
1

Wyraź Swój Kolor



AKCESORIA
DO PICIA
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BIDON, 600 ML. (HB01)
BIDON, 700 ML. (HB02)

Bidon wykonany ze stali nierdzewnej oraz pokryty 
miękką w  dotyku powierzchnią soft touch. 
Certyfikowany produkt do kontaktu z  żywnością – 
posiada badania polskiego sanepidu a także certyfikat 
BPAfree (pozbawiony bisfenolu, bardzo szkodliwej 
substancji chemicznej rakotwórczej). 

Wymiary HB01: 7 x 22,5 cm, Pojemność 600 ml 
Wymiary HB02: 7,5 x 25,5 cm, Pojemność 700 ml
Materiał: Guma ABS, metal, plastik
Opakowanie: eleganckie pudełko kartonowe
Znakowanie: T, UV

Stal
nierdzewna
(trwałość)

Satynowe
wykończenie
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KUBEK TERMICZNY Z UCHWYTEM, 450 ML. (HD01) 
KUBEK TERMICZNY, 450 ML. (HD02)

Szczelne kubki podróżne wykonane z wysokiej jakości 
stali nierdziewnej. Podwójna ścianka długo utrzymuje 
ciepło. Gumowe wykończenie zmniejsza ryzyko 
przypadkowego wyślizgnięcia się kubka z  dłoni. 
Produkt certyfikowany do kontaktu z  żywnością – 
posiada badania polskiego sanepidu a także certyfikat 
BPA FREE.

Wymiary HD01: 8,5 x 17,4 cm
Wymiary HD02: 7,5 x 21 cm 
Pojemność: 450 ml
Materiał: Guma ABS, plastik, stal nierdziewna 
Opakowanie: eleganckie pudełko kartonowe
Znakowanie: T, UV

PODWÓJNA ŚCIANA SZCZELNA NAKRĘTKA

Satynowe
wykończenie

Stal
nierdzewna
(trwałość)
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TERMOS, 500 ML. (HT01)

Miękki w dotyku termos wykonany ze stali nierdziewnej. 
Konstrukcja z  podwójnymi ściankami utrzymuje 
ciepło przez długi czas. Certyfikowany do kontaktu 
z żywnością i BPA FREE.

Wymiary: 7,5 x 25 cm 
Pojemność: 500 ml
Materiał: guma ABS, plastik, stal nierdziewna
Opakowanie: eleganckie pudełko kartonowe 
Znakowanie: T, UV

Satynowe
wykończenie

Stal
nierdzewna
(trwałość)
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ZESTAW: BIDON & KUBEK TERMICZNY (HB02/HD02)

Wymiary: 7,5 x 25,5 cm
Pojemność: 700 ml
Materiał: metal, plastik, guma ABS 
Znakowanie: T, UV

Wymiary: 7,5 x 21 cm
Pojemność: 450 ml
Materiał: metal, plastik, guma ABS
Znakowanie: T, UV

ZESTAW
W SUPER CENIE
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PODWÓJNA
IZOLACJA

ZAPROJEKTOWANY DO UŻYWANIA 
PODCZAS AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

NORDIC BUTELKA TERMICZNA, 500 ML. (HBN01)

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. To świetny 
wybór do zastosowań sportowych, turystycznych i do 
użytkowania na co dzień.

Wymiary: 7,2 x 22 cm
Pojemność: 500 ml
Materiał: stal nierdziewna, plastik
Opakowanie: pudełko kartonowe
Znakowanie: UV, L

ZNAKOWANIE:
GRAWER LASEROWY
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Stal nierdziewna
(trwałość)

Lakierowane
proszkowo

Utrzymanie 
temperatury
do 24H
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NORDIC PRÓŻNIOWY TERMOS NA ŻYWNOŚĆ,
600 ML. (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

ZNAKOWANIE:
GRAWER LASEROWY

SZCZELNE
ZAMKNIĘCIE

IDEALNE DO ZUP
I INNYCH DAŃ
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Stal nierdziewna
(trwałość)

Lakierowane
proszkowo

Utrzymanie 
temperatury 
do 24H
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ZAPROJEKTOWANY DO 
UŻYWANIA PODRÓŻY

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. To świetny 
wybór do zastosowań sportowych, turystycznych i do 
użytkowania na co dzień.

