
NIEBIESKIE
PREZENTY BIZNESOWE



AKCESORIA DO PICIA
Pijąc wodę z butelki bez BPA eliminujesz główne źródło przyczyniające
się do wyższych poziomów BPA w organizmie. Aby poprawić zdrowie 
i zmniejszyć ryzyko wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych,
zalecamy wybór butelek do picia bez BPA firmy Colorissimo.

• Wykonany ze stali nierdzewnej
• Miękkie w dotyku wykończenie przypominające gumę
• Izolacja o podwójnych ściankach
• Certyfikowany do kontaktu z żywnością
• Eleganckie opakowanie BPA FREE
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1. Bidon, 600 ml./ HB01
2. Bidon, 700 ml./ HB02
3. Termos, 500 ml./HT01
4. Kubek termiczny, 450 ml./HD02
5. Kubek termiczny z uchwytem, 450 ml./ HD01 

kolekcja akcesoriów do picia



Zestaw do napojów:
Bidon, 700 ml.
& Kubek termiczny, 450 ml.
HB02/HD02

zestaw akcesoriów do picia

PROMOCJA!



Zestaw do napojów:
Bidon, 600 ml.
& Kubek termiczny, 450 ml.
HB01/HD02

Zestaw do napojów:
Kubek termiczny, 450 ml.
& Termos, 500 ml.
HD02/HT01

Zestaw do napojów:
Termos, 500 ml.
& Bidon, 600 ml.
HT01/HB01

Zestaw do napojów:
Bidon, 600 ml.
& Kubek termiczny 450 ml.
HB01/HD01



smukły powerbank

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, 
w tym smartfony, tablety i aparaty cyfrowe. Posiada wskaźnik
naładowania, co umożliwia kontrolowanie zużycia energii.
Power bank o ergonomicznym kształcie, pokryty miłą w dotyku
gumą. Zapakowany w eleganckie pudełko.

IDEALNY DO
ZNAKOWANIA

UV



Aluminium

TRYB CICHY

1x BATERIA AA
W ZESTAWIE

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. Wskazówki są czarno-białe,
dobrze widoczne, a Państwa logotyp będzie wyjątkowo
wyraźny. Zegary są bardzo estetyczne i będą dobrze
pasowały zarówno do wnętrz biurowych jak i do domu.

zegar ścienny

ANODOWANE
ALUMINIUM
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metalowe narzędzia

1. Narzędzie Wielofunkcyjne Colorado (MM02)
2. Narzędzie Ratownicze Do Samochodu Extreme, 3in1 (MK01)
3. Narzędzie Wielofunkcyjne Rubby Z Funkcją Safe (MM04)
4. Rubby Stroboskopowa Latarka Led (MT02)
5. Colorado Stroboskopowa Latarka Led (MT01)
6. Minitool Wielofunkcyjny Colorado (MA01)



metalowe narzędzia

COLORADO ZESTAW II, LATARKA I DUŻY
MULTITOOL (MSET02)
Wytrzymały zestaw Colorado zawiera latarkę
LED i duże narzędzie wielofunkcyjne, idealne
do aktywności na świeżym powietrzu.
Zapakowany w eleganckie pudełko.

COLORADO ZESTAW I, LATARKA I SCYZORYK (MSET03)
Zestaw Colorado I zawiera latarkę LED
i scyzoryk. Zapakowany w eleganckie pudełko.



zestawy narzędziowe

GUMOWANY ZESTAW: DUŻY MULTITOOL I LATARKA RUBBY (MM04/MT01)
Solidny zestaw Rubby na wiele okazji. Duży multitiool i latarka pokryte miłym
w dotyku materiałem typu „soft touch”. Multitool posiada profesjonalny
system rozpychowy, funkcję Safe która zabezpiecza przed niespodziewanym
zamknięciem ostrzy i skaleczeniem. Narzędzie posiada następujące
końcówki: piłkę do drewna, nóż, śrubokręt płaski (wym. 3mm i 5mm)  
i krzyżakowy z elementem do podważania gwoździ, podwójny otwieracz do
butelek, otwieracz do puszek. Zestaw zapakowany w pudełko prezentowe.

