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ZAMKI 
Z 18K ZŁOTA

SKÓRA
SAFFIANO

SKÓRZANA KOSMETYCZKA LILLY (STN90)

Kosmetyczka Lilly wykonana z  naturalnej skóry 
Saffiano z zamkiem z domieszką 18-karatowego złota. 
Skóra jest odporna na zabrudzenia oraz wszelkie 
zarysowania. Produkt posiada certyfikat oryginalności. 
Dużym atutem są także wysokiej jakości niezacinające 
się suwaki YKK.

Wymiary: 17,5 x 11 x 5 cm
Materiał: skóra saffiano, metal, 18K złoto, zamki YKK
Opakowanie: eleganckie pudełko kartonowe
Znakowanie: L

akcesoria
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PORTFEL MĘSKI CONRAD (SPN60)

Funkcjonalny podwójny portfel męski CONRAD dla 
wymagających mężczyzn. Wykonany ze skóry licowej 
bydlęcej z  kolorową wstawką z  materiału. Wewnątrz 
dwie duże przegrody na banknoty, 6 miejsc na 
dokumenty, bilon oraz dowód rejestracyjny pojazdu. 
Ponadto portfel posiada wyjmowalną wkładkę na 
dokumenty, karty płatnicze i wizytówki.

Wymiary: 10 x 11 x 1 cm
Materiał: poliester, cowhide leather
Opakowanie: eleganckie pudełko kartonowe
Znakowanie: L 

akcesoria

SKÓRA 
BYDLĘCA
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SLING PLECAK NA JEDNO RAMIĘ XENON (LPN750)

Niewielki jednokomorowy plecak na 
jedno ramię z  licznymi kieszeniami, które 
pomagają utrzymać porządek i  chronią 
rzeczy przed uszkodzeniem. Regulowany 
pasek na ramię posiada kieszeń zapinaną 
na zamek. Plecak można nosić na prawym 
lub lewym ramieniu. Ukryty zamek główny 
(dostęp do wnętrza plecaka od tyłu) 
zwiększa ochronę przed kradzieżą. Plecak 
posiada kolorowe wstawki oraz metalowe 
zamki.

Materiał: 1680D nylon, metalowe elementy
Wymiary: 21 x 34 x 12 cm
Pojemność: 8 l

plecaki sling

USZTYWNIONE
ŚCIANY

UKRYTY 
GŁÓWNY
ZAMEK

REGULOWANA 
STRONA 
PASKA
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PLECAK ANTYKRADZIEŻOWY XENON 17” (LPN700) 

Duży jednokomorowy plecak z  licznymi kieszeniami 
i  dwiema przegrodami, które pomagają utrzymać 
porządek i chronić rzeczy przed uszkodzeniem. Ukryty 
zamek główny (dostęp do wnętrza plecaka od tyłu) 
zwiększa ochronę przed kradzieżą. Plecak posiada 
kolorowe wstawki, metalowe zamki błyskawiczne, 
wyściełaną górną rączkę oraz pasek z  tyłu 
umożliwiający przypięcie plecaka do walizki podczas 
podróży.

Materiał: 1680D nylon, metalowe elementy
Wymiary: 30.5 x 46 x 17.5 cm
Pojemność: 24 l

plecaki

PAS DO 
WALIZKI

USZTYWNIONE
ŚCIANY

UKRYTY 
GŁÓWNY
ZAMEK
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Plecak
antykradzieżowy
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KIESZEŃ NA 
LAPTOPA 15”

VOYAGER I PLECAK BIZNESOWY 15” (LPN650)

Plecak Common z  kolekcji VOYAGER, wykonany 
z  najwyższej jakości materiałów: poliestru 1680D 
oraz poliestru dobby. Plecak posiada jedną główną 
komorę, wyposażoną w  kieszeń na laptopa 15” oraz 
mniejsze kieszonki na drobne akcesoria biznesowe. 
Wyścielany górny uchwyt pozwala na wygodne 
przenoszenie.

Wymiary: 34 x 46 x 19 cm
Materiał: 1680D poliester + dobby poliester
Znakowanie: S

plecaki

SYSTEM

AIR
CHANNEL
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KIESZEŃ NA 
LAPTOPA 17”

VOYAGER II PLECAK NA LAPTOP I DOKUMENTY 17” 
(LPN600)

Duży, pojemny plecak, wyposażony w  solidną ramę 
usztywnioną pianką. Wykonany jest z  poliestru 
1680D, materiału zapewniającego wytrzymałość 
i  odporność na przetarcia. Pojemna główna komora 
zawiera usztywnioną kieszeń na laptop 15” oraz na 
dokumenty A4. Plecak Voyager jest wyposażony 
w  system kanałów powietrznych na plecach oraz 
solidny, metalowy uchwyt.
 
