ECHO
0401720
Entuzjaści muzyki długo na to czekali. Bezpieczny dla środowiska głośnik echo odtwarza
muzykę z iPoda lub MP3 zupełnie bez użycia
baterii!. Dodatkowa zaleta: jeśli bateria
Twojego odtwarzacza jest wyczerpana po
prostu podłącz ECHO do innego urządzenia i
nadal ciesz się muzyką. System stereo.
15 x 11.4 x 4.5 cm.

Grawer: 50 x 20 mm
PLN 134,53 zł
12 szt.

picoservice
Zwykłe – niezwykłe korzyści dla Ciebie!
Naszym celem jest zachowanie najwyższych standardów obsługi Klienta. Elastyczność,
profesjonalizm, dyskrecja to nasze motto. Picoworld to nie tylko „Ideas for Exellence” ale także
Service for Exellence”
ō 6WDOHZ\VRNDMDNość produktów oraz szybka i sprawna dostawa!
ō ,QG\ZLGXDOQHSURMHNW\SURGXNFMDLGRVWDZD
ō 1
 LHZDĝQHQDGUXNF]\JUDZHUV]WXNÇMHVWRGSRZLHGQLHGREUDQLHVSRVREXLPLHMVFD
]GRELHQLD1DVLVSHFMDOLĂFLZ\NRQDMÇQDMOHSV]HMDNRĂFLRZR]QDNRZDQLHQDNDĝG\P
wybranym przez Ciebie produkcie!
ō 0RĝOLZRĂÉZF]HĂQLHMV]HJR]DPöZLHQLDZ]RUXDUW\NXîXUöZQLHĝ]H]QDNRZDQLHP
przed każdym większym zamówieniem!

picoservice Objaśnienia symboli
Wszelkie niezbędne informacje takie jak „zapasowy wkład“ czy „skóra naturalna“
zdobędziesz dzięki umieszczonym pod zdjęciem produktu symbolom:
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Opakowanie upominkowe
W skład zestawu wchodzi jedno ze
stylowych opakowań PiCOWORLD.

Duży wkład wymienny
W skład zestawu wchodzi
duży wkład wymienny.

Zapasowy wkład
Ten produkt zawiera
zapasowy wkład wymienny.

Biała dioda LED
Wyjątkowo jasno świecąca,
oszczędna i trwała dioda LED.

Właściwości magnetyczne
Ten produkt ma właściwości
magnetyczne.

Zawiera baterie
W skład zestawu
wchodzą baterie.

Połączenie USB
Ten produkt wyposażony
jest w połączenie USB.

Zasilanie solarne
Ten produkt jest zasilany energią
słoneczną i jest szczególnie
przyjazny dla środowiska.

Funkcja alarmu
Ten produkt posiada
automatyczną funkcję
alarmu.

Funkcja drzemki
Ten produkt posiada
automatyczną funkcję
drzemki.

Radiowe sterowanie zegara
Ten produkt wskazuje dokładny czas
dzięki sterowaniu radiowemu.
Nie wymaga ręcznego ustawiania.

Czas na świecie
Ten produkt pokazuje różne strefy
czasowe w wybranych krajach.

Wyświetlacz daty
Ten produkt jest wyposażony
w dodatkowy wyświetlacz daty.

Kalendarz
Ten produkt wyposażony
jest w miesięczny kalendarz
na rok 2010.

Skóra naturalna
Ten produkt jest wyprodukowany
ze skóry naturalnej.

Odczepiane kółka
Ten produkt umożliwia
odczepienie kółek od breloka.

Słuchawka
W skład zestawu wchodzi
wygodna słuchawka.

Termometr
Ten produkt jest wyposażony
w dodatkowy wyświetlacz
temperatury.

Higrometr
Zintegrowany higrometr
wskazuje aktualną
wilgotność powietrza.

Informacje pogodowe
Dokładne informacje pogodowe
pokazywane są dzięki pomiarom
ciśnienia atmosferycznego.

Płomień normalny
Zapalniczka posiada
płomień normalny.

Płomień żarowy
Zapalniczka posiada
płomień żarowy.

Płomień ciśnieniowy
Płomień ciśnieniowy
lub laserowy osiągają
temperaturę do 1.300°C.

Zegar z funkcją odliczania
Zdefiniuj zakres czasu a nasz
zegar odmierzy go do zera.

picopen
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picopen
ō2]GRELRQ\NU\V]WDîHPCRYSTALIZED™-Swarovski Elements

Wszys
unikalnymtkie klipy w
w
PiCOWOR zornictwie
LD-DESIG
N!

ō:\MÇWNRZHZ]RUQLFWZR

52&.
1101590
Ekskluzywny długopis z obracana obsadką.
Elegancka, lśniąca czarna powierzchnia
wykończona srebrnymi elementami jest

Grawer: 35 x 5 mm
dyskretnie ozdobiona kryształem z serii
CHRYSTALLIZED™ -Swarovski Elements. Dzięki
owalnemu kształtowi długopis doskonale

ōNU\V]WDî\CRYSTALLIZED™ - Swarovski Elements

leży w dłoni. W zestawie w czarnym, eleganckim etui. Kolor wkładu - niebieski. 18.5
x 7.8 x 3.3 cm (etui).

PLN 40,56 zł
50 szt.

ō/HNNLHSURZDG]HQLH
SRGF]DVSLVDQLD

5,*$
1101570
Ekskluzywne pióro kulkowe z 24 kryształami
z serii CHRYSTALLIZED™ -Swarovski Elements.
Lśniąca czarna powierzchnia pióra dosko-

Grawer: 35 x 5 mm
nale kontrastuje ze srebrnymi elementami
wykończenia. Logo lub personalizacja mogą
być wykonane zarówno metodą nadruku jak

ōNU\V]WDî\CRYSTALLIZED™ - Swarovski Elements

i grawerowania. W zestawie w czarnym,
eleganckim etui. Kolor wkładu - czarny. 18.5
x 7.8 x 3.3 cm (etui).

PLN 70,20 zł
50 szt.