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

ZNAKOWANIE:
GRAWER LASEROWY

WYMIENNE NAKRĘTKI!
2 W  1

BIDON I KUBEK TERMICZNY
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Stal nierdziewna
(trwałość)

Lakierowane
proszkowo

Utrzymanie 
temperatury
do 24H
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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

ZAPROJEKTOWANY DO 
UŻYWANIA NA ZEWNĄTRZ

PODWÓJNA
IZOLACJA

ZNAKOWANIE:
GRAWER LASEROWY
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Stal nierdziewna
(trwałość)

Lakierowane
proszkowo

Utrzymanie 
temperatury
do 24H

Pojemność
1000 ml
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ELEKTRONIKA
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KOMPAKTOWY GŁOŚNIK BLUETOOTH SURRON, 
2X3W (PS20)

Głośnik bluetooth o znacznej mocy 2 x 3 W i zasięgu 
transmisji nawet do 10 metrów. Posiada wbudowaną 
baterie litową o  mocy 800mah. Szerokie pasmo 
przenoszenia od 90Hz do 20KHz. Głośnik posiada 
także wbudowany mikrofon co umożliwia prowadzenie 
przez niego rozmów telefonicznych.

Materiał: plastik, Guma ABS, metal 
Packaging: satynowy woreczek
+ pudełko na prezent
Znakowanie: UV

BLUETOOTH MIKROFON ODTWARZANIE 2,5H
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SŁUCHAWKI BEZPRZEWODOWE BLUETOOTH (PH20)

Słuchawki wokółuszne, wytłumią wszystkie dźwięki 
otoczenia i pozwolą Ci cieszyć się czystym i mocnym 
dźwiękiem. Ich kształt i  lekkość, regulowany 
wyściełany pałąk i miękkie poduszki czynią je bardzo 
wygodnymi dla ucha. Bezprzewodowe słuchawki 
dają mocny, dynamiczny dźwięk i  bardzo dobrze 
odtwarzają utwory o  basowym brzmieniu. Ponadto 
zamknięta konstrukcja słuchawek dobrze izoluje od 
hałasów otoczenia, sprawiając, że nawet w hałaśliwych 
miejscach możesz cieszyć się muzyką.
Słuchawki działąją do 10 godzin na naładowanej 
baterii.

Materiał: Guma ABS, metal, plastik
Opakowanie: eleganckie pudełko kartonowe
Znakowanie: UV
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• 10 godzin pracy na baterii
• Bluetooth® V5.0
• Pojemność baterii: 300 mAh
• Wbudowany mikrofon
• 20 Hz - 20 KHz
• Czułość głośnika 105 dB
• Szybkie ładowanie

miękkie 
i wygodne 
nauszniki

odtwarzanie
do 10 godzin

Bluetooth® V5.0
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POWER BANK RAY 4000 MAH (PB40)

Power bank Ray o pojemności 4000 mAh to produkt 
o  wysokiej jakości baterii Li-polimerowej klasy 
A  (certyfikat CE, Rohs, FC), zapewnia bezpieczne 
ładowanie wszystkich urządzeń na USB. Posiada 
wskaźnik naładowania. Power bank o ergonomicznym 
kształcie, pokryty miłą w dotyku gumą. W zestawie 1 x 
kabel USB Micro.

Input: DC 5V / 1A
Output: DC 5V 1A
USB cable: yes
Wymiary: 50x30x30 mm
Materiał: Guma ABS, metal
Opakowanie: eleganckie pudełko
kartonowe
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Aluminium

TRYB CICHY

1x BATERIA AA 
W ZESTAWIE

ANODOWANE ALUMINIUM

ZEGAR ŚCIENNY SAINT-TROPEZ (WS04)

Nowoczesny zegar ścienny z  czarną, anodowaną, 
aluminiową ramą i szklaną pokrywą tarczy. Zegar jest 
wyposażony w  kwarcowy mechanizm o  bezgłośnym 
działaniu, który zapewnia komfort oraz i  precyzyjne 
wskazywanie czasu. Zegary są bardzo estetyczne 
i będą dobrze pasowały zarówno do wnętrz biurowych 
jak i do domu. 

W zestawie 1x bateria AA.

Wymiary: 258x258x45 mm 
Materiał: szkło, anodyzowane aluminium
Opakowanie: eleganckie pudełko kartonowe 
Znakowanie: T
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NARZĘDZIA
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NARZĘDZIE WIELOFUNKCYJNE COLORADO 
Z FUNKCJĄ SAFE® (MM02)

Profesjonalne i  praktyczne narzędzie wielofunkcyjne. 
Posiada 2-letnią gwarancję jakości oraz profesjonalny 
system rozpychowy, zamiast wadliwych systemów 
sprężynowych spotykanych na rynku. Wykonany 
ze stali nierdzewnej. Podstawę narzędzia stanowią 
szczypce uniwersalne.

