Adds profile to your business

LEGENDA
James Harvest to marka, która powstała w Chattanooga, Tennessee, w USA
w 1988 roku. W latach czterdziestych,
tuż po II wojnie światowej amerykańska,
baseballowa Major League wznowiła rozgrywki po przerwie związanej z działaniami wojennymi.
Baseball szybko odzyskał swoją pozycję
jako sport numer jeden w USA. Tłumy
fanów śledziły wszystkie akcje Major League, a wyróżniający się gracze stawali się
prawdziwymi bohaterami swoich czasów.
W latach dwudziestych, Babe Ruth, zdobywca 714 homerun’ów w trakcie swojej
kariery, był największą marką w baseballu.
W latach czterdziestych, jednym z najwię-szych graczy w baseball był Joe DiMaggio. DiMaggio zyskał sławę mimo, że miał
„tylko” 361 homerun’ów ale poślubił zmysłową gwiazdę filmową - Marilyn Monroe. Baseball miał jeszcze jedną gwiazdę
w latach czterdziestych, a był nią - James
Harvest.
James urodził się w chatce w Kentucky.
Jego ojciec John uczciwy, pracowity rolnik, oraz jego matka Priscilla, osiedlili się
w zachodnim Kentucky na przełomie XIX
i XX wieku. Dzięki ciężkiej pracy i zaangażowaniu wszystkich, rodzinie udało
się wysłać najstarszego z synów na studia
do Bostonu, gdzie otrzymał stypendium.
Już wtedy, James doskonalił swoje techniki miotania piłki oraz niezwykłych odbić,
które później zachwycą tłumy na stadionach.
Po studiach na wydziale wychowania fizycznego, które ukończył z wyróżnieniem,
James zaczął grać w New York Mets. Niestety, wybuchła wojna i James zaciągnął
się do marynarki wojennej. James służył
na Pacyfiku jako oficer marynarki i pilot. Odznaczony dwukrotnie za odwagę,
2

HISTORIA
James został zwolniony ze służby w 1945
r. i wznowił karierę w baseballu. W ciągu kolejnych 7 lat, James był wybierany
pięciokrotnie najlepszym punktującym
i trzykrotnie dostał nagrodę “Most Valuable Player of The Year”. Zdobył również
dwukrotnie Truman Memorial Trophy,
za największą ilość homerun’ów w jednym
meczu. James Harvest skończył karierę
w zawodowym baseballu w 1953 roku.
Tłum 120 000 fanów dał Jamesowi pięciominutową owację na stojąco po jego ostatnim meczu w Nowym Jorku. James nigdy
nie wrócił na boisko ale legenda pozostała.

Od 1988 roku odzież firmowa i promocyjna Harvest i Printer pomogła w zbudowaniu
identyfikacji korporacyjnej oraz wypromowała
marki ponad 20 000 firm na całym świecie. Nasze produkty odznaczają się najwyższą jakością
nie tylko dzięki zastosowaniu najlepszych materiałów i dodatków, ale również dzięki naszej
dbałości o wszystkie szczegóły, wykończenia
oraz dzięki wzornictwu idącemu z duchem
mody. Marka Harvest i Printer dystrybuowana
jest w Polsce od 2000 roku. Doświadczenie wykazało, że firmy i organizacje, które uznają wysoką jakość za kluczowy element w budowaniu
swojego wizerunku do komunikacji marketingowej, najczęściej wybierają nasze produkty
jako wsparcie w szeroko rozumianych działaniach promocyjnych.

JAMES HARVEST SPORTSWEAR COLLECTION OBCHODZI W TYM ROKU OKRĄGŁY JUBILEUSZ ISTNIENIA NARYNKU. CIĘŻKO NAM SOBIE TO WYOBRAZIĆ, ŻE JUŻ
OD TRZYDZIESTU LAT MARKA TA DOSTARCZA ODZIEŻ
REKLAMOWĄ I PROMOCYJNĄ NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI.
CO ROKU TYSIĄCE FIRM POWIERZAJĄ JAKOŚĆ SWOICH KAMPANII W NASZE RĘCE, A WŁAŚCIWIE
W RĘCE WSZYSTKICH OSÓB PRACUJĄCYCH PRZY
POWSTAWANIU KOLEKCJI NASZEJ MARKI.
NA KAŻDY SEZON PRZYGOTOWUJEMY NOWOŚCI,
KTÓRE UZUPEŁNIAJĄ ISTNIEJĄCA OFERTĘ, KTÓRE
SPRAWIAJĄ, ŻE JESTEŚMY NA CZASIE I ZAWSZE PRZYGOTOWANI DO TEGO, CZEGO KLIENT SZUKA. CIESZYMY SIĘ, ŻE MOŻEMY WSPIERAĆ TEŻ TWÓJ BIZNES!
ADDS PROFILE TO YOUR BUSINESS ®
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MARKI W PORTFOLIO
New Wave Group dystrybuuje ponad 40 różnych marek.
4 z nich to marki licencjonowane (Philips, Wilson Staff,
Umbro, Speedo), reszta jest wyłączną własnością grupy.
Każda marka przypisana jest do kategorii zgodnie z naszą
ustaloną segmentacją: Produkty Promocyjne, Sport i Wypoczynek, Wyposażenie Domu i Upominki.
Marki dystrybuowane są zarówno na rynku promocyjnym
jak i na rynku detalicznym.

NWG - Produkty Promocyjne

NWG - Sport i Wypoczynek

NWG - Wyposażenie Domu i Upominki
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Marki NWG znajdujące się w ofercie TEXET Poland:

POZNAJ NEW WAVE GROUP
TORSTEN JANSSON
Nasz lider, niezwykła postać. Twórca New Wave Group,
wybrany przez Ernst&Young w 2003 r. Przedsiębiorcą
Roku, wiceprezes TEXET Poland Sp. z o.o

New Wave Group jest firmą, która specjalizuje się w tworzeniu i rozwoju marek
w sektorach odzieży sportowej, korporacyjnej i roboczej, upominków i gadżetów
oraz w dziedzinie produktów z zakresu
wyposażenia wnętrz.
Kluczem do sukcesu Grupy jest kompleksowe podejście, zaczynając od koordynacji projektu, produkcji, magazynowania
aż do sprzedaży i dystrybucji produktów.
Aby zapewnić dywersyfikację ryzyka,
NWG dystrybuuje swoje produkty zarówno na rynku korporacyjnym (b2b)
jak i na rynku detalicznym (b2c). Pozwala
to na sprzedaż tych samych produktów
pod różne strategie marketingowe.

Urodzony w 1962 roku Torsten Jansson jest
założycielem, głównym udziałowcem oraz
dyrektorem generalnym New Wave Group.
Karierę przedsiębiorcy rozpoczął jako nastolatek, od tworzenia koszulek w piwnicy
rodzinnego domu, w małym miasteczku
Dingle, w Szwecji. Obecnie zarządza grupą
składającą się z ponad 40. marek. Ciężką
pracą osiągnął międzynarodowy sukces.

Prywatnie pasjonuje się gotowaniem, wydał nawet książkę kucharską ze swoimi
ulubionymi przepisami. W czasie wizyty
w Polsce w 2011 roku był głównym prelegentem na sympozjum „Kulisy budowania
przedsiębiorstwa o globalnym zasięgu w 15
lat. Wizja przywódcy”, zorganizowanym
przez Texet Poland dla klientów i partnerów biznesowych.

NWG dąży do trwałego i rentownego
wzrostu sprzedaży poprzez ekspansję
w trzech segmentach operacyjnych: Produkty Promocyjne, Sport i Wypoczynek,
Wyposażenie Domu i Upominki. Celem
Grupy jest utrzymanie stabilnego rozwoju na poziomie 10% rocznie oraz przynajmniej 30% udziału kapitału własnego
w stosunku do wartości aktywów.

tów, korzystanie z zaawansowanych technologii, dopasowanie do potrzeb klientów,
w połączeniu z wysokimi standardami obsługi klientów.

WIZJA
Wizja NWG to stanie się, w sektorze szeroko pojętych produktów promocyjnych,
wiodącym dostawcą w Europie i jednym
z wiodących dostawców w USA. Realizację
wizji mają zapewnić coraz silniejsze marki
w portfolio, szeroki asortyment produk-

STRATEGIA
Aby zrealizować wytyczne, strategia New
Wave Group obejmuje:
•	nabywanie, wzmacnianie i rozwój marek
we wszystkich trzech segmentach,
•	
uruchomienie przedstawicielstw i ich
rozwój na nowych rynkach geograficznych,
•	wdrożenie wartości Grupy w nowych
i nabytych spółkach.
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STANY
ZJEDNOCZONE
I KANADA 26%

Od kilku lat staramy się wzmocnić naszą pozycję w Ameryce
Północnej. Zarówno w Stanach
Zjednoczonych, jak i Kanadzie
rozwijamy sieć dystrybutorów
i silnie promujemy nasze marki,
aby stały się równie mocne co
na rynku europejskim.