ō6WDOöZND,5,',8032,17

673(7(56%85*
1101580
Pozwól, żeby Twoje biurko nabrało
splendoru. Ekstrawaganckie, wysokiej
jakości wieczne pióro z 24 kryształami z
serii CHRYSTALLIZED™ -Swarovski Elements.

Lśniąca czarna powierzchnia pióra doskonale kontrastuje ze srebrnymi elementami
wykończenia. Pióro posiada wysokiej jakości,
grawerowaną stalówkę Iridium Point.

ōNU\V]WDî\CRYSTALLIZED™ - Swarovski Elements

W zestawie w czarnym, eleganckim etui.
Kolor wkładu – czarny.
18.5 x 7.8 x 3.3 cm (etui).

Grawer: 35 x 5 mm
PLN 75,60 zł
50 szt.

ō:\JRGQ\XFKZ\W

026&2:
1101560
Ponadczasowa elegancja i doskonałe
wzornictwo. Ekskluzywny długopis z
obracaną obsadką ozdobiony 24 kryształkami
linii CHRYSTALLIZED™ -Swarovski Elements.
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Lśniąca czarna powierzchnia kontrastująca
ze srebrnymi elementami wykończenia,
unikalny wzór klipu oraz wygodny uchwyt
czynią z niego coś wyjątkowego. W zestawie

w czarnym, eleganckim etui. Kolor wkładu –
niebieski. 18.5 x 7.8 x 3.3 cm (etui).

Grawer: 35 x 5 mm
PLN 70,20 zł
50 szt.

picopen

picoservice
Artykuły piśmienne z serii CRYSTALLIZED™Swarovski Elements są zapakowane w to
eleganckie pudełko upominkowe.

.,(9
1102190
Ekskluzywny długopis KIEV z obracaną
obsadką z pewnością sprawi, że serce
zabije szybciej. Lśniąca czerń i złote
akcenty wykończenia przynoszą na
myśl ponadczasową elegancję oraz styl
podkreślony dodatkowo kryształem z serii
CHRYSTALLIZED ™ - Swarovski Elements.
W zestawie w czarnym, eleganckim etui.

ō=NU\V]WDîHP]VHULL
CHRYSTALLIZED™ Swarovski Elements
Kolor wkładu – niebieski
18.5 x 7.8 x 3.3 cm (etui)

Grawer: 35 x 5 mm
PLN 44,88 zł
50 szt.

picopen

ō1RZRF]HVQHZ]RUQLFWZR
RUD]HUJRQRPLF]Q\JXPR
ZDQ\XFKZ\W

*5,3

ō'îXJRSLVDXWRPDW\F]Q\R
Z\JOÇG]LHRîöZND

&u'5(

1101630 czarny
1101631 czerwony
1101632 niebieski
1101639 pomarańczowy
Metalowy długopis z ergonomicznym, gumowanym uchwytem w czterech popularnych
kolorach – czarnym , czerwonym, niebieskim
oraz pomarańczowym. Kolor wkładu –
niebieski. 16 x 3 x 3 cm.

1100590
Długopis automatyczny o wyglądzie ołówka.
Smukła obsadka o sześciokątnym przekroju
i szlifowanej, czarnej powierzchni. Amortyzowany klip, niebieski wkład. Pakowany
w kartonik po 10 szt. Znakowanie zarówno
metodą nadruku jak i grawerowania.
Ø 0.8 x 14 cm.
Grawer: 30 x 4 mm
Nadruk: 30 x 4 mm

Grawer: 35 x 5 mm
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PLN 11,28 zł

PLN 3,84 zł

200 szt.

500 szt.

picopen

ō:SRVWDFL]îRĝRQHMFP
SRUR]îRĝHQLXFP

8336$/$
1101717
Wyjątkowy czarno-srebrny rozkładany
długopis o futurystycznym wzornictwie.
Automatycznie otwiera się po naciśnięciu
przycisku. Pasuje do każdej nawet najmniejszej torebki lub kieszeni. Wykonany z
tworzywa sztucznego. Kolor wkładu – czarny.
9.7 x 1.7 x 2.2 cm.

ō(OHJDQFNLPHWDORZ\
GîXJRSLV]ODWDUNÇ

/22.
1101607
Dwufunkcyjny długopis z obracaną obsadką.
Wyposażony w zintegrowaną bardzo jasną
diodę LED. Wykonany z metalu w srebrnym,
matowym kolorze. W opakowaniu upominkowym. Kolor wkładu – niebieski.
16.2 x Ø 3.1 cm.

Nadruk: 30 x 9 mm

Grawer:35 x 5 mm

PLN 7,08 zł

PLN 21,60 zł

400 szt.

200 szt.
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picopen
)86,21
1100577
Metalowy długopis o wyjątkowym wzornictwie. Wyposażony w jasną diodę LED
umieszczoną na elastycznym ramieniu,
dzięki czemu można pisać nawet po
ciemku. Długopis wykonany z metalu, z
obracaną obsadką. W zestawie metalowe pudełko. Kolor wkładu – niebieski.
17.9 x 3.9 x 2 cm (etui).

Grawer lub Nadruk: 30 x 5 mm (długopis)
Grawer lub Nadruk: 40 x 20 mm (etui)

PLN 18,96 zł
100 szt.

ō=NDUERQRZ\PNRUSXVHP

&$5%21,80
Grawer: 35 x 5 mm
PLN 20,52 zł
200 szt.

1102050
Elegancki, metalowy długopis z obracaną
obsadką z korpusem stylizowanym na karbon
oraz srebrnymi elementami wykończenia.
Kolor wkładu – niebieski. 16 x 3 x 3 cm (etui).

67</2,,
Nadruk: 40 x 5 mm
PLN 4,92 zł
500 szt.
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1100447
Długopis wykonany z matowego, satynowego metalu z ergonomicznym gumowanym
uchwytem. Zakręcony klip, niebieski cienki
wkład. Pakowany jednostkowo w kartonik.
14.3 x 1.7 x 1.7 cm.

picopen

ō=ZEXGRZDQÇSR]LRPLFÇ
ō:]HVWDZLHHWXL

$5&+,7(&7
1100407
Praktyczny zestaw z długopisem i linijką.
Solidny metalowy długopis z obracaną
obsadką i antypoślizgowym uchwytem
posiada wbudowaną poziomicę. W zestawie

ze specjalną potrójną linijką o różnych skalach i długości 10 cm oraz zapinanym na zamek
aluminiowym etui. 17 x 5.5 x 2.9 cm (etui).

