestaw świeczek 

 

 

 W zestawie znajdują się: 3 świeczki, 
szklany świecznik i kadzidełka  
z ceramicznym uchwytem w kształcie 
liścia. Zapakowane w pudełko  
z transparentną pokrywką. 

 

Możliwość znakowania:  

• Pudełko: druk bezpośredni, 
grawer laserowy, tampodruk 

CENA: 15,90 zł 

 



Pasja Rodzinnego Smaku 

Zestaw świec woskowych 

 

 

 Zestaw 2 świec wykonanych  
z naturalnego wosku pszczelego. 
Świece spakowane w kartonik  
z naturalnej tektury wypełniony 
ozdobnym siankiem ekologicznym. 
Każda świeca ozdobna kokardą  
z rafii. 

Możliwość znakowania:  

• Zestaw świec: tampodruk 

CENA: 55,00 PLN 

 



Pasja Rodzinnego Smaku 

Zestaw #1 

 

 

 W zestawie znajdują się: miód 
lipowy 40g, świeczka miodowa, 
notes A5 oraz długopis z czarnym 
wkładem. Całość zapakowana  
w brązowy kartonik wyłożony 
ozdobnym siankiem. 

 

Możliwość znakowania:  

• Owijka: sitodruk, tampodruk  

• Notes: tłoczenie, grawer (efekt 
złota)  

• Długopis: grawer 

CENA: 85,50 PLN 

 



Pasja Rodzinnego Smaku 

Zestaw #2 

 

 

 W zestawie znajdują się: kawa Arabica100 g, 
kubek szklany 380 ml, drewniana podkładka 
pod kubek, skarpetki z motywem 
świątecznym (6 różnych motywów 
podkładek i skarpetek - w zestawach 
dobierane losowo). Kawa dołączona do 
zestawu to kawa ziarnista 100% Arabica  
z Brazylii. Idealna dla osób które lubią 
delikatną i mało kwasową kawę.  
Całość zapakowana w brązowy kartonik 
wyłożony ozdobnym siankiem. 

 

Możliwość znakowania:  

• Pudełko: tłoczenie, druk 

CENA: 112,86 PLN 



Pasja Rodzinnego Smaku 

Zestaw #3 

 

 

 

 W zestawie znajdują się: miód lipowy 40g, 
świeczka miodowa, notes A5 oraz długopis  
z czarnym wkładem. Całość zapakowana  
w brązowy kartonik wyłożony ozdobnym 
siankiem. 

 

Możliwość znakowania:  

• Owijka: tampodruk, sitodruk 

• Power bank: grawer 

• Kubek: grawer, tampodruk 

CENA: 199,90 PLN 
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Zestaw #4 

 

 

 W zestawie znajdują się: portfel, brelok  
oraz metalowy długopis. Portfel wykonany  
z ekoskóry zawiera 2 przegródki  
na banknoty, kieszeń na bilon  
oraz dodatkowe kieszenie na karty 
kredytowe czy paragony. Całość zapakowana 
w eleganckie czarne pudełko. 

 

Możliwość znakowania:  

• Długopis: grawer 

• Brelok: grawer 

• Portfel: grawer 

• Opakowanie: tampodruk, sitodruk 

CENA: 100,32 PLN 
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Zestaw #5 

 

 

 

W zestawie znajdują się: kubek z nadrukiem 
gwiazdki, zestaw filcowych podkładek  
oraz opakowanie herbaty Earl Grey.  
Całość zapakowana w pudełko. 

 

Możliwość znakowania:  

• Kubek: grawer, termotransfer 

• Pudełko: sitodruk 

• Etykieta 

CENA: 114,16 PLN 
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Zestaw #6 

 

 

 W zestawie znajdują się: wizytownik, brelok 
i długopis (niebieski wkład).  
Całość zapakowana w bambusowe 
opakowanie wyłożone pianką. 

 

Możliwość znakowania:  

• Brelok: grawer, tampodruk 

• Długopis: grawer, tampodruk 

• Wizytownik: grawer, tampodruk, UV 

• Pudełko: UV, tampodruk 

CENA: 54,60 PLN  
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Zestaw #7 

 

 

 W zestawie znajdują się: ceramiczny kubek, 
zaparzacz oraz mini talerzyk. Całość 
zapakowana w upominkowy kartonik  
z wierzchem z PVC, przewiązany ozdobną 
wstążką z etykietą. 