Wymiary: 105x45x23 mm
Materiał: stal nierdziewna, anodyzowany metal
Opakowanie: poliestrowe etui & eleganckie pudełko 
kartonowe
Znakowanie: L

Stal 
nierdziewna

Funkcja Safe 
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COLORADO STROBOSKOPOWA LATARKA LED 
(MT01)

MINITOOL WIELOFUNKCYJNY COLORADO (MA01)

Latarka Led z kolekcji Colorado wykonana z wysokiej 
jakości aluminium. Generuje światło skupione, zoom 
do 5m. Generuje światło alarmowe (stroboskopowe). 
Baterie 3xAAA załączone.

Wymiary: 105x30 mm
Materiał: metal, szkło
Opakowanie: eleganckie pudełko kartonowe
Znakowanie: L

Scyzoryk ze składaną głownią. Wbudowany korkociąg, 
otwieracz do butelek, śrubokręt gwiazdkowy, pilniczek 
i  nożyczki. Wykonany z  bardzo trwałych materiałów 
gwarantujących niezawodność i trwałość.

Wymiary: 91x32 mm
Materiał: anodyzowany metal
Opakowanie: eleganckie pudełko kartonowe
Znakowanie: L
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Stal 
nierdziewna
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ZESTAW: COLORADO ZESTAW I -
LATARKA I SCYZORYK (MSET03)

ZESTAW Colorado I zawiera latarkę LED 
i scyzoryk. Dostępny w 9 kolorach.

Wymiary: 150x150x35 mm
Materiał: metal, szkło
Opakowanie: czarne eleganckie pudełko 
i czarny karton prezentowy
Znakowanie: L

ZESTAW: COLORADO ZESTAW II - LATARKA 
I DUŻY MULTITOOL (MSET02)

Wytrzymały zestaw Colorado zawiera latarkę 
LED i duże narzędzie wielofunkcyjne, ide-
alne do aktywności na świeżym powietrzu. 
Dostępny w 9 kolorach.

Wymiary: 150x150x35 mm
Materiał: metal, szkło
Opakowanie: czarne eleganckie pudełko 
i czarny karton prezentowy
Znakowanie: L
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ZESTAW: DUŻY MULTITOOL I LATARKA 
RUBBY (MM04/MT02)

Solidny zestaw Rubby do wielu aktywności na 
świeżym powietrzu. Dostępny w 8 kolorach.

Wymiary: 150x150x35 mm
Materiał: metal, szkło
Opakowanie: czarne eleganckie pudełko 
i czarny karton prezentowy
Znakowanie: L
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RUBBY STROBOSKOPOWA LATARKA LED (MT02)

NARZĘDZIE WIELOFUNKCYJNE RUBBY Z FUNKCJĄ 
SAFE® (MM04)

Latarka Led z  kolekcji Rubby wykonana z  wysokiej 
jakości aluminium, pokryta miłym w  dotyku 
gumowanym materiałem. Generuje światło 
skupione, zoom do 5m. Generuje światło alarmowe 
(stroboskopowe). Baterie 3xAAA załączone.

Wymiary: 105x30 mm
Materiał: metal, szkło, guma ABS
Opakowanie: eleganckie pudełko kartonowe
Znakowanie: L

Narzędzie posiada 2-letnią gwarancję jakości oraz 
profesjonalny system rozpychowy, zamiast wadliwych 
systemów sprężynowych. Podstawę narzędzia 
stanowią szczypce uniwersalne. Narzędzie posiada: 
piłkę do drewna, nóż, śrubokręt płaski i  krzyżakowy 
z  elementem do podważania gwoździ, podwójny 
otwieracz do butelek, otwieracz do puszek, pilnik. 
Zawiera dodatkowo funkcję Safe - zabezpiecza przed 
zamknięciem ostrzy, chroni przed skaleczeniem. 