Grawer: 5 x 40 mm
PLN 37,20 zł
120 szt.

Klip w un
ikalnym
wzo
PiCOWORrnictwie
LD-DESIG
N

0(7$/
1102068
Elegancki, metalowy długopis o ciekawym
wzornictwie z gumowanym uchwytem i
lśniącą metaliczną powierzchnią. Zapakowany w małe, upominkowe pudełko. Kolor
wkładu – niebieski. 16 x 3 x 3 cm (etui).

Grawer: 35 x 4 mm
PLN 8,16 zł
200 szt.

ō=DSOLNDFMDPL]PDV\SHUîRZHM

3($5/
1100730
Ekskluzywny długopis z aplikacjami z
masy perłowej. Wykonany z metalu
długopis z obracaną obsadką lakierowany na lśniący czarny kolor. W szykownym
pudełku z metalową etykietą idealną na
Twoje logo. Kolor wkładu – niebieski.
17.8 x 4.8 x 3.5 cm (etui).

Grawer lub Nadruk: 30 x 5 mm (długopis)
Grawer lub Nadruk: 35 x 15 mm (etui)

PLN 43,20 zł
100 szt.
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picopen
ō0HWDOLF]Q\Z\JOÇG
ō0RĝHE\É]DPRQWRZDQ\
QDVP\F]\G]LÙNLPDîHPX
RWZRURZLXPLHV]F]RQHPX
QDSU]\FLVNX

picoservice
Artykuły picopen doskonale nadają
się do grawerowania. Możesz
wygrawerować zarówno firmowe logo
jak i imię i nazwisko obdarowanego!

62.5$7(6

),1(66(
1100517
Stylowy długopis z końcówką do ekranów
dotykowych. Wykonany z satynowego
metalu z lśniącymi chromowanymi elementami. W opakowaniu upominkowym.
17.5 x 4.7 x 2.7 cm.

1102217 srebrny
1102211 czerwony
1102212 niebieski
Ten elegancki długopis z obracaną obsadką
jest czymś bardzo wyjątkowym. Unikalnego
charakteru nadają mu cztery aluminiowe
pierścienie na uchwycie oraz metaliczny
wygląd. SOKRATES jest bardzo wygodny
w użytkowaniu ale nie jest to jedyna rzecz,
która sprawia, że jest on długopisem
pierwszej klasy. Dzięki małemu otworowi
może być także przyczepiony do smyczy
po to abyś zawsze mógł mieć go pod ręką.
W zestawie z etui. 13.8 x Ø 0.9 cm.

Grawer: 35 x 6 mm
Nadruk: 35 x 6 mm
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Grawer: 35 x 5 mm

PLN 16,20 zł

PLN 4,92 zł

VE 200 szt.

200 szt.

picopen

&2/801

&+$03$*1(
1100687 srebrny
1100689 szampański
Elegancki długopis z obracaną, w pełni
metalową obsadką z delikatnym wzorem.
Zapakowany w wytworne pudełko upominkowe wykonane ze skóry ekologicznej z
metalową plakietką do znakowania.
Dostępny w dwóch kolorach – szampańskim
i srebrnym. 18.2 x 5.7 x 3.5 cm (etui).

ōZHUVMHNRORU\VW\F]QH
ō:]HVWDZLH]
Z\WZRUQ\PHWXL

1100660 czarny
1100661 czerwony
1100662 niebieski
Harmonijne połączenie długopisu i etui o
wzornictwie kolumny. Długopis z obracaną
obsadką z tworzywa sztucznego i chromowanymi elementami dostępny w trzech
wersjach kolorystycznych. Dopasowane etui
– tuba w kształcie kolumny z aluminiowym
zamknięciem. 15.7 x Ø 2.7 cm (etui).

Grawer: 30 x 3 mm

ō&KURPRZDQH
HOHPHQW\Z\NRðF]HQLD
ō:]HVWDZLH
GRSDVRZDQHHWXLWXED

Grawer: 30 x 5 mm

PLN 27,00 zł

PLN 16,20 zł

100 szt.

200 szt.
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picopen
ō(UJRQRPLF]QHZ\FLÙFLD
ZXFKZ\FLH

ō/ĂQLÇFRF]DUQ\]FKURPRZD
Q\PLHOHPHQWDPL

)/(;
1101840
Ekskluzywny, metalowy długopis z
obracaną obsadką. Chromowane elementy
wykończenia kontrastują ze lśniącą czernią
obudowy a dzięki jej ergonomicznemu

kształtowi długopis jest bardzo wygodny w
użytkowaniu. Kolor wkładu- niebieski. W
zestawie eleganckie czarne etui.
18.5 x 3.3 x 7.8 cm (etui).

Grawer: 35 x 5 mm
PLN 52,92 zł
50 szt.

ō(UJRQRPLF]Q\XFKZ\W

ō:\NRQDQ\]WUZDîHJRPHWDOX

*5229(
1101830
Ekskluzywny długopis o unikalnym wzornictwie. Chromowany uchwyt o ergonomicznym
kształcie i fakturze sprawia, że długopis jest

Grawer: 35 x 5 mm
niezwykle poręczny. Kolor wkładu- niebieski.
W zestawie eleganckie czarne etui.
18.5 x 3.3 x 7.8 cm (etui).

PLN 52,92 zł
50 szt.

ō6ROLGQ\LFLÙĝNLGODOHSV]HJR
NRPIRUWXSLVDQLD

&$//,*5$3+
1100520
Elegancki długopis z obracaną obsadką.
Wykonany z trwałego metalu w kolorze czarnym ze srebrnymi, zdobionymi elementami.
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Grawer: 35 x 5 mm
W eleganckim etui stylizowanym na skórę
krokodyla. 15.8 x Ø 2.7 cm (etui).