LATARKA LED
• zoom do 5 metrów
• światło skupione
•  światło alarmowe 

(stroboskopowe)



zestawy narzędziowe

ZESTAW: NARZĘDZIE RATOWNICZE DO SAMOCHODU 
I MULTITOOL RUBBY (MK01/MM04)
Narzędzie ratownicze posiada trzy funkcje: przecinak do pasów z podwójnym 
ostrzem, wybijak do szyb z super wytrwałego wolframu, ostrze wykonane 
ze stali nierdzewnej. Produkt posiada funkcję SAFE. Profesjonalne 
i praktyczne narzędzie wielofunkcyjne posiada profesjonalny system 
rozpychowy, zamiast wadliwych systemów sprężynowych spotykanych 
na rynku. Wykonany ze stali nierdzewnej, pokryty gumą. Zawiera dodatkowo 
funkcję Safe – zabezpiecza przed zamknięciem ostrzy, chroni przed 
skaleczeniem. Zestaw zapakowany w eleganckie pudełko prezentowe.

NARZĘDZIE
PRZYDATNE W 

ZDARZENIU DROGOWYM



solidne narzędzia

ZESTAW: LATARKA LED COLORADO I NARZĘDZIE 
WIELOFUNKCYJNE DENVER (MT01//MH02)
Narzędzie wielofunkcyjne 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. Latarka Led wykonana 
z wysokiej jakości aluminium. Generuje światło 
skupione, zoom do 5m. Generuje światło alarmowe 
(stroboskopowe). Baterie 3xAAA załączone. 
Zestaw zapakowany w eleganckie białe pudełko.

IDEALNY DO
ZNAKOWANIA

UV

IDEALNY
NA ZEWNĄTRZ



solidne narzędzia

FOLDING KNIFE COLORADO (MM01-BL)
Nóż taktyczny zastępuje całą skrzynkę narzędzi, oprócz 
ostrza posiada: kombinerki, otwieracz do puszek oraz 
zestaw śrubokrętów. Doskonały pomysł na praktyczny 
upominek męski, który zachwyci jakością nawet 
najbardziej wymagających Panów. Posiada również 
końcówki naprawcze do roweru. Zestaw zapakowany 
w eleganckie pudełko.

IDEALNY DO
ZNAKOWANIA

UV

IDEALNY
NA ZEWNĄTRZ



KUBEK TERMICZNY 450 ml. & POWER BANK
RAY 4000mAh (HD02/PB40)
Wymiary: 24,5x31x9,8 cm
Materiały: ABS, plastik, stal nierdzewna
Opakowanie: eleganckie pudełko kartonowe

praktyczne zestawy



KUBEK TERMICZNY 450 ml & NARZĘDZIE
WIELOFUNKCYJNE RUBBY (HD02/MM04)
Wymiary: 24,5x31x9,8 cm
Materiały: ABS, plastik, stal nierdzewna, metal anodowany
Opakowanie: eleganckie pudełko kartonowe

praktyczne zestawy



plecaki sportowe

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
Materiały: nylon, poliester 600D, Jacquard 420D, nylon Ripstop
Pakowanie: folia

SYSTEM

AIR
CHANNEL



PLECAK TREKKINGOWY FLASH M (LPN525)
Wymiary: 450x160x310 mm
Materiały: nylon, poliester 600D, Jacquard
420D, nylon Ripstop
Pakowanie: folia

PLECAK TREKKINGOWY FLASH L (LPN501)
Wymiary: 480x140x310 mm
Materiały: nylon, poliester 600D, Jacquard
420D, nylon Ripstop
Pakowanie: folia

Bardzo funkcjonalne plecaki podróżne
wykonane z mocnego materiału.
Posiadają miękki tył z systemem
kanałów powietrznych, elementy
odblaskowe oraz przeciwdeszczową
osłonkę.

OSŁONA
PRZECIWDESZCZOWA

SYSTEM

AIR
CHANNEL



BOLSILLO PARA ZAPATOS DENTRO DEL BOLSO

torba sportowa

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. Wymiary: 560x290x290 mm 
Materiały: nylon, poliester 600D, Jacquard 420D, nylon Ripstop 
Pakowanie: folia

KIESZEŃ NA BUTY
WEWNĄTRZ TORBY



akcesoria podróżne

TRWAŁY MATERIAŁ

SASZETKA NA PAS FLASH (LNN501)
Saszetka na pas Flash wykonana z odpornego na rozdarcie, bardzo
lekkiego materiału. Ma pojemną główną kieszeń i mniejszą przednią
kieszeń zamykaną na niezacinający się zamek błyskawiczny.
Wyposażony w długi regulowany pasek, system odblaskowy, wyjście na
słuchawki oraz system przepływu powietrza na tyle saszetki.
Wymiary: 300x130x100 mm
Materiał: nylon Jacquard 420D PU, nylon ripstop PU, poliester 600D
Pakowanie: folia

KOSMETYCZKA 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
Pakowanie: folia