Wymiary: 105x45x23 mm
Materiał: metal, guma ABS
Opakowanie: poliestrowe etui
& eleganckie pudełko kartonowe
Znakowanie: L

• ZOOM DO 5 METRÓW
• SKUPIONA WIĄZKA ŚWIATŁA

• LAMPKA ALARMOWA (STROBOSKOP)

GUMOWANA
POWŁOKA
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Anodyzowany 
metal

Funkcja Safe 
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WIELOFUNKCYJNE NARZĘDZIE NAPRAWCZE 
(MM01-BL)

Profesjonalne narzędzie multifunkcyjne wykonane 
ze stali nierdzewnej. Nóż taktyczny zastępuje całą 
skrzynkę narzędzi, oprócz ostrza posiada: kombinerki, 
otwieracz do puszek oraz zestaw śrubokrętów. To 
narzędzie techniczne doskonale sprawdzi się podczas 
nieprzewidzianych awarii w domu lub w podróży. 
Doskonały pomysł na praktyczny upominek 
męski, który zachwyci jakością nawet najbardziej 
wymagających Panów. Posiada również końcówki 
naprawcze do roweru.

Wymiary: 135x45x45 mm
Materiał: anodized metal
Opakowanie: etui ochronne
Znakowanie: L
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Stal 
nierdziewna

Funkcja Safe 
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NARZĘDZIE RATOWNICZE DO SAMOCHODU (MK01)

Posiada aż trzy funkcje: 1. Przecinak do pasów 
z  podwójnym ostrzem. 2. Wybijak do szyb 3. Nóż - 
ostrze wykonane ze stali nierdzewnej.

Wymiary: 114x32x18 mm
Materiał: 3Cr13 stal nierdziewna, wolfram, guma ABS
Opakowanie: eleganckie pudełko kartonowe
Znakowanie: L

Funkcja Safe Wykonany 
z

wolframu

NARZĘDZIE

RATUNKOWE



44



45

ZESTAW: NARZĘDZIE RATOWNICZE DO SAMOCHODU 
I MULTITOOL RUBBY (MM04/MK02)

Wymiary: 10,5 x 4,5 x 2,3 cm
Materiał: metal, guma ABS
Opakowanie: poliestrowe etui
Znakowanie: L

Wymiary: 11,4 x 3,2 x 1,8 cm
Materiał: 3Cr13 stal nierdziewna, 
wolfram, guma ABS
Znakowanie: L

Stal 
nierdziewna

NARZĘDZIE

RATUNKOWE
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NARZĘDZIE WIELOFUNKCYJNE DENVER (MH02)

To wyjątkowy produkt posiadający aluminiową 
rękojeść i końcówki funkcyjne ze stali nierdzewnej, 
w których skład wchodzą: młoteczek, obcęgi, 
przecinak do kabelków, ekstraktor gwoździ, nóż, piłka, 
pilnik, otwieracz do butelek.

Wymiary: 135x75x25 mm
Materiał: anodyzowany metal,
3Cr13 stal nierdziewna
Opakowanie: etui ochronne
Znakowanie: L
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NARZĘDZIE WIELOFUNKCYJNE AXE (MH01)

Ten wyjątkowy produkt posiada aluminiową rękojeść 
i  końcówki funkcyjne ze stli nierdzewnej w  których 
skład wchodzą: toporek, klucz francuski, obcęgi, 
przecinak do kabelków, nóż, piłka, śrubokręt, pilnik, 
zestaw kluczy nasadowych w rozmiarach 8,9,10,11,12,13, 
klucz ADP, nasadki śrubokrętu krzyżowego i płaskiego.

Wymiary: 175x105x25 mm
Materiał: anodyzowany metal,
3Cr13 stal nierdziewna
Opakowanie: etui ochronne
Znakowanie: L
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SPORT 
I WYPOCZYNEK
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ODDYCHAJĄCE 
PLECY

POKROWIEC
PRZECIWDESZCZOWY

ZAPROJEKTOWANY DO UŻYWANIA 
PODCZAS AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

PLECAK TREKKINGOWY FLASH M (LPN525)

PLECAK TREKKINGOWY FLASH L (LPN501)

Plecak sportowy z  kolekcji FLASH wykonany 
z  materiałów najwyższej jakości. Posiada pojemną 
komorę główną oraz mniejszą funkcjonalną kieszeń 
na drobne akcesoria. Ten plecak wyróżnia się 
udoskonalonym systemem airflow (oddychające 
plecy), wzmocnionymi szelkami, dużymi odblaskami 
i wyjściem na słuchawki. 

Wymiary 450x160x310 mm
Materiał: nylon, jacquard 420D, nylon
Ripstop, poliester 600D
Opakowanie: folia
Znakowanie: S

Plecak sportowy z  kolekcji FLASH wykonany 
z  materiałów najwyższej jakości. Posiada pojemną 
komorę główną oraz mniejszą funkcjonalną kieszeń 
na drobne akcesoria. Ten plecak wyróżnia się 
udoskonalonym systemem airflow (oddychające 
plecy), wzmocnionymi szelkami, dużymi odblaskami 
i wyjściem na słuchawki. 