PLN 20,52 zł
200 szt.

ō'HOLNDWQ\Z]öUQDFKURPR
ZDQHMF]ÙĂFLGîXJRSLVX

picopen

)81&7,21
1102047
Metalowy długopis o unikalnym
wzornictwie i kolorystyce z gumowanym elementem w środku. W
zestawie opakowanie upominkowe.
16 x 3 x 3 cm (etui).

Nadruk: 35 x 5 mm
PLN 13,56 zł
200 szt.

picopen

Doskonały zarówno w pojedynkę
jak i w duecie. Ty wybieraj!
ō&KURPRZDQHZ\NRðF]HQLH

1100620 czarny
1100621 czerwony
1100622 niebieski
PLN 16,20 zł
100 szt.

Ekskluzy
2-elemen wny
tow
zestaw y

1100630 czarny
1100631 czerwony
1100632 niebieski
PLN 29,76 zł
100 szt.

$'2512
Elegancki zestaw piśmienny wykonany z
metalu z chromowanym wykończeniem o
wysokim połysku. Ekstrawagancji dodaje mu
prążkowany wzór oraz ciekawa kolorystyka –
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czerń, granat i czerwień. W pudełku z mocnej
masy papierowej w kolorze długopisu i miejscem na nadruk. 17.3 x 6.3 x 2.3 cm (etui).

Długopis dostępny oddzielnie lub w zestawie
z piórem kulkowym.
Grawer: 35 x 5 mm

picopen

picoservice
Możesz tu umieścić
zarówno firmowe logo
jak i imię i nazwisko
obdarowanego!

ō:]HVWDZLH]
GRSDVRZDQ\PHWXL
ō'RVWÙSQ\ZWU]HFK
NRORUDFKŋF]DUQ\P
F]HUZRQ\PRUD]
QLHELHVNLP

1100640 czarny
1100641 czerwony
1100642 niebieski
PLN 16,20 zł
200 szt.

Ekskluzy
2-elemen wny
tow
zestaw y

1100650 czarny
1100651 czerwony
1100652 niebieski
PLN 32,40 zł
100 szt.

*$5%2
Zestaw do pisania w trzech wersjach
kolorystycznych zawierający długopis i pióro
kulkowe. Obudowa wykonana z metalu o
wysokim połysku i tkaniny skóropodobnej z

kontrastowymi przeszyciami. W zestawie
dopasowane wzorem etui – tuba z aluminiową pokrywą 15.2 x Ø 5.2 cm (etui) .
15.7 x 5 x 3.5 cm (etui-zestaw).

Długopis dostępny oddzielnie lub w zestawie
z piórem kulkowym.
Grawer: 30 x 5 mm
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picopen

Zawsze ekskluzywne, zawsze wyjątkowe, zawsze w zestawie. W dwóch
wersjach kolorystycznych: Czerń i Srebro!
683(5,25
1100710
Ekskluzywny zestaw piśmienny z wiecznym
piórem, piórem kulkowym oraz długopisem
w lśniącym, czarnym kolorze i chromowanymi wykończeniami. Cały zestaw zapakowany
w eleganckie, wyściełane czarną satyną etui
w kolorze mahoniu.
20.2 x 9.8 x 3.7 cm (etui).
Grawer lub Nadruk: 35 x 5 mm (długopis)
Nadruk: 50 x 20 mm (etui)

ō:]HVWDZLHSLöURZLHF]QH
SLöURNXONRZHRUD]GîXJRSLV
ō.ODV\F]QDHOHJDQFMDG]LÙNL
OĂQLÇFHMF]HUQLLFKURPRZD
Q\PHOHPHQWRP

PLN 72,96 zł
50 szt.

%2+(0,$1
1100530
Zestaw piśmienny z metalowym długopisem
i piórem kulkowym. W szykownym pudełku z
metalową plakietką idealną do znakowania.
18.2 x 6.7 x 4.3 cm (etui).
Grawer lub Nadruk: 35 x 5 mm (długopis)
Grawer lub Nadruk: 30 x 20 mm (etui)

ō/ĂQLÇFHPHWDORZH
Z\NRðF]HQLD
ō2SDNRZDQLHXSRPLQNRZH
]PHWDORZÇSODNLHWNÇQD
7ZRMHORJR
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PLN 43,20 zł
50 szt.

picopen

%52$':$<
1100410
Zestaw piśmienny składający się z
długopisu z obracaną obsadką i pióra
kulkowego. Wykonane z trwałego metalu
w kolorze czarnym o wysokim połysku z
chromowanymi elementami wykończenia.
W zestawie opakowanie upominkowe.
16.4 x 6 x 2.7 cm (etui).
Grawer: 20 x 4 mm

PLN 34,08 zł
100 szt.

&$5%21
1100580
Zestaw piśmienny składający się z długopisu
z obracaną obsadką i pióra kulkowego z
powierzchnią stylizowana na karbon. Zapakowany w ozdobne etui. 18 x 6.5 x 4 cm.
Grawer: 35 x 5 mm (długopis)
Grawer: 40 x 30 mm (etui)

PLN 61,08 zł
40 szt.

ō(OHJDQFNLHZ]RUQLFWZR]
NDUERQRZ\PZ\NRðF]HQLHP

6.5,3786
1100500
Długopis i pióro kulkowe w lśniącym czarnym kolorze z chromowanymi elementami
tworzą zestaw o ponadczasowej elegancji.
Zapakowane w eleganckie etui z elementem
stylizowanym na krokodylą skórę.
16 x 5.5 x 3.5 cm (etui).
Grawer: 35 x 5 mm
Nadruk: 35 x 5 mm

PLN 28,68 zł
100 szt.

ō2SDNRZDQLHXSRPLQNRZH]HOHPHQWDPL
VW\OL]RZDQ\PLQDNURNRG\OÇVNöUÙ
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ō1LH]Z\NOH
WUZDî\

67(5/,1*
1100490 czarny
1100497 srebrny
Wyjątkowo elegancki i stylowy zestaw
piśmienny składający się z długopisu i
pióra kulkowego. Wykonany z metalu,
z delikatnym wzorem na obudowie (srebrny)
lub w lśniącym gładkim wykończeniu (czarny). W zestawie upominkowe pudełko
z metalową plakietką na Twoje logo.
18.2 x 6.7 x 4.1 cm (etui).