NEW WAVE GROUP NA ŚWIECIE
Strategią New Wave Group jest inwestowanie wygenerowanych zysków
w nowe rynki i przedsięwzięcia. Jesteśmy obecni na rynkach w 18. krajach.
Swoje biura produkcyjne, oprócz głównego biura w Hisings Kärra w Szwecji, mamy w Szanghaju (Chiny), Dhace (Bangladesz), Ho Chi Minh (Wietnam) oraz Bengaluru (Indie). Wszystko po to, aby trzymać rękę na pulsie
i bezpośrednio nadzorować proces powstawania i dystrybucji oferowanych przez nas towarów.
W ramach istniejących marek co roku wprowadzamy do obiegu przynajmniej 200 nowych
produktów. Nad ich powstaniem pracuje wielu
naszych specjalistów. Dbają oni o detale i dobierają odpowiednie materiały, aby produkt
sprostał naszym wysokim standardom i coraz
większym oczekiwaniom klientów.
NWG jest koncernem o zdecentralizowanej
strukturze organizacyjnej, jednak nasze wartości są uniwersalne dla całej Grupy. Do naszego
kodeksu postępowania stosować się muszą
wszyscy współpracownicy i partnerzy biznesowi. Naszym celem jest podtrzymywanie i upo6

wszechnianie dobrych praktyk, wśród wszystkich partnerów Grupy, w szczególności, przy
pozyskiwaniu nowych firm do naszego portfela. Robimy, co w naszej mocy, by znaleźć proste
rozwiązania, łatwe w implementacji, a jednak
doskonale funkcjonujące.
Naszymi podstawowymi zasadami są:
•	potrzeba ciężkiej pracy – aby wyprzedzić
konkurencję,
•	pracownicy są zachęcani do podejmowania
inicjatywy i ciągłego doskonalenia się,
•	orientacja na klienta jest podstawową zasadą
dla organizacji jako całości.

KRAJE
NORDYCKIE 42%

POZOSTAŁE
KRAJE 7%

CENTRALNA
EUROPA 17%

POŁUDNIOWA
EUROPA 8%
New Wave Group na świecie
Spółki dystrybutorzy grupy:
Szwecja, Austria, Belgia, Kanada, Chiny,
Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Wielka
Brytania, Irlandia, Włochy, Holandia,
Norwegia, Polska, Hiszpania, Szwajcaria
i Stany Zjednoczone.
Nasze biura produkcyjne:
Szwecja, Szanghaj (Chiny), Dhaka
(Bangladesz), Ho Chi Minh City
(Wietnam), Bengaluru (Indie).

Francja
Niemcy
Irlandia
Włochy
Holandia
Norwegia
Polska
Hiszpania
Szwajcaria
Wielka Brytania
Stany Zjednoczone
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Toppoint
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Seger

•

•

SEA
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Sagaform

•

•

ProJob

•

PAX/Sköna Marie

•

•

Orrefors

Hurricane

•

Mac One/Jingham

Harvest/Printer

•

Lord Nelson/Queen Anne

Grizzly/Cottover

•

•

Kosta Boda

d-vice

•

•

Jobman

D.A.D

•

Cutter & Buck

Clique Retail

•

Craft

Clique/New Wave

Szwecja
Austria
Belgia
Kanada
China
Dania
Finlandia

Auclair/ Laurentide/ Paris

AHEAD/ Kate Lord

Proporcja sprzedaży
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MARKI W OFERCIE TEXET
Jako TEXET Poland, spośród ponad 40 marek będących w ofercie New Wave Group,
wyselekcjonowaliśmy te, które mają największy potencjał na rynku Europy Środkowo-Wschodniej. Zaczęliśmy od wprowadzenia na polski rynek w 2000 roku
marek James Harvest Sportswear i Printer
Activewear, które od razu odniosły duży suk-

ces. Z biegiem czasu ofertę rozszerzyliśmy
o kolejne odzieżowe marki oraz o upominki
i produkty wyposażenia domu.
Obecnie swoim klientom oferujemy aż 10 marek. W kategorii Odzież Promocyjna i Korporacyjna są to: James Harvest, J.Harvest & Frost,
Printer Activewear, Essentials, Red Flag, Pro-

Job, D.A.D i Grizzly. W kategorii Wyposażenie
Domu i Upominki: Sagaform, Queen Anne,
Lord Nelson, SEA. Największy udział w naszej
sprzedaży ma odzież, jednak wśród klientów
jesteśmy coraz lepiej znani z innowacyjnych
upominków tworzonych w oparciu o skandynawskie tradycje projektowe, które zachwycają jakością i stylistyką.

JAMES HARVEST SPORTSWER

PRINTER ACTIVEWEAR,
ESSENTIALS & RED FLAG

D.A.D SPORTSWEAR

Od 1988 roku odzież firmowa i promocyjna
James Harvest pomogła w zbudowaniu identyfikacji korporacyjnej oraz wypromowała marki
ponad 20 000 firm na całym świecie. Nasze produkty odznaczają się najwyższą jakością nie tylko dzięki zastosowaniu najlepszych materiałów
i dodatków, ale również dzięki naszej dbałości
o wszystkie szczegóły, wykończenia oraz dzięki
wzornictwu idącemu z duchem mody. Marka
James Harvest Sportswear dystrybuowana jest
w Polsce od 2000 roku. Doświadczenie wykazało, że firmy i organizacje, które uznają wysoką jakość za kluczowy element w budowaniu
swojego wizerunku do komunikacji marketingowej, najczęściej wybierają nasze produkty
jako wsparcie w szeroko rozumianych działaniach promocyjnych.

Jeśli myślisz o kampanii do której potrzebujesz
dużych wolumenów odzieży w dobrej jakości,
w wersjach damskich i męskich, szerokiej rozmiarówce i wyborze kolorów - Printer to brand
dla Ciebie! Marka powstała równolegle z marką James Harvest Sportswear, bazując na tych
samych ideach, jednak głównym celem było
zaspokojenie potrzeb klientów na duże ilości prostszych w kroju produktów. Obecnie
na brand składają się linie: Activewear - kolekcja
standardowa, rozwijana co sezon o kolejne elementy; Essentials oferująca produkty „bazowe”,
łatwo brandowalne, dostępne w 7 kolorach,
rozmiarach od XS-5XL, oraz RED Flag - najprostsze produkty w naszej ofercie, dostępne
w wielu kolorach, rozmiarach i krojach.

Hasłem przewodnim marki D.A.D jest wymaganie tego, co najlepsze od swojej odzieży firmowej. Produkty tej marki powstały z inspiracji
życiem na morzu. Ta szwedzka marka od lat
stara się uświadamiać, że jako odzież firmowa
doskonale sprawdzają się produkty wykonane z najlepszych, technicznych tkanin. Noszą
je z równą przyjemnością ekipy żeglarskie, jak
i będą nosić wyróżnieni pracownicy. Produkty
testowane są w ekstremalnych warunkach kontaktów ze słoną wodą, silnym wiatrem i mgłą.
Dzięki temu produkty marki D.A.D nadają się
zarówno do codziennego użytku jak i zadań
specjalnych. Od wielu sezonów marka D.A.D
w Polsce jest partnerem Polskiego Związku
Żeglarskiego. Jest to niezwykłe wyróżnienie,
i najlepszy dowód na jakość i niezawodność
naszych produktów.
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GRIZZLY BAGS

J.HARVEST & FROST

Produkt znajdujący się w ruchu, tak jak Twoja
torba, pokrowiec na laptop czy plecak, staje się
najcenniejszym i najbardziej wymownym nośnikiem reklamy. Na lotniskach, dworcach kolejowych, w drodze do pracy i na zajęcia sportowe – masz ją zawsze przy sobie. To praktyczne,
a jednocześnie bardzo efektywne eksponowanie logotypu, nazwy marki czy hasła reklamowego. Torba zawsze jest na wierzchu, dzięki
czemu jest dobrze widoczna, a nadruk, haft czy
naszywka, które się na niej znajdą – przyciągną
na pewno wiele spojrzeń. Marka Grizzly oferuje
bardzo szeroki wybór nowoczesnych, eleganckich toreb oraz plecaków, a także innych, przydatnych i praktycznych w podróży i codziennym użytku, akcesoriów. Wszystkie produkty
z naszej bogatej oferty doskonale nadają się do
różnych metod znakowania.

J. HARVEST & FROST to marka, która powstała z pasji do stworzenia czegoś o bardzo
wysokiej jakości, za przystępną cenę, czegoś
co sami chcielibyśmy nosić. Naszym celem
było, aby ubrania businessowe były wyszukane i dobrze zaprojektowane oraz nadawały się
doskonale zarówno do pracy oraz wypoczynku.
Znana z miarowego krawiectwa skandynawska marka Frost, zgodziła się na współpracę z JHS przy tym projekcie, a jej doświadczenie w tworzeniu dopasowanych
i dobrze skrojonych ubrań jest nieocenione.
Dwie doskonałe marki stworzyły jeden koncept, którego celem jest zaoferowanie klientom
wykonanych z niezwykłą starannością produktów najwyższej jakości, w przystępnej cenie.
Cieszymy się, że ta marka wzbogaciła nasze
portfolio.

PROJOB

D&J

SAGAFORM

ProJob jest marką szwedzkiej odzieży roboczej
najwyższej jakości. Dzięki wiedzy o funkcjonalności i ergonomice, jaką grupa New Wave zgromadziła przez lata, można kontynuować dzieło
rozpoczęte na początku XX wieku przez rodzinę Andresson. To pracujący na budowie Johan
Andersson skarżący się na ból pleców poprosił
swoją żonę, aby stworzyła mu wygodne ubranie do pracy. Tak, prawie 100 lat temu powstała
marka ProJob. Oferta co sezon jest rozwijana,
wprowadzane są innowacje i ulepszenia w klasycznych modelach funkcjonujących od kilku
dziesięcioleci. Marka tworzy nie tylko odzież
roboczą i ochronną, ale również obuwie, rękawice, bieliznę i akcesoria BHP, łącząc w swoich
produktach funkcjonalność, wygodę, komfort
oraz ergonomikę.