Wymiary: 480x140x310 mm
Materiał: nylon, jacquard 420D, nylon Ripstop, poliester 
600D
Opakowanie: folia
Znakowanie: S
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PLECAK SPORTOWY FLASH S (LPN550)

Mały plecak z  kolekcji Flesh. Posiada wyjście na 
słuchawki, oddychające plecy, boczne kieszenie 
siatkowe oraz 1 główną kieszeń z  wewnętrznym 
organizerem oraz 1 małą kieszonkę na suwak z przodu 
plecaka. Dodatkowo posiada elementy odblaskowe.

Wymiary: 260x130x380 mm
Materiał: nylon, poliester, jacquard
Opakowanie: folia
Znakowanie: S

ODDYCHAJĄCE 
PLECY

WYGODNE
SZELKI
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KIESZEŃ NA BUTY

TORBA SPORTOWA FLASH (LSN501)

Oryginalna, bardzo lekka torba sportowa wykonana 
z  nowoczesnych materiałów odpornych na 
uszkodzenia mechaniczne. Posiada jedną pojemną 
komorę główną , wzmocnione uchwyty do noszenia 
w  ręce i  regulowany, wzmocniony uchwyt na ramię. 
Produkt wykonany jest zgodnie z certyfikatem REACH.

Wymiary: 56 x 29 x 29 cm
Materiał: nylon Jacquard 420D PU, nylon ripstop PU, 
poliester 600D
Opakowanie: folia
Znakowanie: S
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KOSMETYCZKA PODRÓŻNA FLASH (FT560)

Kosmetyczka Flash posiada dużą komorę 
z przegródkami na kosmetyki oraz poręczny metalowy 
haczyk. Lekka i  kompaktowa – idealna na wyjazdy 
służbowe, letnie wakacje i na siłownię.

Wymiary: 310x210x110 mm
Materiał: nylon Jacquard 420D PU, nylon ripstop PU, 
poliester 600D
Opakowanie: folia

Metalowy 
haczyk
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WIATROSZCZELNOŚĆ

10 000
ZAMEK

BŁYSKAWICZNY YKK
ODDYCHALNOŚĆ

10 000
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KURTKA MĘSKA SOFTSHELL (DJ1)
KURTKA DAMSKA SOFTSHELL (DJ2)

Kurtka SOFTSHELL zapewnia dodatkowe ciepło 
i ochronę przed trudnymi warunkami atmosferycznymi 
podczas aktywności na zewnątrz. Kurtki posiadają 
zamki YKK, kolorowe mankiety z  rzepami oraz dwie 
duże kieszenie zapinane na zamek.

Wymiary (DJ1): XS, S, M, L, XL, XXL
Wymiary (DJ2): S, M, L, XL, XXL, XXXL
Materiał: 94% poliester, 6% elastan, polar
100% poliester 
Opakowanie: folia
Znakowanie: S

DJ2

DJ1
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PARASOL SAINT TROPEZ (UP30)

Automatyczny dwukolorowy parasol Saint Tropez, z 8 
panelami, stalową ramą i gumowaną rączką. Połączenie 
dwóch klasycznych kolorów oraz modernistyczny 
kształt parasola przykuwają uwagę każdego. 
Zapakowany w pokrowiec ochronny.

Wymiary: 87 cm
Materiał: Poliester pongee
Opakowanie: pokrowiec i folia
Znakowanie: S
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DAS
(automatyczny mechanizm 

otwierania i zamykania)

Krok 1: naciśnij przycisk, aby otworzyć

Krok 3: naciśnij przycisk, aby zamknąćKrok 2: parasol jest otwarty

SYSTEM
ANTIWIND

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: 99 cm
Materiał: poliester pongee
Opakowanie: pokrowiec i folia
Znakowanie: S
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ZESTAW: KUBEK TERMICZNY I PARASOL CAMBRIDGE 
(US20/HD02)

Wymiary: ø 99 cm
Materiał: Poliester pongee
Opakowanie: pokrowiec i folia
Znakowanie: S

Wymiary: 7,5 x 21 cm
Pojemność: 450 ml
Materiał: plastik, stal nierdziewna
Znakowanie: T, UV

ZESTAW
W SUPER CENIE