20

ō:\VRNDMDNRĂÉLZ\JRGDZ
Xĝ\WNRZDQLX

Grawer lub Nadruk: 35 x 5 mm (długopis)
Grawer lub Nadruk: 30 x 20 mm (etui)

PLN 43,20 zł
50 szt.

ō6DW\QRZHDOXPLQLXP

&21&25'
1100607
Zestaw piśmienny z długopisem i piórem
kulkowym wykonane z wysokiej jakości matowego aluminium. W zestawie opakowanie
upominkowe. 17.5 x 4.8 x 2.3 cm (etui).

Nadruk: 30 x 5 mm

PLN 12,96 zł
200 szt.

picopen

ō&KURPRZDQHHOHPHQW\

0(75232/,7$1

&207(66(
1100464
Długopis z obracaną obsadką i pióro
kulkowe. Ten stylowy zestaw wykonany
jest z trwałego, satynowego metalu z
kontrastującymi chromowanymi elementami.
17.5 x 4.7 x 2.8 cm (etui).

ō:REXGRZLH
VW\OL]RZDQHMQDNDUERQ

Grawer: 25 x 5 mm

PLN 24,36 zł
200 szt.

1100707
Zestaw do pisania z metalowym długopisem
i piórem kulkowym w obudowie stylizowanej
na karbon i klipem o wyglądzie spinacza
do papieru. W zestawie pudełko ozdobne o
idealnie dobranym wzorze.
18.3 x 6.8 x 3.3 cm (etui).

Grawer: 30 x 5 mm

PLN 44,88 zł
50 szt.
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%25*
1102259
Długopis BORG robi wrażenie swoją
elegancją i unikalnym wzornictwem – jego
trzon wykonany z drzewa orzechowego i
bukowego został gustownie zaakcentowany chromowanym klipem. Zapakowany w
magnetycznie otwierane pudełko wykonane z drewna. 14.1 x Ø 0.8 cm (długopis).
16.1 x 3 x 3.2 cm (etui).

ō.LHG\ZLHNRSXGHîNDMHVW
RWZDUWHGîXJRSLVMHVWOHNNR
XQLHVLRQ\
Grawer lub Nadruk: 35 x 5 mm (długopis)
Grawer lub Nadruk: 70 x 15 mm (etui)

PLN 27,00 zł
100 szt.

32(7
1102249
Ten elegancki wykonany z drewna długopis
doskonale leży w dłoni i daje poczucie
wyszukanej elegancji. W zestawie w
drewnianym pudełku z dwoma magnesami
umożliwiającymi przesuwanie pokrywy.
13.8 x Ø 0.9 cm (długopis)
17.2 x 5.4 x 2 cm (etui)

Grawer: 35 x 5 mm
Nadruk: 35 x 5 mm
PLN 28,68 zł
100 szt.

picopen

ō (WXLZPLHMVFHP
 QDZL]\WöZNL

Grawer: 30 x 3 mm

38/6
1100617
Nowoczesny zestaw piśmienny z długopisem
i piórem kulkowym w kolorze srebrnym z
unikalnym zdobieniem na obudowie.

W eleganckim etui ze skóry ekologicznej i
kontrastującymi białymi przeszyciami
16.8 x 7 x 3.2 cm (etui).

PLN 58,92 zł
50 szt.

ō2îöZHNDXWRPDW\F]Q\L
GîXJRSLVZ]HVWDZLH
ō6DW\QRZRVUHEUQHHOHPHQW\
Z\NRðF]HQLD

(',725
1100420 czarny
1100422 niebieski
Prosty i zarazem elegancki zestaw piśmienny
składający się z długopisu i ołówka automatycznego. Wykonane z satynowanego
metalu w połączeniu z kontrastującym,

Nadruk: 25 x 4 mm
prążkowanym tworzywem sztucznym są dostępne w dwóch wersjach kolorystycznych –
czarnej i granatowej. W zestawie opakowanie upominkowe. 16.5 x 5.9 x 2.7 cm (etui).

PLN 28,08 zł
100 szt.

ō:\NRQDQ\]
SUDZG]LZHJRGUHZQD
ō=FKURPRZDQ\PL
HOHPHQWDPLZ\NRðF]HQLD

Nadruk: 40 x 5 mm (długopis)
Nadruk: 50 x 25 mm (etui)

/,7(5$7
1100549
Wyjątkowy zestaw piśmienny z długopisem
i ołówkiem wykonanymi z drewna z chromowanymi elementami wykończenia. W zesta-

wie drewniane etui z funkcją podstawki.
17 x 5 x 2.5 cm (etui).

PLN 35,16 zł
100 szt.
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picoservice
Masz oryginalną wizję produktu?
PiCOWORLD oferuje także realizację
zleceń indywidualnych!

 îXJRSLVSR]RVWDMHZVWRMDNXG]LÙNL
'
ZîDĂFLZRĂFLRPPDJQHW\F]Q\P

 RGVWDZNDZ\NRQDQD
3
]RGOHZXF\QNX

)/2$7,1*3(1
1100377
Zawsze na swoim miejscu, zawsze pod ręką.
Trwały, niklowany na wysoki połysk długopis
z podstawką magnetyczną. Solidna podstawka z odlewu cynku może służyć także jako
przycisk do papieru. 10 x 8 x 4 cm.

Grawer: 30 x 7 mm
PLN 22,68 zł
50 szt.
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/8;2*5$3+/,*+7
1100461 czerwony
1100462 niebieski
1100463 zielony
Podświetlany długopis wykonany z
tworzywa sztucznego i aluminium o
matowym wykończeniu. Dostępny w
trzech kolorach – czerwonym, zielonym
i niebieskim.
14 x Ø 1.8 cm.
Nadruk: 25 x 7 mm
PLN 4,32 zł

ō¤ZLHFLSRGF]DVSLVDQLD

500 szt.