Marka D&J (Lord Nelson, Lord Nelson
Victory, Queen Anne, Nightingale) powstała
w 1975 roku w Szwecji, w prowincji Bohuslan,
w miasteczku Dingle. Początkowo była firmą
rodzinną, jednak z każdym rokiem rozrastała
się, aż weszła w skład NWG. Mimo wzrostu nie
zatraciła jednak swojego lokalnego charakteru. W ramach tych marek oferujemy naszym
klientom szeroką gamę najwyższej jakości ręczników, koców, pledów, akcesoriów kuchennych,
łazienkowych, plażowych, piknikowych i przydatnych przy aktywnym wypoczynku na świeżym powietrzu. Artykuły wykonane są z najlepszych materiałów z wielką dbałością o szczegóły,
są nie tylko praktyczne i przydatne, ale z pewnością staną się ozdobą każdego domu.

Sagaform to jedna z czołowych marek zajmujących się opracowywaniem, dystrybucją
i sprzedażą produktów użytkowych i dekoracyjnych, wytwarzanych według wzorów skandynawskich. Marka współpracuje z grupą
utytułowanych projektantów, dla których
jakość, funkcjonalność i piękno to hasła kluczowe. Produkty firmy Sagaform to idealny
prezent – dla kogoś bliskiego, przyjaciół, rodziny, klientów, partnerów biznesowych albo dla
samego siebie. Każdy produkt z naszej szerokiej
oferty dostarcza przyjemności w użytkowaniu,
wprowadzając innowacyjność w kuchni oraz
na stole, zarówno w domu jak i na świeżym
powietrzu. Rokrocznie produkty nagradzane są
w prestiżowych konkursach branżowych (m in.
Red Dot Award, Gifts of the Year).
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TEXET ONLINE
Serwis www.texet-online.pl to wyjątkowe narzędzie
dla klientów, ułatwiające sprawdzanie dostępności
produktów w magazynach NWG i ich cen. Serwis
umożliwia także zamawianie produktów online. Dostęp z dowolnego komputera o dowolnej porze dnia.
Zakupy nigdy nie były tak proste! Produkt można
dokładnie obejrzeć (zdjęcia produktu, zdjęcia detali,
zdjęcia wizerunkowe), przeczytać opis i specyfikację,
zapoznać się z możliwymi technikami znakowania
oraz sprawdzić aktualne stany w magazynach w Polsce i Europie. Serwis umożliwia również szybki dostęp

do promocji, nowości i ofert specjalnych. Ułatwieniem jest możliwość pobierania ofert neutralnych
(bez cen), aby przedstawiać je swoim klientom. Możliwy jest również eksport danych w formacie XML
i CSV.
W celu otrzymania dostępu do naszego serwisu prosimy o kontakt z działem handlowym TEXET Poland.

Dostęp do
wszystkich zdjęć

Eksport danych
w formatach XML i CSV

Opisy i techniki
znakowania

Tworzenie ofert
dla klienta

Oferty neutralne
w formacie PDF

Videoprezentacje
niektórych produktów
Łatwa nawigacja
po kategoriach
i markach

Tabele rozmiarów
Wyprzedaże
i promocje
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TWOJA STRONA NEUTRALNA
Wiemy, jak ważny jest dobry kontakt z klientem. Wiemy, że mimo naszych sugestii, to do
klienta finalnego należy ostateczna decyzja,
jakie produkty wybierze do promocji swojej
firmy. Aby ułatwić współpracującym z nami
agencjom reklamowym kontakt z klientami
udostępniamy wyjątkowe narzędzie – YOUR
LOGO HERE. Jest to własna, neutralna strona
internetowa, którą równie łatwo przygotować,
co z niej później korzystać w kontaktach klientami finalnymi.

Co należy zrobić?
Przedstawiamy 4 proste kroki.
1. Wejdź na stronę www.texet.pl/yourlogohere
2. Wypełnij zapotrzebowanie w aplikacji
3. Wyślij wypełniony formularz.
4. W ciągu 7 dni otrzymasz adresy internetowe
Twoich stron internetowych w domenach:
www.odziezpromocyjna.biz.pl/yourlogohere (marki Harvest i Printer)
www.odziez-zeglarska.info//yourlogohere (marka DAD)
www.promotorby.pl//yourlogohere (marka GRIZZLY)
www.upominkireklamowe.info//yourlogohere (marka SAGAFORM)
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TEXET 24H
1.NASZE TOPSELLERY DOSTĘPNE OD 1 SZTUKI
Analizując potrzeby naszych klientów stworzyliśmy
listę najczęściej kupowanych produktów, które dostępne są w naszym polskim magazynie od 1 sztuki.

2. SZYBKA DOSTAWA W 24H:
Produkty oznaczone TEXET24h pakowane są i wysyłane w priorytecie tak aby cały proces zamknął się w
24 godziny.

3. SKLEP TEXET-ONLINE:
W naszym sklepie B2B www.texet-online.pl produkty
dostępne w systemie 24H oznaczone są specjalnym
logotypem.

TOPSELLERY
DOSTĘPNE
OD 1 SZTUKI

DOSTAWA
W 24H

SKLEP
TEXET-ONLINE

FASTPLANT
FASTPLANT LADY
VERT
VERT LADY
ROCKET
ROCKET LADY
SIDEFLIP
SIDEFLIP LADY
TWOHAND
TWOHAND LADY

SURF POLO
SURF LADY POLO
SURF RSX POLO
SPEEDWAY
SPEEDWAY LADY
FLAT TRACK
FLAT TRACK LADY
TRIAL
TRIAL LADY
FLEXBALL
OVERHEAD
OVERHEAD LADY
SOFTBALL RSX

AMERICAN TEE
AMERICAN LADY TEE
SEMORA
MORTON HEIGHTS
EAGLE
BIRDIE
BALTIMORE
BALTIMORE LADIES
REDDING
REDDING LADY
LANCASTER
SARASOTA
SNYDER
SAVANNAH
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BESTSELLERY
Na następnych stonach znajdą Państwo nasze
najlepiej sprzedające sie produkty, oraz wybrane nowości na nadchodzący sezon.
Prosimy pamiętać, że to jedynie ułamek wszystkich oferowanych przez nas produktów. Mamy
nadzieję, że przybliżą one Państwu specyfikę
oferowanych przez nas produktów i zachęcą
do kontaktu.
Nasi przedstawiciele handlowi z radością
przedstawią Państwu szczegóły naszej oferty.
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NOWOŚĆ

American T to jeden z naszych najpopularniejszych produktów. Od zawsze doceniany za jakość
wykonania, za to też docenia go branża. Nie odkształca się, nie traci kształtu ani koloru w praniu.
Produkt wart zakupu. Jednak nic nie trwa wiecznie i czasy się zmieniają. Nasz „odświeżony”
American T od sezonu ss2018 dostępny jest w nowym wariancie - U-neck w wersji dla mężczyzn
i kobiet. Nie zmieniliśmy składu materiałowego (180 g/m2, ring spun*, czesana bawełna **) ani
sposobu obróbki, która zapewnia tę wspaniałą miękkość (pranie enzymatyczne***). Zmieniliśmy
odrobinę krój, aby lepiej pasował do obecnych czasów, zwęziliśmy rękawy i powiększyliśmy
dekolt. Wykończenie dekoltu wykonano z miękkiej bawełny (95%) uzupełnionej lycrą (5%), dzięki
czemu jest stabilny. Koszulce nie straszne jest pranie w 60o, a certyfikacja Oeko-Tex ucieszy wszystkich dbających o środowisko. Otwieramy nowy rozdział w naszej historii. Witamy American U.

AMERICAN U 2134017 ♂
AMERICAN U LADY 2124008
Koszulka z okrągłym dekoltem w kroju dla kobiet I mężczyzn. 2-warstwowe wykończenie przy dekolcie (gwarantuje utrzymanie kształtu koszulki nawet po wielokrotnym praniu). Dodatkowe przeszycia na ramionach. Certyfikacja Oeko-tex

LYCRA®

LYCRA®

LYCRA®

• 100% BAWEŁNA RING-SPUN, 180 G/M² • 100 WHITE, 121 ASH (95% BAWEŁNA, 5% WISKOZA), 400 RED, 555 FADED BLUE, 600 NAVY
BLUE, 900 BLACK • S–XXXL / XS–XXXXL

EAGLE 2145005
Męskie polo z materiału typu strech zapewniającego swobodę ruchów. Kąpiel w enzymatycznym środku piorącym zapewnia miękkość
i gładkość tkaniny oraz gwarantuje, że wyrób
nie skurczy się w praniu.

ALBATROSS 2155006
Damskie polo z materiału typu strech zapewniającego swobodę ruchów. Z krótkim rękawem.
Kąpiel w enzymatycznym środku piorącym
zapewnia miękkość i gładkość tkaniny, oraz gwarantuje, że wyrób nie skurczy się w praniu.

BIRDIE 2155005
Damskie polo z materiału typu strech zapewniającego swobodę ruchów. Koszulka z krótkim kimonowym rękawem. Kąpiel w enzymatycznym środku
piorącym zapewnia miękkość i gładkość tkaniny oraz
gwarantuje, że wyrób nie skurczy się w praniu.