Kurtka Damska COLORISSIMO® SOFTSHELL 
zapewnia dodatkowe ciepło i ochronę przed 
trudnymi warunkami atmosferycznymi podczas 
aktywności na zewnątrz. Kurtki posiadają 
zamki YKK, kolorowe mankiety z rzepami 
do blokowania rękawów przy nadgarstkach 
oraz dwie duże kieszenie zapinane na zamek. 
Wewnątrz wykończona miękkim polarem w tym 
samym kolorze co zamki.

softshelle

WOMEN’S SOFTSHELL JACKETS (DJ2)
MEN’S SOFTSHELL JACKETS (DJ1)
Wymiary (DJ2): S, M, L, XL, XXL
Wymiary (DJ1): S, M, L, XL, XXL, XXXL
Materiały: 94% poliester, 6% elastan,
100% polyester fleece
Pakowanie: folia

10000

WIATROSZCZELNOŚĆ

10000

ODDYCHALNOŚĆ



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: 870 mm 
Materiał: Poliester pongee Pakowanie: pokrowiec 
ochronny i folia

kwadratowy parasol



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: 990 mm 
Materiał: poliester pongee 
Pakowanie: pokrowiec ochronny i folia

DAS system:
1. naciśnij przycisk,

aby otworzyć

DAS system:
2. naciśnij przycisk,

aby zamknąć

ANTIWIND system

profesjonalny parasol

Automatyczne otwieranie i  zamykanie

ANTIWIND SYSTEM 



praktyczne zestawy

ZESTAW: KUBEK TERMICZNY I PARASOL CAMBRIDGE
(HD02/US20)
Wymiary: 31,4 x 16,3 x 8,8 cm
Materiał: poliester pongee, ABS, plastik, stal nierdzewna
Opakowanie: eleganckie pudełko kartonowe

PROMOCJA!



BLUETOOTH

głośniki bluetooth

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.
Materiały: plastik, ABS, metal
Pakowanie: satynowy woreczek + eleganckie pudełko kartonoweMIKROFON



BLUETOOTH

słuchawki bluetooth

SŁUCHAWKI BEZPRZEWODOWE BLUETOOTH COLORISSIMO (PH20)
Słuchawki wokółuszne Colorissimo, 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. Słuchawki działąją do 10 godzin na 
naładowanej baterii. Pasmo przenoszenia: 20Hz-20 KHz 
Materiały: plastik, ABS, metal 
Pakowanie: eleganckie pudełko kartonowe



skórzane kosmetyczki

SKÓRZANA KOSMETYCZKA LILLY (STN90) 
Kosmetyczka Lilly wykonana z naturalnej skóry Saffiano 
z zamkiem z domieszką 18-karatowego złota. Skóra 
Saffiano to materiał używany przez znane domy mody 
jak np. Prada, jest odporny na zabrudzenia oraz wszelkie 
zarysowania. Produkt posiada certyfikat oryginalności. 
Dużym atutem są także wysokiej jakości niezacinające 
się suwaki YKK. Jest to doskonały pomysł na elegancki 
a zarazem luksusowy upominek w bardzo konkurencyjnej 
cenie. Wymiary: 175x110x50 mm 
Materiału: skóra Saffiano, metal, 18K złoto, zamki YKK 
Pakowanie: eleganckie pudełko kartonowe

Zamki z 
18-karatowego

złota

Skóra Saffiano



skórzane portfele

PORTFEL MĘSKI CONRAD, 2w1(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.
Materiały: skóra bydlęca, metal, poliester
Pakowanie: eleganckie pudełko kartonowe 

Skóra
bydlęca



MISTRAL KUFEREK NA PRZYBORY TOALETOWE (LKN200) 
Praktyczna i elegancka kosmetyczka Mistral. Z tyłu 
posiada dodatkowy uchwyt, który umożliwia przypięcie go 
do stelaża walizki. Wewnątrz znajduje się mały organizer 
na przybory. Wyposażony w odpinany pasek na ramię 
i wysokiej jakości zamki błyskawiczne YKK. Wymiary: 
300x170x220 mm
Materiały: poliester polifilamem 210x210D
Pakowanie: folia

akcesoria podróżne



torby podróżne

PLECAK I TORBA MISTRAL 2 W 1 (LL200) 
2 produkty w 1: plecak i torba podręczna Mistral.  
Lekka, pojemna, z paskami w środku. Posiada chowane 
szelki, odpinany, regulowany pasek na ramię, paski 
mocujące, pojemną komorę główną, kieszeń zewnętrzna 
zapinana na zamek. Wykonany z wytrzymałego materiału. 
Wymiary: 400x310x150 mm 
Materiały: poliester polifilamem 210x210D 
Pakowanie: folia