ō'RVWÙSQ\ZWU]HFKNRORUDFK

0$;
1100471 czerwony
1100472 niebieski
1100473 zielony
Gruby, półprzezroczysty długopis z tworzywa
sztucznego z gumowanym uchwytem.
Dostępny w trzech kolorach – czerwonym,
niebieskim i zielonym. 13.2 x Ø 2.2 cm.

Nadruk: 30 x 9 mm
PLN 1,80 zł

ō*XPRZDQ\XFKZ\W
]H]GRELHQLDPL

500 szt.

ō:\JRGQ\ZXĝ\FLX

),1'
1101614
Praktyczny zakreślacz wykonany z tworzywa
sztucznego z gumowanym uchwytem. Kolor
wkładu – żółty. Idealny do znakowania.
12.5 x 1.5 x 1.5 cm.

ō3RVLDGDGXĝRPLHMVFDQD
7ZRMHORJR
ō$QW\SRĂOL]JRZ\XFKZ\W

Nadruk: 35 x 5 mm
PLN 1,56 zł
600 szt.
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picoservice
PiCOWORLD dostarcza wielu dobrych pomysłów. Natomiast jeśli potrzebujesz dodatkowej modyfikacji powiedz
nam o tym. Przygotujemy dla Ciebie indywidualną ofertę.

MEMBER

PROFESSION

1101040
Elegancki wizytownik ze skóry ekologicznej
o wyglądzie prawdziwej skóry. Aluminiowe krawędzie i magnetyczne zamknięcie
zapewniają bezpieczne przechowywanie
wizytówek. Dodatkowo wnętrze wizytownika
wyłożone jest aksamitnym materiałem.
10.1 x 6.4 x 1.6 cm.

1101000
Praktyczny i elegancki wizytownik wykonany
z prawdziwej skóry. Zapewnia wygodę
użytkowania dzięki aluminiowemu stelażowi,
który wysuwa wizytówki w trakcie otwierania. Mocne zamknięcie zapewnia bezpieczne
przechowywanie wizytówek. 10.2 x 6.9 x
1.9 cm.

Grawer: 50 x 7 mm

Nadruk: 50 x 20 mm

PLN 11,88 zł

PLN 20,52 zł

200 szt.

200 szt.
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CONTACT
1101030
Prosty i stylowy wizytownik ze skóry
ekologicznej o wyglądzie małej portmonetki.
Zamykany na magnes, wyściełany aksamitnym materiałem. 10.2 x 6.4 x 1.8 cm.

Nadruk: 20 x 15 mm
PLN 10,80 zł
200 szt.

PIET
1102230
Ten wysokiej jakości wizytownik prezentuje się szczególnie pod względem doboru
materiałów: srebrnego polerowanego metalu od spodu oraz wykończenia z ekoskóry
z kontrastującymi białymi przeszyciami z
wierzchu. Będąc optymalnym miejscem na
przechowywanie Twoich wizytówek PIET
jest także przedmiotem przyciągającym
uwagę. Dodatkowy szczegół – ekstrawaganckie, aksamitne wykończenie
wewnątrz wizytownika oraz magnetyczne
zamknięcie. 9.6 x 6.4 x 1 cm.
Grawer: 9 x 70 mm
PLN 10,80 zł
100 szt.

PROFILE
1101017
Aluminiowy wizytownik o prążkowanej
powierzchni. Dno wizytownika w kontrastującym czarnym kolorze. Praktyczny otwieranie za pomocą klapki. 9.6 x 6.5 x 9.6 cm.
Grawer: 40 x 8 mm

PLN 4,92 zł
400 szt.
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RIO

ō7UZDî\ZL]\WRZQLN]VROLGQ\P
DOXPLQLRZ\PVWHODĝHP

1101690
Elegancki wizytownik wykonany z wysokiej
jakości skóry ekologicznej. Solidny aluminiowy stelaż wewnątrz oraz mocne, magnetyczne zamknięcie na zewnątrz zapewniają
wyjątkowo bezpieczne przechowywanie

wizytówek. Umieszczona na zamknięciu
metalowa plakietka to idealne miejsce
na Twoje logo, które możesz także z powodzeniem wykonać na całej powierzchni
wizytownik. 10 x 6.5 x 1.5 cm.

Grawer: 25 x 10 mm
PLN 10,32 zł
100 szt.

SAO PAULO
1101260
Ekskluzywny wizytownik z luksusowej skóry
ekologicznej. Otwieranie i zamykanie dzięki
dwóm magnetycznym klapkom. Wewnątrz
lśniąco srebrny solidny metalowy stelaż

oraz wyściółka z miękkiej tkaniny. Doskonale nadaje się do znakowania zarówno w
technice nadruku jak i grawerowania.
10.4 x 6.2 x 1.6 cm.

Grawer: 30 x 20 mm
PLN 15,12 zł
200 szt.

picoofﬁce

ō$OXPLQLRZ\
ZL]\WRZQLN
ZNRORU]H
VUHEUQ\P

ō:HZQÙWU]QDF]ÙĂÉ
PRĝHVîXĝ\ÉMDNRNLHV
]RQNRZHOXVWHUNR
ō'XĝDDOXPLQLRZD
SRZLHU]FKQLDGR
JUDZHURZDQLD

INFORMATION
IDENTITY
1101027
Prosty i praktyczny wizytownik wykonany
z matowego aluminium z bezpiecznym
zamknięciem. Posiada dużą powierzchnię
do znakowania. 9.4 x 6.2 x 0.8 cm.

ō=DWU]DVNRZ\PH
FKDQL]P]DPNQLÙFLD
]DSHZQLDEH]SLHF]QH
SU]HFKRZ\ZDQLH
ZL]\WöZHN

Grawer: 40 x 20 mm
Nadruk: 40 x 20 mm
PLN 4,32 zł
500 szt.

Grawer: 50 x 8 mm
PLN 13,56 zł
200 szt.