• 95% BAWEŁNA, 5% LYCRA® • 200 G/M2 •  900
BLACK, 600 NAVY, 631 BRIGHT BLUE, 727 SPRING
GREEN, 400 RED, 100 WHITE, 490 CORAL • S–XXXL

• 95% BAWEŁNA, 5% LYCRA® • 200 G/M2 • 900 BLACK,
600 NAVY, 631 BRIGHT BLUE, 727 SPRING GREEN, 400
RED, 100 WHITE, 490 CORAL •
S–XXL

• 95% BAWEŁNA, 5% LYCRA® • 200 G/M2 • 900 BLACK, 100
WHITE • S–XXL
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AMERICAN T-SHIRT 2134011
LADIES AMERICAN T-SHIRT 2124002
T-shirt o nowoczesnym kroju. Dodatkowe przeszycia na ramionach oraz
ściągacz przy szyi, który został uszyty z 4 warstw materiału i dodatkowo
wzmocniony taśmą, gwarantuje utrzymanie kształtu koszulki nawet po
wielokrotnym praniu
• 100% BAWEŁNA • 180 G/M2 • 900 BLACK, 600 NAVY, 400 RED, 100 WHITE, 510
LIGHT BLUE, 120 GREY MELANGE, 173 SAND, 801 BROWN • S–XXL/XS-XXL

ANDERSON 2135023
ANTREVILLE 2125025
Męskie i damskie polo z dzianym kołnierzykiem. Kołnierzyk kontrastowy od wewnątrz. Kontrastowa listwa i wykończenie
rękawów. Dekolt wzmocniony taśmą.
• 100% BAWEŁNA, KOŁNIERZYK Z ELASTANEM • 240 G/M2
• 900 BLACK, 100 WHITE, 400 RED, 600 NAVY • S–XXXL /XS–XXL

MORTON HEIGHTS 2135025
Klasyczna koszulka polo z rozcięciami po bokach i pasującymi guzikami. Kąpiel w enzymatycznym środku
piorącym zapewnia miękkość i gładkość tkaniny oraz
gwarantuje, że wyrób nie skurczy się w praniu.

SEMORA 2125011
Klasyczna koszulka polo z rozcięciami po bokach
i pasującymi guzikami. Kąpiel w enzymatycznym środku
piorącym zapewnia miękkość i gładkość tkaniny oraz
gwarantuje, że wyrób nie skurczy się w praniu.

• 100% BAWEŁNA • 220 G/M2 • 100 WHITE, 173 SAND, 400 RED,
900 BLACK, 904 ANTHRACITE, 600 NAVY, 510 LIGHT BLUE, 522
AQUA • S–XXXL

• 100% BAWEŁNA • 220 G/M2 • 100 WHITE, 173 SAND, 400 RED,
900 BLACK, 904 ANTHRACITE, 600 NAVY, 510 LIGHT BLUE, 522
AQUA • XS–XXL
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PARKWICK 2111033
Bluza z kapturem wykonana z tkaniny „double face” od spodu wykończonej poliestrem. Metalowy zamek, kieszeń zamkiem na piersi. Ściągacze na
dole i przy mankietach. Dwie kieszenie boczne, sznurki przy kapturze bez
względu na kolor bluzy w kolorze szarym.

PARKWICK LADY 2121034
Bluza z kapturem wykonana z tkaniny „double face” od spodu wykończonej poliestrem. Metalowy zamek, kieszeń zamkiem na piersi. Ściągacze
na dole i przy mankietach. Dwie kieszenie boczne, sznurki przy kapturze
bez względu na kolor bluzy w kolorze szarym.

• 100% WIERCH:100% BAWEŁNA, SPÓD: 100% POLIESTER, 320 G/M2 • 131 GREY
MELANGE, 406 RED MELANGE, 600 NAVY, 606 DARK BLUE MELANGE, 900
BLACK • S–XXXL

• 100% WIERCH:100% BAWEŁNA, SPÓD: 100% POLIESTER, 320 G/M2 • 131 GREY
MELANGE, 406 RED MELANGE, 600 NAVY, 606 DARK BLUE MELANGE, 900
BLACK • XS–XXL

REDDING 2113033 / REDDING LADY 2123023
Męska /damska koszula typu Oxford poddana obróbce Easy
Care. Dopasowane kolorystycznie guziki. Taliowana.
• 100% BAWEŁNA • 914 ANTHRACITE, 100 WHITE, 506 BLUE •
S–XXXL / XS–XXL

BALTIMORE 2113030 / BALTIMORE LADIES 2123020
Wysokiej jakości koszula z czesanej bawełny. Łatwa w utrzymaniu
dzięki specjalnym wzmocnieniom szwów, oraz w obrębie kołnierza
i mankietów. Trwałe kolory, kontrastowe wstawki w listwie z guzikami, na mankietach i po wewnętrznej stronie kołnierza. Ponadczasowy krój. Wersja damska o dopasowanym kroju z zaszewkami.
• 100% BAWEŁNA • 100 WHITE, 600 NAVY, 500 LIGHT BLUE, 900 BLACK
• S–XXXL / XS-XXL

SNYDER 2131035 / SAVANNAH 2121023
Soft shell na podszewce z oddychającą i wodoodporną
membraną. Elastyczny ściągacz na dole i przy kołnierzu.
Kołnierz i kieszenie przednie wyłożone polarem.
Dwie kieszenie zewnętrzne na zamek.

spandex

• 96% POLIESTER 4% SPANDEX, PODSZEWKA 100% POLIESTER
• 900 BLACK, 100 WHITE, 600 NAVY • S–XXXL / XS-XXL

DOUBLEFACE

DOUBLEFACE

LANCASTER 2132011
Doskonały polar, z zatrzymującą wiatr membraną. Zapinany na
zamek, zapinane na zamek kieszenie. Materiał jest wywrócony
„na drugą stronę” z boku i na łokciach by zapewnić większy komfort. Wykończenie przy szyi w kontrastowym kolorze. Wszystkie
kolory mają czarny, elastyczny pasek na dole i przy mankietach.

SARASOTA 2122025
Doskonały damski polar, z zatrzymującą wiatr membraną.
Zapinany na zamek, zapinane na zamek kieszenie. Materiał jest wywrócony „na drugą stronę” z boku i na łokciach by zapewnić większy
komfort. Wykończenie przy szyi w kontrastowym kolorze. Wszystkie
kolory mają czarny, elastyczny pasek na dole i przy mankietach.

• 100 % POLIESTER, SIATKA 94% POLIESTER, 6% SPANDEX • 350 G/M2
• 900 BLACK, 105 EGG SHELL, 400 RED, 600 NAVY • S–XXL

• 100 % POLIESTER, SIATKA 94% POLIESTER, 6% SPANDEX • 350 G/M2
• 900 BLACK, 105 EGG SHELL, 400 RED, 600 NAVY • S–XXL
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RUN T-SHIRT 2264023
RUN LADY T-SHIRT
Funkcjonalny T-shirt z okrągłym dekoltem, wykonany z poliestru, wybarwiany w przyjazny środowisku sposób (zużywający mniej wody
i chemikaliów niż tradycyjne barwienie). Dostępny w 9 kolorach.

NOWY
KOLOR

• 100% POLIESTER, 135 g/m² • 100 WHITE, 222 NEON YELLOW, 400

RED, 305 BRIGHT ORANGE, 530 BLUE, 600 NAVY, 730 LIME, 900
BLACK, 950 METAL GREY • S–5XL/ XS-XXL

SURF RSX 2265016
Męskie polo o dopasowanym kroju, płaskie szwy na końcach rękawów
i kołnierzu. Zapinane na 3 guziki.

SURF LADY 2265009
Dopasowana do sylwetki, damska koszulka polo typu pique z rozcięciami
po bokach, dzianym kołnierzykiem i listwą przy dekolcie z trzema guzikami.

• 100% BAWEŁNA • 200 G/M2 • 900 BLACK*, 935 STEEL GREY*, 120 GREY
MELANGE, 100 WHITE*, 173 SAND, 600 NAVY*, 516 SKY-BLUE, 632 OCEAN
BLUE*, 530 BLUE, 728 FRESH GREEN*, 730 LIME, 707 BOTTLE GREEN, 481
BORDEAUX, 400 RED*, 305 BRIGHT ORANGE, 208 LEMON • S–XXXL (*S–5XL)

• 100% BAWEŁNA • 200 G/M2 • 900 BLACK, 935 STEEL GREY, 120 GREYMELANGE, 100 WHITE,
173 SAND, 600 NAVY, 516 SKY-BLUE, 632 OCEAN BLUE, 530 BLUE, 728 FRESH GREEN, 730 LIME,
707 BOTTLE GREEN, 481 BORDEAUX, 400 RED, 305 BRIGHT ORANGE, 208 LEMON • S–XXL

HEAVY T-SHIRT RSX 2264020
Koszulka typu T-shirt ze wzmocnieniem przy szwach na ramieniu i podwójnym szwem przy dekolcie, o bardziej dopasowanym kroju. Ściągacz przy
dekolcie. Bez szwów bocznych. Ściągacz przy dekolcie składa się z czterech
warstw, co zapobiega rozciągnięciu.
• 100% BAWEŁNA • 160 G/M2 • 935 STEEL GREY*, 900 BLACK*, 120 GREY MELANGE,
100 WHITE*, 173 SAND, 600 NAVY*, 523 PETROL, 516 SKY-BLUE, 530 BLUE, 632
OCEAN BLUE*, 707 BOTTLE GREEN, 728 FRESH GREEN*, 730 LIME, 208 LEMON, 305
BRIGHT ORANGE, 400 RED*, 481 BORDEAUX • S–XXXL (*S–5XL)
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HEAVY T-SHIRT LADY 2264014
Damska koszulka typu T-shirt ze wzmocnieniem przy szwach na ramieniu i podwójnym szwem przy dekolcie. Ściągacz przy dekolcie
składa się z czterech warstw, co zapobiega rozciągnięciu.
• 100% BAWEŁNA • 160 G/M2 • 935 STEEL GREY, 900 BLACK, 120 GREY
MELANGE, 100 WHITE, 173 SAND, 600 NAVY, 523 PETROL, 516 SKY-BLUE,
530 BLUE, 632 OCEAN BLUE, 707 BOTTLE GREEN, 728 FRESH GREEN, 730
LIME, 208 LEMON, 305 BRIGHT ORANGE, 475 LIGHT PINK, 400 RED, 481
BORDEAUX • XS–XXL