Wymiary: 33 x 42 x 20 cm
Materiał: 1680 Denier Ballistic Nylon, EVA foam
Znakowanie: S

plecaki

SYSTEM

AIR
CHANNEL
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KOSMETYCZKA PODRÓŻNA VOYAGER (FT650)

Kosmetyczka Voyager wykonana z  poliestru 1680D, 
materiału zapewniającego wytrzymałość i odporność 
na przetarcia. Kosmetyczka posiada jedną przegrodę 
z  licznymi kieszonkami oraz haczyk, który daje 
możliwość zawieszenia jej, tak aby była pod ręką. 
Z tyłu kosmetyczki znajduje się kieszeń na drobiazgi 
kosmetyczne bądź leki.

Wymiary: 24 x 16.5 x 9 cm
Materiał: 1680D poliester
Pojemność: 3.5 l

akcesoria

METALOWY 
HACZYK
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TORBA NA LAPTOPA VOYAGER 15” (LLN601)

Torba na laptopa Voyager posiada jedną przegrodę 
z wyściełaną kieszenią na laptopa i dodatkową 
przestrzenią na dokumenty formatu A4. Torba 
posiada zewnętrzną przednią kieszeń na akcesoria. 
Posiada miękkie uchwyty, metalowe obrotowe 
haczyki i wyściełany regulowany pasek.

Wymiary: 43 x 32 x 11 cm
Materiał: 1680D poliester + dobby poliester
Znakowanie: S

torby na laptopa
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BAGAŻ 
KABINOWY

TORBA 
PODRÓŻNA
& PLECAK

MISTRAL PLECAK I TORBA 2 W 1 (LLN201)

plecaki

2 produkty w  1: plecak i  torba podręczna Mistral. 
Lekka, pojemna, z  pasami spinającymi w  środku. 
Posiada chowane szelki, odpinany, regulowany 
pasek na ramię, paski mocujące, pojemną komorę 
główną oraz zewnętrzną kieszeń zapinaną na zamek. 
Wykonany z wytrzymałego materiału.

Wymiary: 40 x 31 x1 5 cm
Materiał: poliester poly filamem 210x210D
Znakowanie: S2in1
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2 in 1
Torba podróżna

& Plecak
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BAGAŻ 
KABINOWY

MISTRAL KUFEREK NA PRZYBORY TOALETOWE 
(LKN201)

accesories

Praktyczny i pojemny kuferek Mistral z łatwością 
pomieści cały zestaw kosmetyków, suszarek, lokówek 
i innych akcesoriów przydatnych w podróży. W środku 
kuferka wiele kieszeni i mocowań, które zabezpieczają 
zawartość przed rozlaniem. Ten funkcjonalny produkt 
dodatkowo posiada: odpinany pasek na ramię, mocne 
metalowe zaczepy, wygodny uchwyt, mocowane 
na rzep lusterko, w pokrywie kuferka wewnętrzna 
kieszeń na suwak, gumowane brzegi, możliwość 
mocowania do stelaża walizki. Kuferek to idealny 
pomysł na prezent dla każdego podróżnika.

Wymiary: 30 x 22 x 17 cm
Materiał: poliester poly filamem 210x210D
Znakowanie: S
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Idealny
w podróży
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CAMBRIDGE PARASOL Z FUNKCJĄ DAS (US20)

Jedyny na rynku składany parasol z 3-letnią gwarancją. 
Posiada bardzo trwałe mechanizmy: system anty-
wind (dzięki czemu czasza parasola wygina się 
a  nie łamie podczas silnych podmuchów wiatru) 
oraz mechanizm DAS (automatyczny mechanizm 
otwierania i zamykania). Dzięki niewielkim wymiarom 
po złożeniu mieści się w  schowku samochodowym, 
idealny także do damskiej torebki. W  komplecie 
pokrowiec.