 

Możliwość znakowania:  

• Zaparzacz: grawer 

• Etykieta 

 

CENA: 43,18 PLN 
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Zestaw #8 

 

 

 

 W zestawie znajdują się: talerz obiadowy, 
talerz śniadaniowy, miska do płatków/sałatek 
(500 ml) i kubek (300 ml). Całość zapakowana 
w pudełko prezentowe. 

 

Możliwość znakowania:  

• Kubek 

• Miseczka 

• Pudełko 

CENA:  168,16 PLN 
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Zestaw #9 

 

 

 W zestawie znajdują się:  bawełniany worek 
na prezenty, kubek próżniowy, notes  
oraz drewniana ozdoba świąteczna.  
Całość zapakowana w tekturowe pudełko 
wyściełane wełną drzewną. 

 

Możliwość znakowania:  

• Kubek: grawer 

• Ozdoba: grawer 

• Worek: sitodruk 

• Okładka na przodzie: Tampodruk 

• Notes: UV 

CENA: 97,92 PLN 
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Zestaw #10 

 

 

 W zestawie znajdują się: Kubek świąteczny; 
Herbata z owoców leśnych (30 g); Miód 
leśny (50g); Zaparzacz do herbaty; Ozdoba 
choinkową. Całość zapakowana w 
kartonowym pudełku z wypełnieniem  
z wełny drzewnej i czerwoną wstążką 

Możliwość znakowania:  

• Wkładka papierowa: druk cyfrowy 

CENA: 130,90 PLN 
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Zestaw #11 

 

 

 W zestawie znajdują się:  Talerz 
przekąskowy; Ręcznie robione ciastko 
maślane z czekoladą (160 g); Świeca; Ozdoba 
choinkowa. Całość zapakowana w brązowy 
kartonik wyłożony ozdobnym siankiem. 

 

Możliwość znakowania:  

• Wkładka papierowa: druk cyfrowy 

 

CENA: 130,90 PLN 
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Zestaw #12 

 

 

 W zestawie znajdują się: koc polarowy RPET; 
Termos; Kawę Kostaryka (40 g); Cantuccini 
rzemieślnicze (100g). Całość zapakowana  
w brązowy kartonik wyłożony ozdobnym 
siankiem. 

 

Możliwość znakowania:  

• Wkładka papierowa: druk cyfrowy 

CENA: 259,31 PLN 
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Zestaw #13 

 

 

 W zestawie znajdują się: Koc polarowy RPET; 
Szklana termo bitwa; Przyprawiona herbata  
z owoców leśnych (30 g); Ręcznie robione 
herbatniki maślane z cytryną (150 g); Ozdoba 
choinkowa. Całość zapakowana w brązowy 
kartonik wyłożony ozdobnym siankiem. 

 

Możliwość znakowania:  

• Wkładka papierowa: druk cyfrowy 

CENA: 271,50 PLN 
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Zestaw #14 

 

 

 W zestawie znajdują się: szklanka do whisky; 
Zestaw kostek lodu z kamienia; Prażone  
i solone pistacje (85g); Jigger. Całość 
zapakowana w brązowy kartonik wyłożony 
ozdobnym siankiem. 

 

Możliwość znakowania:  

• Wkładka papierowa: druk cyfrowy 

CENA: 172,86 PLN 
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Zestaw #15 

 

 

 W zestawie znajdują się: notes A5 w linie  
i długopis. Notes w twardej oprawie  
z tasiemką do zaznaczania zapisanej 
ostatniej strony i elastyczną gumką 
chroniącą wnętrze. 80 kartek w kolorze 
kremowym (papier 70 g/m2). Bambusowy 
długopis, wyposażony w niebieski wkład. 
Całość zapakowana w brązowe pudełko. 

 

Możliwość znakowania:  

• Notes: tampodruk, grawer, UV 

• Długopis: tampodruk, grawer 

CENA: 29,52 PLN 
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Zestaw #16 

 

 

 W zestawie znajdują się: notes A5 oraz 
długopis z czarnym wkładem. Całość 
zapakowana w brązowy kartonik wyłożony 
ozdobnym siankiem. 

 

Możliwość znakowania:  

• Owijka: sitodruk, tampodruk  

• Notes: tłoczenie, grawer (efekt złota)  

• Długopis: grawer 

CENA: 28,38 PLN 
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Zestaw #17 

 

 

 

 

 W zestawie znajdują się: Likier Philadelphia 
Coffee, Czekolada Manu Caffe Latte (50 g), 
Czekoladki pralinowe Caffe Latte, Ziarno 
kakao w mlecznej czekoladzie (44% / 40g), 
Lizak czekoladowy. Całość zapakowana  
w pudełko ze wstążką . 