FLAT TRACK 2261042/ FLAT TRACK LADY 2261043
Sportowa kurtka typu „shelljacket” z kapturem. Gramatura 220 g/m2, PU „milky
coating”. Praktyczna ozdoba w postaci wielu kieszeni. Ozdobne przeszycia, nowoczesny krój. Możliwość dobrania koloru pullerów zamka, tak aby jak najlepiej
wpasowały się w identyfikację wizualną danej firmy.
• 100% TASLAN NYLONOWY; WEWNĄTRZ 100% POLIESTEROWY • 400 RED, 600
NAVY, 632 OCEAN BLUE, 728 FRESH GREEN, 900 BLACK, 935 STEEL GREY, 100
WHITE • S–5XL/ XS–XXL

TRIAL 2261044 / TRIAL LADY 2261045
Softshell z elastycznego, powlekanego materiału 3000 MVP/WP. Zapinany
na zamek, dwie kieszenie z przodu z zamkami. Regulowane rękawy z rzepami, sznurek na dole bluzy. Możliwość dobrania koloru pullerów zamka,
tak aby jak najlepiej wpasowały się w identyfikację wizualną danej firmy.
• 96% POLIESTER, 4% SPANDEX; WEWNĄTRZ POLAR 100% POLIESTER
• 400 RED, 600 NAVY, 632 OCEAN BLUE, 728 FRESH GREEN, 900 BLACK,
935 STEEL GREY, 100 WHITE • S–5XL / XS–XXL

SPEEDWAY 2261500 / SPEEDWAY LADY 2261501
Bluza polarowa zapinana na zamek, z dwiema kieszeniami z przodu (również zapinane na zamek). Ozdobne płaskie szwy. Możliwość dobrania koloru pullerów
zamka, tak aby jak najlepiej wpasowały się w identyfikację wizualną danej firmy.
• 100% MIKROPOLAR POLIESTROWY • 400 RED, 600 NAVY, 632 OCEAN BLUE,
728 FRESH GREEN, 900 BLACK, 935 STEEL GREY, 100 WHITE • S–5XL/XS-XXL

HEADWAY 2261046
Lekka wiatrówka z odpinanym kapturem. Możliwość złożenia i zapakowania do
jednej z przednich kieszeni, a następnie przenoszenia za wszyty uchwyt. Pullery
zamków w kontrastowym kolorze, możliwość dobrania kolorów, tak aby jak najlepiej wpasowały się w identyfikację wizualną danej firmy.
• 100% POLIESTER • 400 RED, 600 NAVY, 632 OCEAN BLUE, 728 FRESH GREEN, 900
BLACK, 935 STEEL GREY, 100 WHITE • S–5XL

FASTPITCH RSX 2262049 / FASTPITCH LADY RSX 2262050
Klasyczna buza z kapturem. Wykończona ściągaczem na dole i przy
rękawach. kontrastowe ograniczniki w sznurkach przy kapturze możliwość dokupienia innych.bluzy).
• 60% BAWEŁNA, 40% POLIESTER, 280 G/M2
• 100 WHITE, 400 RED, 600 NAVY, 632 OCEAN BLUE, 728 FRESH
GREEN, 900 BLACK, 935 STEEL GREY • XS–XXL
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FLEXBALL BEANIE 2267004
Klasyczna czapka, tkana na płasko, dostępna w wielu kolorach.
• 100% AKRYL • 400 RED, 600 NAVY, 632 OCEAN BLUE, 728 FRESH
GREEN, 900 BLACK, 935 STEEL GREY, 100 WHITE • ONESIZE

VERT 2261049 / VERT LADY 2261050
Softshell (WP 1000) z membraną i ciepłym polarem od wewnątrz.
Kontrastowe suwaki YKK z przodu, na kieszeniach przednich i w kieszeni na piersi. Elastyczny ściągacz na dole. Regulowane mankiety.
• 96% POLIESTER, 4% ELASTAN, 280 G/M2 • WP 1000 / MVP 300 •
ZAMKI YKK • 305 BRIGHT ORANGE, 400 RED, 530 BLUE, 600 NAVY,
730 LIME, 900 BLACK, 950 METAL GREY • S-5XL / XS-3XL

ROCKET 2261502 / ROCKET LADY 2261503
Bluza polarowa z grubej tkaniny szczotkowanej po obu stronach.
Przednie kieszenie, kontrastujące zamki i dekoracyjne szwy na rękawach.
Elastyczna taśma na dole i mankietach.
• 100% POLIESTER • 280 G/M2 • 400 RED, 600 NAVY, 632 OCEAN BLUE, 728
FRESH GREEN, 900 BLACK, 935 STEEL GREY, 100 WHITE • S-5XL / XS-3XL

FASTPLANT2261047 / FASTPLANT LADY 2261048
Wiatrówka z materiału wodoodpornego. Kontrastowy zamek błyskawiczny
YKK z przodu. Kieszenie z przodu, również z kontrastowym zamkiem. Wewnętrzna część korpusu z ciepłą podszewką (rękawy bez podszewki).
• 100% POLIESTER • WIATRO I WODOODPORNA • ZAMKI YKK • 305 BRIGHT
ORANGE, 400 RED, 530 BLUE, 600 NAVY, 730 LIME, 900 BLACK, 950 METAL
GREY • S–5XLL / XS-XXL
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SIDEFLIP 2261506 / SIDEFLIP LADY 2261507
Dwustronna kamizelka z polaru szczotkowanego. Zapinana na pełny zamek w kontrastowym kolorze. Kieszenie z przodu z zamkami. Elastyczna
taśma na dole. Zamki marki YKK.
• 100% POLIESTER • 280 G/M2 • 400 RED, 600 NAVY, 632 OCEAN BLUE, 728
FRESH GREEN, 900 BLACK, 935 STEEL GREY, 100 WHITE • S-5XL / XS-3XL

TWOHAND 2261508 / TWOHAND LADY 2261509
Wiatrówka z materiału wodoodpornego. Kontrastowy zamek błyskawiczny
YKK z przodu. Kieszenie z przodu, również z kontrastowym zamkiem. Wewnętrzna część korpusu z ciepłą podszewką (rękawy bez podszewki).
• • 100% POLIESTER, 180 G/M2 • 305 BRIGHT ORANGE, 400 RED, 530 BLUE, 600
NAVY, 730 LIME, 900 BLACK, 950 METAL GREY • S–5XLL / XS-XXL

SWITCH 2261510 / SWITCH LADY 2261511
Bluza z micropolaru. Z przodu kieszeń typu “kangurek”. Kaptur z elastycznym sznurkiem do regulacji.
• 100% POLIESTER •180 G/M2 • 305 BRIGHT ORANGE, 400 RED, 530 BLUE,
600 NAVY, 730 LIME, 900 BLACK, 950 METAL GREY • S–5XL / XS-XXL
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Hasłem przewodnim marki D.A.D jest wymaganie tego, co najlepsze
od swojej odzieży firmowej. Produkty tej marki powstały z inspiracji
życiem na morzu. Ta szwedzka marka od lat stara się uświadamiać, że
jako odzież firmowa doskonale sprawdzają się produkty wykonane
z najlepszych, technicznych tkanin. Noszą je z równą przyjemnością
ekipy żeglarskie, jak i będą nosić wyróżnieni pracownicy. Produkty
testowane są w ekstremalnych warunkach kontaktów ze słoną wodą,
silnym wiatrem i mgłą. Dzięki temu produkty marki D.A.D nadają
się zarówno do codziennego użytku jak i zadań specjalnych. To, co
wyróżnia markę D.A.D, to wysokiej jakości, funkcjonalne materiały,
inteligentne rozwiązania i doskonałe wykończenia oraz detale. Jest
to wspaniała odzież żeglarska, którą także można nosić na co dzień.

SHEPPARTON 134052/ SHEPPARTON LADY 134053
Koszulka polo z mieszanki materiałów - bawełna na zewnątrz i Cooldry
poliester od wewnątrz. Koszulka w dotyku jak tkanina bawełniana,
zachowuje wszystkie właściwości oddychające tkaniny Cooldry,
odprowaddzając również wilgoć od ciała na zewnątrz. Plisa z guzikami
ozdobiona kontrastującym kolorem, dekoracyjna listwa w kołnierzyku.
Rozcięcia na dole. Produkt dostępny w wersji damskiej i męskiej.
• :55% BAWEŁNA, 45% POLIESTER COOLDRY • 170 G/M • 100 WHITE,
645 GREEN, 855 NAVY, 900 BLACK • S-4XL/ S-3XL
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AUCKLAND 134006/ AUCKLAND LADY 134002
Najlepsza światowa marina użyczyła swojej nazwy dla linii t-shirtów
marki D.A.D. Model Auckland został poddany specjalnej obróbce
ułatwiających naniesienie haftu czy nadruku. Ma doskonale skalibrowany krój i wagę, dla Twojego najwyższego komfortu..
• 100% BAWEŁNA • 180 G/M2 • 990 BLACK, 296 ORANGE, 850 NAVY,
450 RED, 750 BLUE, 720 LIGHT BLUE, 250 YELLOW, 900 SILVER, 630
LIME, 550 BROWN, 740 TURQUOISE, 100 WHITE, 420 PINK, 655
DARK OLIVE • S-XXL, 100 WHITE, 450 RED, 850 NAVY S-3XL, 990
BLACK S-4XL, 420 PINK, WYŁĄCZNIE W WERSJI DAMSKIEJ

LYNTON 134030/ LYNTON LADY 134031
Doskonale wykonane polo z kontrastowymi detalami. Dekoracyjne przeszycia. Mocne, podwójne
szwy, wzmocniony kołnierzyk, listwa w kołnierzyku.
• 100% BAWEŁNA • 240 G/M2 • 990 BLACK, 735
BLUE, 855 NAVY, 100 WHITE• S-XXL, S-3XL