Wymiary: ø 99 cm
Materiał: Poliester pongee
Opakowanie: etui ochronne & biała torebka 
prezentowa
Znakowanie: S

parasole

SYSTEM
ANTIWIND 

DAS
SYSTEM

AUTOMATYCZNE 
ZAMYKANIE 

I OTWIERANIE
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SYSTEM 
ANTIWIND 

BIZNESOWY PARASOL XENON (UP60)

Klasyczny, mocny parasol o  długim i  wytrzymałym 
stelażu. Parasol posiada mechanizm DAS 
(automatyczny mechanizm otwierania i  zamykania, 
przy pomocy przycisku), oraz system anti-wind 
(dzięki wytrzymałemu stelażowi z włókna szklanego, 
podczas silnego wiatru czasza wygina się a nie łamie). 
Wyposażony w  elegancką, wygodną rączkę. Parasol 
posiada 8 paneli oraz nowoczesny stelaż. Biznesowy 
design idealny zarówno dla mężczyzn jak i  kobiet. 
Parasol zabezpieczony pokrowcem.

Wymiary:
długość złożonego parasola: 85 cm
średnica czaszy: 102 cm
Ilość paneli: 8
Materiał: poliester, włókno szklane, metal, plastik
Znakowanie: S

parasole

DAS
SYSTEM

AUTOMATYCZNE 
ZAMYKANIE 

I OTWIERANIE
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parasole

BIZNESOWY PARASOL LONDON (UP50)

Automatyczny parasol London z  8 panelami, 
stalową ramą i  gumowanym uchwytem. Połączenie 
klasycznego koloru i  nowoczesnego kształtu. 
Pakowany w pokrowiec ochronny.

Wymiary: 87 cm
Materiał: Poliester pongee
Opakowanie: etui ochronne
Znakowanie: S
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parasole

BIZNESOWY PARASOL OXFORD (UP10)

Parasol automatyczny Oxford wykonany z najlepszej 
jakości materiałów. Jego klasyczny design sprawia, że 
jest ponadczasowym prezentem.

Wymiary: ř 102 cm
Materiał: cotton-poliester mix, metal
Opakowanie: etui ochronne
Znakowanie: S
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NORDIC KUBEK TERMICZNY, 700 ML. (HDN01)

Butelka termiczna Nordic jest czymś więcej niż 
zwykłą butelką czy bidonem na wodę. Posiada 
izolowaną próżniowo podwójną ściankę, która chroni 
temperaturę napoju. Zimne napoje utrzymują swoją 
temperaturę nawet do 24h, ciepłe do 12h, a  gorące 
do 6h. Wykonane ze stali nierdzewnej 18/8. Zapewnia 
ona nie tylko trwałość wykonania, ale również chroni 
produkt przed zatrzymywaniem zapachów i smaków. 
Posiada szeroki otwór który ułatwia mycie butelki 
a także pozwala na włożenie do środka lodu. 

Wymiary: 7,5 x 24,7 cm
Pojemność: 700 ml
Materiał: stal nierdziewna, plastik
Opakowanie: pudełko kartonowe
Znakowanie: UV, L

kubki termiczne

UTRZYMANIE
TEMPERATURY

DO 24H

PODWÓJNA 
ŚCIANA

PRÓŻNIOWA

ZNAKOWANIE:
GRAWER LASEROWY
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WYMIENNE NAKRĘTKI!

BIDON I KUBEK TERMICZNY

2 w 1

Duża pojemność
700 ml
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NORDIC PRÓŻNIOWY TERMOS NA ŻYWNOŚĆ, 
600ML. (HFN01)

Próżniowy termos na żywność utrzyma Twój posiłek 
we właściwej temperaturze przez wiele godzin. 
Łatwe otwieranie i wygodne konsumowanie posiłku. 
Wykonany z niezwykle wytrzymałej stali nierdzewnej 
18/8, naturalnie wolnej od BPA i ftalanów, odpornej na 
uszkodzenia mechaniczne. Termos nie zmienia smaku 
i  zapachu potraw. Posiada podwójną izolację, dzięki 
której utrzymuje pożądaną temperaturę potraw 
przez 6 godzin. Szeroki otwór ułatwia napełnianie 
oraz czyszczenie termosu. Całkowicie szczelne wieko 
pozwala przenosić termos w plecaku czy torebce, bez 
ryzyka wydostania się zawartości na zewnątrz. 