 

Możliwość znakowania:  

• Pudełko 

CENA: 244,00 PLN   
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Zestaw #18 

 

 

 

 

 W zestawie znajdują się: Prosecco Stock 
Rose (0,2 L), orzeszki ziemne w karmelu 
(100g), czekolada biała z cynamonem  
i prażonymi płatkami migdała (70g), 
czekoladki pralinowe Caffe Latte (36g), 
MANU Piwo czekolada mleczna 44% (60g). 
Całość zapakowana w pudełko ze wstążką . 

 

Możliwość znakowania:  

• Pudełko 

CENA: 180,00 PLN 
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Zestaw #19 

 

 

 

 

 W zestawie znajdują się: Herbata „List do 
Mikołaja” w rożku (50g), migdały w białej 
czekoladzie z malinką liofilizowaną (100g), 
kostka kokosowa w czekoladzie mlecznej 
(100g), czekolada mleczna z owocami lio 
(70g). Całość zapakowana w pudełko  
ze wstążką . 

 

Możliwość znakowania:  

• Pudełko 

CENA: 144,00 PLN  



Pasja Rodzinnego Smaku 

Zestaw #20 

 

 

 W zestawie znajdują się: Piernikowy trunek, 
czekolada Manu piernikowa (50g), pieczone 
orzechy korzenne, pierniczki pakowane 
zbiorczo, pierniki ręcznie zdobione lukrem 
królewskim, krem chrupiące ciasteczko 
korzenne. Całość zapakowana w pudełko  
ze wstążką . 

 

Możliwość znakowania:  

• Pudełko 

CENA: 400,00 PLN  
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Zestaw #21 

 

 

 W zestawie znajdują się: Root7 OneBottle 
Black marble (500ml), smażona wiśnia do 
herbaty, miód z orzechami laskowymi  
i kakao, herbata czarna z Ceylonu, owsiana 
rozkosz. Całość zapakowana w pudełko  
ze wstążką . 

 

Możliwość znakowania:  

• Pudełko 

CENA: 550,00 PLN  
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Zestaw #22 

 

 

 W zestawie znajdują się: Świeca sojowa  
w czarnym słoiku (180ml), miód leśny 
(350ml) herbata piernikowa w pudełku  
z okienkiem (45g) migdały w białej 
czekoladzie z cynamonem (100g), orzechy 
laskowe w czekoladzie mlecznej z 
pudrowanym cynamonem (100g). 
Całość zapakowana w pudełko ze wstążką . 

 

Możliwość znakowania:  

• Pudełko 

CENA: 266,00 PLN  
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Zestaw #23 

 

 

 W zestawie znajdują się: Wino CASALFORTE 
Corvina Rosso Veronese IGT 2019  
(alk. 13,5%), House Blend Milk 44% kakao + 
truskawka i malina, mleczna czekolada  
z prażony ziarnem kakao (25g), tabliczka 
ciemnej czekolady z maliną (25g), czekoladki 
pralinowe malinowe (36g), czekolada Ruby 
Pure . Całość zapakowana w pudełko  
ze wstążką . 

 

Możliwość znakowania:  

• Pudełko 

CENA: 270,00 PLN 
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Zestaw #24 

 

 

 W zestawie znajdują się: Likier Dzika Kaczka 
Wiśnia (alk. 21%/0,5 l), MANU Wiśnia 
czekolada deserowa (70%/60g), wiśnia  
w mlecznej czekoladzie (44%/80g), pieczone 
orzeszki karmelizowane (100g).  
Całość w zapakowana pudełko ze wstążką. 

 

Możliwość znakowania:  

• Pudełko 

CENA: 166,00 PLN 
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Zestaw #25 

 

 

 W zestawie znajdują się: Wino RECCHIA 
Pinot Grigio delle Venezie, miód leśny, 
owsiana rozkosz, pierniki ręcznie zdobione 
lukrem królewskim. Całość zapakowana w 
pudełko ze wstążką . 