PARKES 134054/ PARKES LADY 134055
Dostępne w bardzo przystępne cenie nowoczesne polo
z prążkowanym kołnierzem i mankietami. Plisa z dwoma guzikami, rozcięcia na dole. Ozdobne szwy overlock.
Produkt dostępny w wersji damskiej i męskiej.
• 100% BAWEŁNA • 200 G/M2 • 100 WHITE, 258 YELLOW,
425 PINK, 285 LIGHT ORANGE, 435 DARK CERISE, 954
DARK GREY MELANGE, 990 BLACK, 460 RED, 642 LIGHT
GREEN, 690 DARK GREEN, 742 TURQUISE, 767 ROYAL
BLUE, 855 NAVY • S-4XL, XS-2XL
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EATON 134026
EATON LADY 1340276
Nasza najlepsza koszulka polo. Współczesny krój,
nowoczesny sposób tworzenia dzianiny, gwarantuje
doskonałą jakość nawet po wielu praniach. Wzmocniony kołnierzyk, zapinana na 3 guziki, mankiety
z delikatnym ściągaczem. Dekoracyjne przeszyciaoverlock, wzmocnione szwy boczne i obszycie na
dole. Oficjalna odzież kadry Polski PZŻ 2014.
• 100% BAWEŁNA • 260 G/M2 • 990 BLACK, 100
WHITE, 290 ORANGE, 855 NAVY, 460 RED • S-XXL,
S-3XL & 990 BLACK S-4XLL

WILMINGTON 139028
WILMINGTON LADY 139029
Bluza wykonana z dwóch materiałów dla zapewniania najlepszego komfortu – jersey na zewnątrz
i czesany polar wewnątrz. Dekoracyjne przeszycia. Kaptur z regulacją. Dwie kieszenie z przodu
z ukrytymi zamkami, dopasowane mankiety.
• 60% BAWEŁNA, 40% POLIESTER • 450 G/M2 •
990 BLACK, 735 BLUE, 855 NAVY • S-XXL, S-3XL

BAYSWATER 139028 /
BAYSWATER LADY 131037
Softshell wykonany z wodo- i wiatroodpornego
materiału. Wykończony polarem od wewnątrz.
Zapinany na zamek błyskawiczny, dwie kieszenie
z przodu, oraz jedna na piersi z zamkami (YKK).
Regulowane mankiety, elastyczny sznurek do
regulacji do dole. Podszewka kontrastująca.
Jeżeli zależy Ci na podszewce w kolorze kurtki,
wybierz model w kolorze 990/Black. Dostępny
w kobiecych i męskich rozmiarach.
• 96% POLIESTER 4% SPANDEX; PODSZEWKA:
100% POLIESTER • 990 BLACK, 855 NAVY • 460
RED, 767 ROYAL BLUE, 967 GREY, 690 DARK
GREEN, 290 ORANGE S-3XL / S-XXL
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TULSA 150862 / TULSA LADY 150863 / TULSA KID 150162
Softshell marki Grizzly (powered by DAD) dla mężczyzn z kontrastowym polarem wewnątrz. Wodoodporna i wiatroodporna tkanina.
Odpinany, regulowany kaptur. Mankiety regulowane na rzep. Elastyczny sznurek ze stoperem w kapturze i na dole kurtki. Jedna kieszeń na piersi, dwie kieszenie boczne, kieszeń wewnętrzna. Dostępny
również w wersji damskiej i dla dzieci. WP 3000 / MVP 2000
• 95% POLIESTER, 5% SPANDEX, PODSZEWKA: 100% MIKROPOLAR,
GRAMATURA 290 G/M² • 460 RED, 855 NAVY, 967 GREY, 672 GREEN,
755 BLUE, 990 BLACK • S-4XL / XS-XXL /110-160

MABEL 131034 / MABEL LADY 134055
Nowoczesna kurtka z lekkim wypełnieniem imitującym pierze. Dekoracyjne
dziane wstawki. Zapinana na zamek błyskawiczny, dwie kieszenie z przodu,
oraz jedna na piersi z zamkami (YKK). Podszewka w kontrastującym kolorze.
Jeśli zależy Ci na podszewce w kolorze kurtki, wybierz model w kolorze 290/
Orange lub 460/Red. Elastyczne mankiety i stójka. Dostępna w kobiecych
i męskich rozmiarach.
• 100% POLIESTER (WYPEŁNIENIE, PODSZEWKA 100% POLIESTER)
• 990 BLACK (GREY INSIDE), 855 NAVY (GREY INSIDE), 460 RED (RED INSIDE),
767 ROYAL BLUE (GREY INSIDE), 967 GREY (BLACK INSIDE), 690 DARK GREEN
(GREY INSIDE), 290 ORANGE (ORANGE INSIDE) • S-3XL, X-2XL
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TOP 3
Sagaform to jedna z czołowych marek zajmujących się opracowywaniem, dystrybucją
i sprzedażą produktów użytkowych i dekoracyjnych, wytwarzanych według wzorów skandynawskich. Marka współpracuje z grupą
utytułowanych projektantów, dla których
jakość, funkcjonalność i piękno to hasła kluczowe. Produkty firmy Sagaform to idealny
prezent – dla kogoś bliskiego, przyjaciół, rodziny, klientów, partnerów biznesowych albo dla
samego siebie. Każdy produkt z naszej szerokiej
oferty dostarcza przyjemności w użytkowaniu,
wprowadzając innowacyjność w kuchni oraz
na stole, zarówno w domu jak i na świeżym
powietrzu. Rokrocznie produkty nagradzane są
w prestiżowych konkursach branżowych (m in.
Red Dot Award, Gift of the Year).

2

1

Biały kubek z sylikonową
pokrywką
Porcelana. Podwójne ścianki. Idealny pod nadruki czy
pełnej personalizacji.
Art.nr: 5015928 , duży
Wymiary: 25 cl H 150 mm
Opakowanie: Giftbox

5099558
Sylikonowa pokrywka
Take away czerwona

5099560
Sylikonowa pokrywka
Take away pomarańczowa

5099557
Sylikonowa pokrywka
Take away granatowa

5099559
Sylikonowa pokrywka
Take away zielona

Bar szklanki do whiskey,
zaokrąglona podstawa, 6-pak
Szkło. Doskonały pomysł na
ekskluzywny, innowacyjny upominek.
Jeden z najlepiej sprzedających się
produktów marki Sagaform.
Art.nr: 5015280
Wymiary: 20 cl
Opakowanie: Giftbox

3
26

Trio doniczka na zioła
Kamionka. Oryginalna, potrójna
doniczka na zioła. Zadbaj o swój
ziołowy ogródek i zapewnij
roślinom dłuższą świeżość. Otwór
w podstawie ułatwia podlewanie.
Art.nr: 5015274
Wymiary: 400 x 130 mm
Opakowanie: Giftbox

5016642, biały

5016644, czarny

5017259, pomarańczowy 5016643, limonkowy
Pantone 152C
Pantone 583C

5017257, zielony
Pantone 7740C

5017254, jasnoniebieski
Pantone 551C

5017258, fioletowy
Pantone 5285C

5017260, żółty
Pantone 107C

5016645, granatowy
Pantone 2757C

5017256, jasnozielony
Pantone 623C

Kubek To Go,
biały/czarny/
pomarańczowy
Plastik Tritan®.
Art.nr: 5017154
Wymiary: 40 cl H
135 mm
Opakowanie: Bulk

Kubek To Go,
biały/zielony/
czarny
Plastik Tritan®.
Art.nr: 5017153
Wymiary: 40 cl H
135 mm
Opakowanie: Bulk

5017253, czerwony
Pantone 200C

5017255, niebieski
Pantone 7692C

Brazil kubek
Kamionka. Dostępny w 12 kolorach.
Na spodzie praktyczne nóżki/ociekacze.
Wymiary: 20 cl, H 80 mm
Opakowanie: Zbiorcze

Kubek To Go,
turkusowy/czarny
Plastik Tritan®.
Art.nr: 5017156
Wymiary: 40 cl H
135 mm
Opakowanie: Bulk

Kubek To Go,
biały/niebieski/
czerwony
Plastik Tritan®.
Art.nr: 5017157
Wymiary: 40 cl H
135 mm
Opakowanie: Bulk

Kubek To Go,
czerwony/czarny/
szary
Plastik Tritan®.
Art.nr: 5017155
Wymiary: 40 cl H
135 mm
Opakowanie: Bulk

Kubek To Go,
biały/czarny
Plastik Tritan®.
Art.nr: 5017316
Wymiary: 40 cl H
135 mm
Opakowanie: Bulk

NAGRODA
FORMEX
2015
Accent dzbanek
na kawę, turkusowy
Plastik, szkło
termoizolacyjne.
Art.nr: 5016716
Wymiary: 1 l, H 310 mm
Opakowanie: Giftbox

Accent dzbanek
na kawę, czerwony
Plastik, szkło
termoizolacyjne.
Art.nr: 5017300
Wymiary: 1 l, H 310 mm
Opakowanie: Giftbox

Accent dzbanek
na kawę, biały
Plastik, szkło
termoizolacyjne.
Art.nr: 5016465
Wymiary: 1 l, H 310 mm
Opakowanie: Giftbox

Accent dzbanek
na kawę, czarny
Plastik, szkło
termoizolacyjne.
Art.nr: 5016466
Wymiary: 1 l, H 310 mm
Opakowanie: Giftbox
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BPA
FREE

Kubek na jogurt
Plastik wolny od BPA. Pojemnik
na dodatki w wieczku.
Art.nr: 5016712 czarny
Art.nr: 5016699 zielony
Art.nr: 5017122 różowy
Art.nr: 5017453 niebieski
Wymiary: 30 cl Ø 88 H 150 mm
Opakowanie: Bulk