Wymiary: 9,1 x 18 cm
Pojemność: 600 ml
Materiał: stal nierdziewna, plastik
Opakowanie: pudełko kartonowe
Znakowanie: UV, L

food jars

UTRZYMANIE
TEMPERATURY

DO 24H

PODWÓJNA 
ŚCIANA

PRÓŻNIOWA

ZNAKOWANIE:
GRAWER LASEROWY
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Duża pojemność
600 ml
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NORDIC TERMOS PRÓŻNIOWY STALOWY, 1000 ML. 
(HTN01)

Termos wykonany z  niezwykle wytrzymałej stali 
nierdzewnej 18/8, naturalnie wolnej od BPA. Dwie 
stalowe ścianki, izolowane próżniowo, długo 
utrzymują temperaturę zarówno zimnych jak 
i  ciepłych płynów. Zakrętka termosu pełni również 
rolę kubka, jego podwójne ścianki nie nagrzewają się, 
zapewniając komfort użytkowania. Korek wystarczy 
lekko odkręcić i przechylić termos by napełnić kubek. 
Takie rozwiązanie chroni napój przed niepotrzebnym 
wychłodzeniem, oraz zgubieniem korka. Malowanie 
proszkowe zapewnia pewny chwyt i świetnie wygląda. 
Idealny na długie wycieczki.

Wymiary: 9 x 30,5 cm
Pojemność: 1000 ml
Materiał: stal nierdziewna, plastik
Opakowanie: pudełko kartonowe
Znakowanie: UV, L

termosy

UTRZYMANIE
TEMPERATURY

DO 24H

PODWÓJNA 
ŚCIANA

PRÓŻNIOWA

ZNAKOWANIE:
GRAWER LASEROWY
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Duża pojemność
1000 ml
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praktyczne zestawy

ZESTAW NORDICFT

NORDIC PRÓŻNIOWY TERMOS NA ŻYWNOŚĆ (HFN01)

NORDIC TERMOS PRÓŻNIOWY STALOWY (HTN01)
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praktyczne zestawy
NORDIC PRÓŻNIOWY TERMOS NA ŻYWNOŚĆ (HFN01)

NORDIC TERMOS PRÓŻNIOWY STALOWY (HTN01)

ZESTAW NORDICFT

praktyczne zestawy
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OPTIMA MULTITOOL (MM06)

Profesjonalne i praktyczne narzędzie wielofunkcyjne. 
Posiada profesjonalny system rozpychowy, zamiast 
wadliwych systemów sprężynowych spotykanych 
na rynku. Podstawę narzędzia stanowią szczypce 
uniwersalne. Narzędzie zawiera również piłę do 
drewna, nóż, śrubokręt krzyżakowy i płaski, otwieracz 
do butelek i  puszek, pilnik do paznokci. Zawiera 
dodatkowo funkcję Safe - zabezpiecza przed 
zamknięciem ostrzy, chroni przed skaleczeniem.

Materiał: aluminium, 3Cr13 stal nierdziewna
Wymiary: 10.7 x 3.6 x 2.3 cm
Znakowanie: L

narzędzia
MADE WITH

STEEL
STAINLESS

MADE WITH
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narzędzia

OPTIMA NARZĘDZIE WIELOFUNKCYJNE
Z KARABIŃCZYKIEM (MM08)

Profesjonalne i praktyczne narzędzie wielofunkcyjne. 
Podstawę narzędzia stanowi karabińczyk. Narzędzie 
zawiera również nóż, śrubokręt krzyżakowy i  płaski, 
otwieracz do butelek i  wybijak do szyb. Zawiera 
dodatkowo funkcję Safe - zabezpiecza przed 
zamknięciem ostrzy, chroni przed skaleczeniem..

Materiał: aluminium, 3Cr13 stal nierdziewna
Wymiary: 11.6 x 5.7 x 1.4 cm
Znakowanie: L

MADE WITH

STEEL
STAINLESS

MADE WITH
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narzędzia

Profesjonalne i praktyczne narzędzie wielofunkcyjne. 
Posiada profesjonalny system rozpychowy, zamiast 
wadliwych systemów sprężynowych spotykanych 
na rynku. Podstawę narzędzia stanowią szczypce 
uniwersalne. Narzędzie zawiera również nóż, 
śrubokręt krzyżakowy i płaski, otwieracz do butelek 
i  puszek oraz karabińczyk. Zawiera dodatkowo 
funkcję Safe - zabezpiecza przed zamknięciem 
ostrzy, chroni przed skaleczeniem.

Materiał: aluminium, 3Cr13 stal nierdziewna
Wymiary: 7.8 x 3.3 x 2.1 cm
Znakowanie: L

OPTIMA MINI MULTITOOL (MM07)

MADE WITH

STEEL
STAINLESS

MADE WITH
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ZESTAW MMNT

NORDIC TERMOS PRÓŻNIOWY STALOWY (HTN01)

OPTIMA MULTITOOL (MM06)

praktyczne zestawy
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ZESTAW USND
NORDIC KUBEK TERMICZNY (HDN01)

CAMBRIDGE PARASOL Z FUNKCJĄ DAS (US20)

praktyczne zestawy praktyczne zestawy
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