 

Możliwość znakowania:  

• Pudełko 

CENA: 262,00 PLN  
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Zestaw #26 

 

 

 W zestawie znajdują się: Nalewka Toruńska 
Aronia, MANU Wiśnia czekolada deserowa 
(70%/60g), wiśnia w mlecznej czekoladzie 
(44%/80g), konfitura Frutti di Bosco, 
żurawina suszona. Całość zapakowana w 
pudełko ze wstążką . 

 

Możliwość znakowania:  

• Pudełko 

CENA: 250,00 PLN 
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Zestaw #27 

 

 

 W zestawie znajdują się: Miód gryczany, 
konfitura z mandarynką i mango (130g), 
konfitura z całych pomarańczy (130g). Całość 
zapakowana w pudełko ze wstążką . 

 

Możliwość znakowania:  

• Pudełko 

• Etykiety słoiczków 

CENA: 180,00 PLN  
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Zestaw #28 

 

 

 

 W zestawie znajdują się: Miód lipowy (45g), 
miód wrzosowy (45g), świeca naturalna  
w 100% z wosku pszczelego (180g), 
czekoladki pralinowe Caffe.  
Całość zapakowana w pudełko ze wstążką . 

 

Możliwość znakowania:  

• Pudełko 

CENA: 160,00 PLN 
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Zestaw #29 

 

 

 W zestawie znajdują się: Miód rzepakowy, 
konfitura z mandarynki i mango (130g), 
konfitura z całych pomarańczy (130g).  
Całość zapakowana w pudełko ze wstążką . 

 

Możliwość znakowania:  

• Pudełko 

• Etykiety słoiczków 

CENA: 180,00 PLN  
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Zestaw #30 

 

 

 W zestawie znajdują się: Czekolada 
deserowa (85% kakao Kolumbia/50g), 
tabliczka mlecznej czekolady z prażonym 
ziarnem kakao (25g), tabliczka ciemnej 
czekolady z maliną (25g), żurawina  
w deserowej czekoladzie (70%/40g).  
Całość zapakowana w pudełko ze wstążką . 

 

Możliwość znakowania:  

• Pudełko 

CENA: 136,00 PLN  
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Zestaw #31 

 

 

 W zestawie znajdują się: Owsiana rozkosz 
(10szt.), konfitura z całych pomarańczy (130g), 
miód-cytryna. Całość zapakowana w pudełko  
ze wstążką . 

 

Możliwość znakowania:  

• Pudełko 

CENA: 130,00 PLN 
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Zestaw #32 

 

 

 W zestawie znajdują się: Szklany kubek 
podróżny; Kawa Kostaryka (40 g); Cantuccini 
rzemieślnicze (100g); Ozdoba choinkowa. 
Całość zapakowana w pudełko z wełną 
drzewną i wstążką . 

 

Możliwość znakowania:  

• Pudełko 

• Wkładka: druk cyfrowy 

CENA: 161,82 PLN  
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Zestaw #33 

 

 

 W zestawie znajdują się: dwie szklanki 
dwuścienne (o pojemności 300ml)  
i opakowanie kawy ziarnistej Arabica Brazil 
Cerrado Mineiro 250g, wyprodukowanej przez 
rzemieślniczą palarnię kawy Drake Roastery. 
Całość zapakowana w pudełko. 

 

Możliwość znakowania:  

• Szklanka: kalka, piaskowanie 

• Pudełko 

Cena zależy od ilości zamówionych zestawów.  
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Zestaw #34 

 

 

 W zestawie znajdują się: dwa kubki Handy  
(o pojemności 300ml) i opakowanie kawy 
ziarnistej Arabica Brazil Cerrado Mineiro (250g). 
Całość zapakowana w pudełko. 

 

Możliwość znakowania:  

• Kubki: kalka, piaskowanie 

• Pudełko 

Cena zależy od ilości zamówionych zestawów.  

Dostępne kolory kubków: Biały, 
Czerwony (biały środek), 
Granatowy (biały środek), 
Czarny (biały środek) 
Czarny. 
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Zestaw do whisky 

 

 

 W zestawie znajdują się: dwie zdobione 
szklanki, szczypce, 9 kamieni do schładzania 
napoju oraz welurowy woreczek do kamieni. 
Całość zapakowana w drewnianej 
eleganckiej skrzynce 

 

Możliwość znakowania:  

• Wieko skrzynki: grawer 

CENA: 159,48 PLN 
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Zestaw kuchenny 

 

 

 W zestawie znajdują się: fartuch  
i rękowawice kuchenne.  
Całość zapakowana w ozdobne pudełko. 