Kubek do shaków
AS plastik.
Art.nr: 5017173 różowy
Art.nr: 5017185 niebieski
Art.nr: 5017246 zielony
Wymiary: 500 ml
Opakowanie: Bulk

Fresh kubek na smoothie
Plastik wolny od BPA
Art.nr: 5017476 transparentny
Art.nr: 5016654 niebieski
Art.nr: 5016655 zielony
Art.nr: 5016653 różowy
Wymiary: 450 ml
Opakowanie: Bulk
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BPA
FREE

BPA
FREE

Fresh bidon z pojemnikiem na owoce
Plastik Tritan®.
Art.nr: 5016709 transparentny
Art.nr: 5016674 zielony
Art.nr: 5016673 niebieski
Art.nr: 5016679 różowy
Wymiary: 600 ml
Opakowanie: Bulk

BPA
FREE

Worek sportowy
Poliester. Worek sportowy
do przechowywania ręcznika,
bidonu i innych niezbędnych
podczas uprawiania
sportu akcesoriów. Sznurki
umożliwiają noszenie go
jak plecak. Dostępny w
3 kolorach.
Wymiary: 420 x 365 mm
Opakowanie: Zbiorcze
5017162, niebieski

5017163, zielony

5017234, white

Utrzymujący chłód bidon
Plastik wolny od BPA. Trzymaj
chłodzący element w zamrażarce
aby twoje napoje były później zimne.
Art.nr: 5016708 transparentny
Art.nr: 5016512 różowy
Art.nr: 5016295 zielony
Art.nr: 5016294 niebieski
Wymiary: 52 cl
Opakowanie: Hangtag

BPA
FREE

5017161, czarny

5017235, blue

5017236, green

Ręcznik sportowy z małą kieszenią
Mikrowłókno. Ten ręcznik z kieszenią na zamek
wykonano z mikrowłókna, które jest niezwykle
chłonne, jednocześnie bardzo szybko schnie
(w porównaniu do tradycyjnych ręczników
bawełnianych). W poręcznej kieszeni możesz trzymać
klucz od szafki, biżuterię i inne rzeczy, których nie
chcesz zostawiać na siłowni bez nadzoru. Dostarczany
w praktycznym opakowaniu, w którym można go
później przechowywać.
Wymiary: 50 x 80 cm
Opakowanie: Plastic bag

Kubek samochodowy
Podwójne ścianki. Stal nierdzewna.
Pokrywka z plastiku PP..
Art.nr: 5017502 granatowy
Art.nr: 5017504 czerwony
Art.nr: 5017501 czarny
Art.nr: 5017503 zielony
Wymiary: 35 cl
Opakowanie: Giftbox
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Marka D&J (Lord Nelson, Lord Nelson
Victory, Queen Anne, Nightingale) powstała
w 1975 roku w Szwecji, w prowincji Bohuslan,
w miasteczku Dingle. Początkowo była firmą
rodzinną, jednak z każdym rokiem rozrastała
się, aż weszła w skład NWG. Mimo wzrostu nie
zatraciła jednak swojego lokalnego charakteru.
W ramach tych marek oferujemy naszym klientom szeroką gamę najwyższej jakości ręczników,
koców, pledów, akcesoriów kuchennych, łazienkowych, plażowych, piknikowych i przydatnych przy aktywnym wypoczynku na świeżym
powietrzu. Artykuły wykonane są z najlepszych
materiałów z wielką dbałością o szczegóły, są nie
tylko praktyczne i przydatne, ale z pewnością
staną się ozdobą każdego domu.

RĘCZNIK LORD NELSON FROTÉ 410002
Ekskluzywna seria pętelkowych ręczników frotté o gramaturze
550 g/m2. Doskonały prezent dla wszystkich, którzy lubią
zafundować sobie odrobinę luksusu w łazience. Dostępny
w szerokiej palecie kolorów i czterech wymiarach. Dla
niektórych kolorów, dostępna jest również mata łazienkowa,
o gramaturze 800 g/m2 i wymiarach 60 x 90 cm - doskonałe
uzupełnienie zestawu.
• BIAŁY 00, NATURALNY 02, NUGAT/ORZECHOWY 04,
CZEKOLADOWY 06, ZŁOTY 12, ŻÓŁTY 13, JASNORÓŻOWY 21,
RÓŻOWY 23, FUKSJA 30, CIEMNY RÓŻ 34, JASNOCZERWONY 35,
POMARAŃCZOWY 37, CZERWONE WINO 38, LILIOWY 44,
PURPUROWY 46, JASNONIEBIESKI 50, TURKUSOWY 54, SZAFIROWY 55, BŁĘKIT GOŁĘBI 57, GRANATOWY 58, JASNO ZIELONY 61,
ZIELONE JABŁUSZKO 63, SZARY 95, STALOWY 97, CZARNY 99
• 30X50 CM • 50X70 CM • 65X135 CM • 90X150 CM

PŁASZCZ KĄPIELOWY QUEEN
ANNE 410003
Płaszcze kąpielowe wykonane z frotté
pętelkowego o gramaturze 360 g/
m2. Płaszcz jest robiony ręcznie i dzięki
temu ma on pętelkową fakturę już
przed pierwszym praniem.
• BIAŁY 00, GRANATOWY 58 • S/M, L/XL

RĘCZNIKI FROTÉ QUEEN ANNE 410001
Seria ręczników frotté w bardzo przystępnej cenie i o wyjątkowo dobrym wchłanianiu wilgoci. Ręczniki wykonane są z bawełny o gramaturze 420 g/m2. Ręczniki Queen
Anne gwarantują dobrą jakość w przystępnej cenie.
• BIAŁY 00, NATURALNY 02, NUGAT/ORZECHOWY 04, ŻÓŁTY 13, JASNORÓŻOWY
21, FUKSJA 30, CZERWONY 35, POMARAŃCZOWY 37, CZERWONE WINO 38,
LILIOWY 44, PURPUROWY 46, JASNONIEBIESKI 50, TURKUSOWY 54, NIEBIESKI DALA
56, GRANATOWY 58, ZIELONE JABŁUSZKO 63, SZARY 95, STALOWY 97, CZARNY 99
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SKŁADANY KOSZ QUEEN
ANNE CARRY SZWECJA 411001
Elegancki, składany koszyk na zakupy/piknikowy o bardzo ciekawym
designie z motywem szwedzkiej flagi.

SKŁADANY KOSZ QUEEN ANNE
CARRY STARS & STRIPES 411001
Elegancki, składany koszyk na zakupy/
piknikowy o bardzo ciekawym designie z motywem amerykańskiej flagi.

SKŁADANY KOSZ QUEEN ANNE
CARRY UNION JACK 411001
Elegancki, składany koszyk na zakupy/piknikowy o bardzo ciekawym
designie z motywem brytyjskiej flagi.

•5812 SVERIE •30 L (39X24X27 CM)

•0035 STARS&STRIPES •30 L
(39X24X27 CM)

• 5835 UNION JACK •30 L
(39X24X27 CM)

KOSTA LINNEWÄFVERI SKŁADANY
KOSZ CARRY PARADISE 411072
Elegancki, składany koszyk na zakupy/piknikowy ze wzorem Paradise stworzonym przez Ulricę Hydman-Valliens. Praktyczny, wytrzymały,
niezastąpiony na zakupach czy pikniku. Doskonały pomysł na upominek.
•30 L (39X24X27 CM)

SKŁADANY KOSZ QUEEN ANNE CARRY 411001
Elegancki, składany koszyk na zakupy/piknikowy
o bardzo ciekawym designie. Praktyczny, wytrzymały,
niezastąpiony na zakupach czy pikniku. Dostępny
w czterech kolorach. Materiał - poliester 600D.
• CZERWONY 35, GRANATOWY 58, LIMONKOWY 62,
CZARNY99 • 30 L 39X24X27 CM

SKŁADANY KOSZ QUEEN ANNE CARRY Z WARSTWĄ
TERMOIZOLACYJNĄ 411034
Elegancki, składany koszyk na zakupy/piknikowy o bardzo
ciekawym designie z warstwą termoizolacyjną i zamknięciem.
Praktyczny, wytrzymały, niezastąpiony na zakupach czy pikniku.
Dostępny w czterech kolorach. Materiał - poliester 600D.
• CZERWONY 35, GRANATOWY 58, LIMONKOWY 62, CZARNY99
• 30 L 39X24X27 CM

KUBEK TERMICZNY
LORD NELSON 411058
Praktyczny kubek termiczny. Wmontowany karabińczyk. Szczelny zatrzask sprawia,
że Twój napój dłużej zachowa ciepło i się
nie wyleje
• BIAŁY 00, CHAMPAGNE 02, CZERWONY 35,
TURKUSOWY 54, NIEBIESKI ROYAL 55,
GRANATOWY 58, ZIELONY 68, CHROMOWANY 94, STALOWY 95, GRAFITOWY 97, CZARNY
(MATOWY) 99 • 350 ML
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ProJob jest marką szwedzkiej odzieży roboczej
najwyższej jakości. Dzięki wiedzy o funkcjonalności i ergonomice, jaką grupa New Wave zgromadziła przez lata, można kontynuować dzieło
rozpoczęte na początku XX wieku przez rodzinę Andresson. To pracujący na budowie Johan
Andersson skarżący się na ból pleców poprosił
swoją żonę, aby stworzyła mu wygodne ubranie do pracy. Tak, prawie 100 lat temu powstała marka ProJob. Oferta co sezon jest rozwijana,
wprowadzane są innowacje i ulepszenia w klasycznych modelach funkcjonujących od kilku
dziesięcioleci. Marka tworzy nie tylko odzież
roboczą i ochronną, ale również obuwie, rękawice, bieliznę i akcesoria BHP, łącząc w swoich
produktach funkcjonalność, wygodę, komfort
oraz ergonomikę.