TORBA PODRÓŻNA

I PLECAK



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. Materiały: nylon 1680D, elementy metalowe 
Wymiary: 21x12x34 cm 
Pojemność: 8l 
Pakowanie: folia

plecak na jedno ramię

AIR
CHANNEL



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.
Materiały: nylon 1680D, elementy metalowe
Wymiary: 30,5x17,5x46 cm
Pojemność: 24 l
Pakowanie: folia

plecak antykradzieżowy

LAPTOP 17”



plecaki na laptopa

VOYAGER I PLECAK BIZNESOWY (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: 34x46,5x19 cm 
Materiały: poliester 1680D, poliester dobby 
Pojemność: 24l Pakowanie: folia

LAPTOP 17”



LAPTOP 17”

plecaki na laptopa

VOYAGER II PLECAK NA LAPTOP I DOKUMENTY (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: 32x49x23 cm
Materiały: nylon, poliester, żakard, poliester 1680D
Pojemność: 30l
Pakowanie: folia

LAPTOP 15’’



metalowy haczyk

kosmetyczki

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



torby na laptopa

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

LAPTOP 15”



butelka termiczna
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

UTRZYMANIE
TEMPERATURY

DO 24H

PODWÓJNA 
ŚCIANA

PRÓŻNIOWA



kubki termiczne
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

UTRZYMANIE
TEMPERATURY

DO 24H

PODWÓJNA 
ŚCIANA

PRÓŻNIOWA



food jars
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

UTRZYMANIE
TEMPERATURY

DO 24H

PODWÓJNA 
ŚCIANA

PRÓŻNIOWA



thermoses

NORDIC STEEL VACUUM THERMOS, 1000ml. (HTN01)
Vacuum Thermos made of extremely durable 18/8 
stainless steel, naturally BPA free. Two steel walls, 
vacuum-insulated, maintain the temperature of both cold 
and warm liquids for a long time. The thermos cap also 
acts as a mug, its double walls do not heat up, ensuring 
comfort of use. Just unscrew the cap slightly and tilt the 
thermos to fill the cup. This solution protects the drink 
from unnecessary cooling and from losing the stopper. 
Powder coating provides a firm grip and great looks. 
Perfect for long trips.
Measurements: 9 x 30,5 cm
Materials: stainless steel, plastic
Packing: elegant carton box

UTRZYMANIE
TEMPERATURY

DO 24H

PODWÓJNA 
ŚCIANA

PRÓŻNIOWA



sets

SET NORDIC: VACUUM FOOD THERMOS, 600 ml. & STEEL 
VACUUM THERMOS, 1000ml. (HFN01/HTN01)
Vacuum Thermos and vacuum food thermos made of 
extremely durable 18/8 stainless steel, naturally BPA free 
and phthalates, resistant to mechanical damage. Two 
steel walls, vacuum-insulated, maintain the temperature 
for a long time. Powder coating provides a firm grip and 
great looks. Thermoses doesn’t affect the taste and smell 
of food and drinks. Perfect for long trips.



sets

SET: NORDIC STEEL VACUUM THERMOS, 1000ml. & 
MULTITOOL OPTIMA (HTN01/MM06)
Vacuum Thermos made of extremely durable 18/8 
stainless steel, naturally BPA free. Two steel walls, 
vacuum-insulated, maintain the temperature of both cold 
and warm liquids for a long time. The thermos cap also 
acts as a mug. Just unscrew the cap slightly and tilt the 
thermos to fill the cup. This solution protects the drink 
from unnecessary cooling and from losing the stopper. 
Powder coating provides a firm grip and great looks.
Practical multitool has a professional anchor expansion 
system, instead of the defective spring system common 
on the market. The base is equipped with universal pliers. 
It also contains a wood saw, a knife, a cross screwdriver 
and a flat screwdriver, a bottle and can opener, a nail file. 
It also includes the Safe function - it prevents the tools 
from closing, protects against injuries.



sets

SET: NORDIC THERMAL MUG, 650 ml. & FULL AUTOMATIC 
UMBRELLA CAMBRIDGE (HDN01/US20)
The Nordic thermal mug has a vacuum insulated double 
wall that protects the temperature of the drink. Cold 
drinks maintain their temperature for up to 24 hours, 
warm drinks for up to 12 hours and hot drinks for up to 6 
hours. Made of 18/8 stainless steel, which not only ensures 
durability, but also protects the product against aromas 
and flavors.
A very robust umbrella from the Cambridge collection with 
DAS (Double Automatic System - automatic closing and 
opening) and an anti-wind system. Features: solid metal 
frame, the canopy made of strong polyester pongee and 
the handle covered with ABS plastic for a safe grip and 
a nice feeling. It is ideal size for women’s handbags. The 
carrying case is included.



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