 

Możliwość znakowania:  

• Pudełko 

• Fartuch 

• Rękawice 

CENA: 99,84 PLN 
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Zestaw kubków świątecznych 

 

 

 Zestaw dwóch kubków ceramicznych  
ze świątecznym motywem. Każdy kubek  
o pojemności 300 ml. Eleganckie 
opakowanie pięknie prezentuje się pod 
choinką i jest przyjazne dla środowiska. 

 

Możliwość znakowania:  

• Sitodruk, grawer, termotransfer 

• Etykieta 

CENA: 52,64 PLN 
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Zestaw 4 zapachowych 
świec 

 

 

 Zestaw 4 świec na każdą porę roku, 
przeniesie cię na wiosenne łąki, poczujesz 
zapach letniego nieba, kwitnącą lawendę  
i klimat zimowego lasu. Całość zapakowana 
w katon 

 

Możliwość znakowania:  

• Każda ze świec: tampodruk, grawer 

• Opakowanie: UV, 

CENA: 51,18 PLN 
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Koc ze świątecznym wzorem 

 

 

Przytulny kocyk wykonany z polaru 200g/m², 
ozdobiony świątecznym wzorkiem.  
Koc pakowany jest w dopasowany woreczek 
ze ściągaczami. 

 

Możliwość znakowania:  

• Termotransfer, haft 

CENA: 78,98 PLN 
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Dziadek do orzechów #1 

 

 

 Metalowy dziadek do orzechów  
z podkładką wykonaną z bambusa 

Możliwość znakowania:  

• Podkładka: grawer 

CENA: 95,86 PLN 
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Dziadek do orzechów #2 

 

 

 

 Metalowy dziadek do orzechów w kształcie 
renifera. 

Możliwość znakowania:  

• Dziadek do orzechów: grawer 

CENA: 144,30 PLN 
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Termofor 

 

 

 Termofor z motywem świątecznym  
o pojemności 550 ml. 

Możliwość znakowania:  

• Termofor: termotransfer 

CENA: 39,96 PLN 
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Kubek ceramiczny 

 

 

 Ceramiczny kubek ze wizerunkiem  
Świętego Mikołaja i pokrywką.  
Pojemność: 370 ml 

 

Możliwość znakowania:  

• Kubek: nadruk na trzech stronach 

• Pokrywka: nadruk na górze 

CENA: 63,40 PLN 
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Sztuczna choinka z lampkami LED 

 

 

 Mała sztuczna choinka z 20 lampkami LED 
 o ciepłej żółtej barwie światła, na jutowym 
stojaku. Dołączona drewniana zawieszka  
na prezent. Zestaw nie zawiera 2 baterii AA 

 

Możliwość znakowania:  

• Etykieta: nadruk, grawer 

CENA: 75,50 PLN  
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Bombka 

 

 

 Bombka świąteczna z perłowym 
wykończeniem, uchwyt ze wstążki. 
Indywidualny kartonik z dopasowanym 
wzorem. 

 

Możliwość znakowania:  

• Kartonik: nadruk 

CENA: 10,26 PLN  
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Zawieszki na choinkę 

 

 

 Komplet 6 drewnianych zawieszek  
na choinkę, zapakowanych w kartonowe 
pudełko z przezroczystym wieczkiem. 

 

Możliwość znakowania:  

• Kartonik: nadruk 

CENA: 8,44 PLN  
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Torebki 

 

 

 Elegancka torba na prezenty ze wzorem 
płatków śniegu. Bilecik umieszczony  
na uchwycie.  

 

Rozmiary:  

• Mała (16x10x23 cm) 

• Średnia (22x11x30 cm) 

• Duża (26x11x36 cm) 

 

Możliwość znakowania:  

• Torebka: nadruk 

• Bilecik: nadruk 

CENA: mała: 3,56 PLN 
średnia: 5,40 PLN 
duża: 6,32 PLN 
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INFORMACJE DODATKOWE 

 

 

Minimalne zamówienie – 20 sztuk jednego rodzaju. 

Znakowanie: 
Istnieje możliwość wykonania indywidualnych etykiet, bilecików, itp. 
Koszt wykonania znakowania będzie indywidualnie ustalany. 

Transport: 
Cena uzależniona od wielkości i ilości zestawów. 

 

Zamówienie realizujemy po otrzymaniu przedpłaty na konto. 
Płatność na podstawie faktury proforma. 

 

 

Oferta ważna do wyczerpania zapasów. 



 