ō$NU\ORZH
Z\NRðF]HQLH

LILLEHAMMER
1102037
Ekstrawagancki wizytownik wykonany z
przeźroczystego akrylu i satynowanego metalu. Zatrzaskowy mechanizm zamknięcia
zapewnia bezpieczne przechowywanie
wizytówek. 10.4 x 6.8 x 1 cm.

1100977
Elegancki wizytownik z chromowaną,
prążkowaną pokrywą w lśniącym srebrnym
kolorze. Posiada jeszcze inną zaletę, w
szczególności dla kobiet. Jego wewnętrzna
część może służyć jako kieszonkowe lusterko. 9.5 x 6 x 0.6 cm.

ō:\VRNLHMMDNRĂFL
WUZDîHDOXPLQLXP

PRESENCE
Grawer: 50 x 50 mm
PLN 17,28 zł
100 szt.

1100987
Aluminiowy wizytownik – brat bliźniak
wizytownika IDENTITY. Posiada jednak
matowe chromowane wykończenie na
całej powierzchni. 9.4 x 5.7 x 0.5 cm.

Grawer: 35 x 20 mm
PLN 3,41 zł
400 szt.

29

picoofﬁce

0$*,&3$'
0401740
Wyjątkowy 10-cyforwy kalkulator z
magnetyczną podkładką „Delete & Write“,
służącej do wielokrotnego zapisywania i mazania. Dzięki temu zaoszczędzisz wiele kartek
papieru i ochronisz środowisko. W zestawie
długopis magnetyczny oraz metalowa
plakietka do znakowania. 20.3 x 12 x 1 cm.
Grawer: 80 x 17 mm
PLN 62,64 zł
40 szt.

ō5RONDQDWDĂPÙ
wny
Ekskluzy towy
n
e
m
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zestaw

ō3U]\ERUQLNQD
DUW\NXî\ELXURZH

VARBERG
1101785
3-częściowy zestaw biurowy w kolorze
białym o falistym wzornictwie. Rolka na
taśmę klejącą z antypoślizgową podstawą,
pudełko na spinacze z magnesem oraz przybornik na artykuły piśmienne. Wymiary:
dystrybutor na spinacze: 8.6 x 8 x 3.5 cm,
rolka na taśmę: 13 x 7 x 5.5 cm, przybornik:
20 x 10.5 x 4 cm.
Nadruk: 50 x 8 mm (Rolka na taśmę)
Nadruk: 50 x 8 mm (Przybornik)
Nadruk: 50 x 10 mm (Dystrybutor spinaczy)

ō'\VWU\EXWRUVSLQD
F]\]PDJQHVHP
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PLN 21,60 zł
40 szt.
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Seria ICE
wykonan
z prawdz a
iw
porcelany ej

ICE
1101445
Jedyny w swoim rodzaju kalkulator w białej,
ceramicznej obudowie przywodzi na myśl
minione dekady. Posiada wiele miejsca
na Twoje logo. 10-cyfrowy wyświetlacz. Doskonale komponuje się z zegarem ICE CLOCK i
radiem ICE RADIO. 13.1 x 10.2 x 2 cm.

Nadruk: 40 x 5 mm
PLN 50,28 zł
20 szt.

ICE RADIO
0401415
Dzięki swojemu niezwykłemu wzornictwu,
prostocie i elegancji w jednym wygląda
doskonale w każdym otoczeniu. Wyjątkowe
radio w białej, ceramicznej obudowie
przywodzi na myśl minione dekady. Posiada
bardzo dobre właściwości akustyczne.
Doskonale komponuje się z kalkulatorem
ICE oraz zegarem ICE CLOCK. Zasilanie: 2 x
baterie UM4 (nie zał.). 11.3 x 9.3 x 4.9 cm.
Nadruk: 30 x 7 mm
PLN 64,80 zł
24 szt.

ICE CLOCK
0401345
Wyjątkowy zegarek w białej, ceramicznej
obudowie przywodzi na myśl minione
dekady. Duży, podświetlany wyświetlacz
pokazuje nie tylko godzinę ale także datę,
dzień tygodnia oraz temperaturę. Ponadto
posiada funkcję alarmu i drzemki. Doskonale
komponuje się z kalkulatorem ICE oraz
radiem ICE RADIO. Zasilanie: 2 x baterie
UM4 (nie zał.). 9.6 x 7.8 x 3.9 cm.
Nadruk: 30 x 15 mm

PLN 61,08 zł
20 szt.
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Seria artykułów DORADO –
ekskluzywne i unikalne
wzornictwo artykułów
biurowych!

ō&KURPRZDQHNUDZÙG]LH
ō:\NRQDQD]
VROLGQHJRPHWDOX

32'67$:.$1$7(/()21

DORADO
1101200
Fantazyjna podstawka pod telefon komórkowy wykonana z solidnego metalu pokrytego czarnym lakierem o wysokim połysku z
chromowanymi elementami wykończenia.
Dzięki niej będziesz mieć swój telefon
zawsze w zasięgu ręki. 9.5 x 6 x 5.8 cm.
Grawer: 30 x 20 mm
PLN 49,68 zł
50 szt.
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picoservice
PiCOWORLD to unikalne pomysły, dzięki którym
wyrazisz swoje uznanie obdarowanemu. Jeśli dodatkowo wykonasz zdobienie na jednym z naszych
upominków możesz być pewny, że spotka się on z
entuzjastycznym przyjęciem!

NÓŻ DO PAPIERU

DORADO

ō'RVNRQDOHNRPSRQXMHVLÙ]
SRGVWDZNÇQDWHOHIRQZL]\WRZQL
NLHPLLQQ\PLDUW\NXîDPL]VHULL

1101190
Nóż do otwierania listów o wyjątkowym
wzornictwie wykonany z solidnego metalu
pokrytego czarnym lakierem o wysokim
połysku z chromowanymi elementami
wykończenia. 19.9 x 2.1 x 1.1 cm.
Grawer: 40 x 10 mm
PLN 27,00 zł
50 szt.