8404 KURTKA OCIEPLANA
Z OCHRONĄ 5W1
Odporna na ogień kurtka odblaskowa.
Kołnierz wyłożony materiałem. Listwa z zatrzaskami z przodu. Dwie kieszenie na piersi;
lewa o ergonomicznym kształcie z kieszenią
wewnętrzną na telefon, prawa z miejscem na
identyfikator. Dwie głębokie kieszenie boczne. Sznurek ściągający na dole, rękawy z regulacją na rzep. Uchwyt typu D-ring z przodu.
Duża boczna prawa kieszeń z miejscem na
telefon. Przedłużony tył. Kurtka może być
zestawiana ze spodniami 8503 i 8504.
• 54% MODAKRYL, PROTEX®, 44 % BAWEŁNA,
2 % NIĆ ANTYSTATYCZNA.
STOPIEŃ OCHRONY: EN ISO 11612 CLASS A1,
B1, C1, EN 1149-5, EN 13034 TYPE
PB [6], EN 471 CLASS 3 CERTIFIED AND IEC
61482 CLASS 1 • PROJOB YELLOW-10 • XS-3XL

2325 KURTKA
Kurtka na polarowej podszewce z rękawami bez
szwów na ramionach dla większej swobody ruchów. Osłona podbródka, aby zapobiec otarciom.
Kieszeń na piersi zapinana na zamek. Przednie
kieszenie z ukrytym zamkiem błyskawicznym.
Dwie wewnętrzne kieszenie.
• 100% POLIESTER • CZERWONY 45, GRANATOWY
58, SZARY 83, CZARNY 99, BIAŁY 00 • XS-5XL

2422 KURTKA SOFTSHELL
Posiada dwie kieszenie boczne i kieszeń na piersi
zamykane na zamek. Dwie wewnętrzne kieszenie.
Wewnętrzna klapa chroniąca przed deszczem
z komfortowym wykończeniem chroniącym
podbródek. Regulacja w pasie.
• 96% POLIESTER, 4% SPANDEX. • CZERWONY 45,
GRANATOWY 58, SZARY 83, CZARNY 99 • XS-5XL

2016 T-SHIRT
T-shirt z tkaniny bawełnianej o nowoczesnym
kroju. Dekolt okrągły, wzmocniona listwa przy
dekolcie, bezszwowy.
• 100% BAWEŁNA (KOLORY 10 I 17 - 100%
POLIESTER), GRAMATURA: 180 G/M (KOLORY 10
& 17 - 200 G/M) • WHITE-00, PROJOB YELLOW-10,
ORANGE-17, RED-35, NAVY-58, GREY-98,
BLACK-99 • XS-3XL
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SPODNIE DO PASA 2501
BESTSELLER PONAD 1 000 000 SPRZEDANYCH SZTUK
Spodnie bez zaszewek z przodu. Boczne kieszenie na przodzie, kieszeń
na ważne dokumenty z zamkiem błyskawicznym po prawej stronie. Dwie
zewnętrzne kieszenie tylne. Dwie kieszenie na nogawkach. Kieszeń na lewej
nogawce ma patkę i kieszeń na telefon komórkowy. Kieszeń na prawej
nogawce ma przegrodę na telefon komórkowy, długopisy, dokumenty i przymiar metrowy. Uchwyt typu D-ring na klucze, identyfikator itd. Kieszenie wewnętrzne na ochraniacze kolan. Pętle pod kieszeniami tylnymi i kieszeniami
na nogawkach do przyłączenia systemu Inbags.Dodatkowy klin w kroku.
• 65% POLIESTER, 35% BAWEŁNA. 245G/M2• GRANATOWY 58, CZARNY 99,
NIEBIESKI 35 KAMIEŃ 83, • C44–C62, D84–D120, C146–C156

SPODNIE PROG 5513
Dwie wiszące kieszenie na gwoździe, które można wpuścić do środka, jedna z dodatkowymi kieszeniami i jedna z pętlami na narzędzia. Kieszenie na gwoździe zostały
wzmocnione 100% włóknem Cordura®. Głębokie kieszenie boczne z przegrodami
na kieszenie wiszące. Dodatkowo wzmocnione podwójną tkaniną na wysokości ud.
Kieszenie na nogawkach ze zintegrowaną kieszenią na telefon komórkowy, kieszenią
na długopis i kieszenią na narzędzia. Dwa regulowane uchwyty na młotek. Dwa uchwyty
typu D-ring. Kieszeń na przymiar metrowy z kieszenią na narzędzia i uchwyt nożowy.
Kieszenie na kolanach wzmocnione włóknem Cordura®, otwierające się od wewnątrz,
regulowana wysokość ochraniaczy kolan. Profilowane kolana. Dół tylnej strony nogawek
wzmocniony włóknem Cordura®. Ekstra szerokie tylne kieszenie. Tylne kieszenie oraz
kieszenie na nogawkach posiadają pętle na system Inbags
• 70% POLIAMID, 30% BAWEŁNA, 260G/M2, WZMOCNIENIE: 100% POLIAMID, WŁÓKNO
CORDURA® • SZARY-92, BRĄZOWY-77, CZARNY-99 • C44-C62, D84-D120, C146-C156

2518 SPODNIE DO PASA
Lekkie spodnie robocze. Kieszenie na nogawkach
oraz z tyłu wraz z klapami. Rozmiary C42-C64 są regulowane. Przez odprucie czerwonego przeszycia u dołu
nogawek, spodnie mogą być wydłużone o 5cm.
• 65% POLIESTER, 35% BAWEŁNA 245G/M2 •
CZERWONY 45, GRANATOWY 58, SZARY 98,
CZARNY 99, BIAŁY 00 • C44–C62, D84–D120
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Produkt znajdujący się w ruchu, tak jak Twoja
torba, pokrowiec na laptop czy plecak, staje się
najcenniejszym i najbardziej wymownym nośnikiem reklamy. Na lotniskach, dworcach kolejowych, w drodze do pracy i na zajęcia sportowe – masz ją zawsze przy sobie. To praktyczne,
a jednocześnie bardzo efektywne eksponowanie logotypu, nazwy marki czy hasła reklamowego. Torba zawsze jest na wierzchu, dzięki
czemu jest dobrze widoczna, a nadruk, haft czy
naszywka, które się na niej znajdą – przyciągną
na pewno wiele spojrzeń. Marka Grizzly oferuje
bardzo szeroki wybór nowoczesnych, eleganckich toreb oraz plecaków, a także innych, przydatnych i praktycznych w podróży i codziennym użytku, akcesoriów. Wszystkie produkty
z naszej bogatej oferty doskonale nadają się do
różnych metod znakowania.

SPORTY LINE COMPUTER BACKPACK 158823
Dwie komory - jedna wzmocniona na komputer. Kieszeń z przodu z organizerem. Wyprofilowane plecy, elastyczny sznurek z przodu. Dodatkowy pasek na wysokości klatki
piersiowej. Boczna kieszeń z siatki. W zestawie dodatkowy sznurek w kolorze czarnym.
POLIESTER 300D, OD SPODU 1680D DLA DODATKOWEGO WZMOCNIENIA •
30X15X46 CM. • POJEMNOŚĆ OK. 22 LITRY

TRAVELBAG 158714
Uchwyty wzmocione dla Twojej wygody. Uchwyt
na krótszym boku. Chroniona zamkiem komora
główna. Kieszeń z przodu. Regulowany pasek na
ramię, odpinany. W pełni wypodszewkowana

TROLLEY RYAN 158615
Główna komora z siatkową kieszenią i mocowaniami. Duża kieszeń zewnętrzna z przodu z przestrzenią na laptop. Organizer
na długopisy, wizytówki, itp.. Wg wytycznych IATA klasyfikowana jest jako bagaż podręczny. Teleskopowa, aluminiowa rączka

600D POLIESTER (51% PET) • 47X24X26 CM •
POJEMNOŚĆ OK. 44 LITRY

600D POLIESTER • 39X20X54 CM • POJEMNOŚĆ OK. 42 LITRY
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PERSONALIZACJA ODZIEŻY I UPOMINKÓW
Duży nadruk czy dyskretny haft, a może pełna
personalizacja? W naszej ofercie znajdziesz szeroki wybór produktów, które mogą być łatwo
oznakowane, zarówno logotypem jak i dłuższym hasłem. Wszystko po to, aby stały się one
idealnym medium reklamowym. Więcej informacji o cenach i możliwościach znakowania
otrzymasz od naszych przedstawicieli handlowych. Daj się zainspirować dzięki naszym produktom.

W naszej ofercie znajduje się też opcja pełnej
personalizacji odzieży, którą nazwaliśmy PIMP
YOUR CLOTHES. Wystarczy wybrać odzież
z naszego katalogu, dodać odrobinę własnej
inwencji i po kilku dniach doręczamy niepowtarzalny, unikatowy, jedyny w swoim rodzaju
produkt.

Bądź kreatywny i wyróżnij się!

Marka Sagaform, umożliwiając zaprojektowanie własnego upominku w oparciu o sprawdzone wzory, które zobaczyć można w naszym
katalogu. Oferujemy wykonanie zaprojektowanego przez Was motywu na naszych, wybranych, produktach. Przed finalną produkcją,
dostarczymy wzór. Na jego wykonanie potrzebujemy ok. 20 dni. Po zatwierdzeniu wzoru
fabryki potrzebują ok. 90 dni na wyprodukowanie serii produktów.
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Zdjęcie na okładce - JHS

TEXET Poland Sp. z o.o.
www.texet.pl