:,=<72:1,..,(6=21.2:<

DORADO

ō%H]SLHF]QH
]DPNQLÙFLHRUD]
FKURPRZDQH
Z\NRðF]HQLD

1101230
Ekskluzywny wizytownik kieszonkowy o
wyjątkowym wzornictwie wykonany z
solidnego metalu pokrytego czarnym lakierem o wysokim połysku z chromowanymi
elementami wykończenia. Posiada wiele
miejsca na znakowanie zarówno na zewnątrz
jak i wewnątrz. 9.9 x 6.2 x 1.2 cm.
Grawer: 35 x 20 mm
PLN 21,12 zł
200 szt.

33

picoofﬁce
STOJAK NA
DŁUGOPIS
25$=127$71,.

DORADO
1101250 czarny
1101255 bialy
Nie wiemy kto i kiedy wynalazł pierwszy
stojak na długopis ale wiemy, że to był
wspaniały pomysł. Dlatego jeśli potrzebujesz
naszej rekomendacji zwróć proszę uwagę
na DORADO, który sprawi, że będziesz
mieć elegancki, chromowany długopis oraz
notatnik zawsze pod ręką. Dostępny zarówno
w czarnej jak i białej kolorystyce.
12.5 x 9.2 x 2.4 cm.
Grawer: 30 x 15 mm
PLN 72,96 zł
50 szt.

35=<%251,.%,85.2:<

DORADO
1101210 czarny
1101215 bialy
Nasz ekskluzywny przybornik biurkowy
DORADO możesz teraz mieć w dwóch
odsłonach – w czerni i bieli. Nie tylko robi
wrażenie swoim wyjątkowym wzornictwem
ale także jest praktycznym miejscem na
przechowywanie długopisów, ołówków itp.
Błyszczące chromowane akcenty nadają
temu zwyczajnemu przedmiotowi nadzwyczajny urok. Twoje logo będzie się tutaj
świetnie prezentować niezależnie od tego
czy będzie to nadruk czy grawer. 9.4 x Ø 7 cm.
Grawer: 35 x 20 mm
Nadruk: 40 x 20 mm
PLN 56,76 zł
40 szt.

:,=<72:1,.%,85.2:<

DORADO
1101220 czarny
1101225 bialy
Przechowuj swoje wizytówki w elegancki
sposób dzięki wizytownikowi biurkowemu
DORADO. Ten ekskluzywny artykuł biurowy
robi wrażenie dzięki wywiniętym chromowanym wykończeniom zarówno w czarnym jak i
białym wykonaniu. 10 x 6.2 x 4.2 cm.
Grawer: 40 x 10 mm
Nadruk: 40 x 10 mm
PLN 49,68 zł
50 szt.
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DORADO
1101240 czarny
1101245 bialy
Unikalny zegarek biurkowy z pewnością
przyćmi wiele dużych zegarów a jego
chromowane, fantazyjnie wywinięte
wykończenia oraz czarne lub białe wykonanie przyciągną uwagę każdego, kto na niego
spojrzy. Prawdziwie elegancki upominek
promocyjny sprawi, że Twoje biurko nabierze
wyjątkowego charakteru. 8 x 5.5 x 5 cm.

Grawer: 30 x 20 mm
PLN 70,20 zł
50 szt.

ō)DQWD]\MQ\]HJDUHNELXUNRZ\
]FKURPRZDQ\PLHOHPHQWD
PLZ\NRðF]HQLD
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DUO SLIM
1100940
Brelok na klucze z wbudowanym
wskaźnikiem laserowym i diodą LED.
Ø 0.9 x 5.8 cm

ō%UHORNQDNOXF]H]ZEX
GRZDQ\PZVNDěQLNLHP
ODVHURZ\PLGLRGÇ
ō:]HVWDZLHPHWDORZHSXGHîNR
RUD]]DSDVRZHEDWHULH

Nadruk: 30 x 4 mm
PLN 10,80 zł
100 szt.

MULTIMEDIA II
1100907
Wielofunkcyjny długopis wykonany z metalu,
w srebrnym matowym kolorze. MULTIMEDIA
II to także praktyczny wskaźnik laserowy,
lampka LED oraz rysik PDA do ekranów dotykowych w jednym. W zestawie dopasowane
metalowe pudełko oraz zapasowe baterie.
17.8 x 3.7 x 1.8 cm (etui).
Grawer: 40 x 4 mm

ō:]HVWDZLHPHWDORZHSXGHîNR
RUD]]DSDVRZHEDWHULH
ō'îXJRSLV]U\VLNLHP3'$
ZVNDěQLNLHPODVHURZ\P
LODPSNÇ/('

PLN 14,85 zł
100 szt.

ECOLO
1100927
Wskaźnik laserowy charakteryzujący się
prostym i eleganckim wzornictwem. Wykonany z metalu zarówno z matowymi jak i
lśniącymi elementami. W zestawie dopasowane metalowe pudełko oraz 2 baterie
14 x Ø 1cm. 17.7 x 5.8 x 1.5 cm (etui).

ō3UDNW\F]Q\ZVNDěQLN
ODVHURZ\
ōZ]HVWDZLHGRSDVRZDQH
PHWDORZHSXGHîNRRUD]
EDWHULH
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Nadruk: 50 x 6 mm
PLN 32,40 zł
100 szt.

picoofﬁce

Niezastąpiona pomoc przy prezentacjach multimedialnych: źródło światła
LED, brelok do kluczy, długopis.
Wszystko to mają nasze biurowe
wskaźniki laserowe!
 ]HVWDZLHGRSDVRZDQH
:
PHWDORZHSXGHîNR

FOCUS
1100937
Przyrząd do prezentacji. Wskaźnik
laserowy i manualny teleskopowy
(dł. 55 cm.) oraz długopis w jednym.
Wykonany z satynowego metalu z
elementami o wysokim połysku. W
zestawie dopasowane metalowe
pudełko oraz 3 baterie. 15 x Ø 1 cm.
17.8 x 3.7 x 1.8 cm (etui).

Grawer: 45 x 5 mm

 ]DîÇF]HQLX
:
EDWHULH

 îXJRSLV]WHOHVNR
'
SRZ\PUDPLHQLHP
RGîFP

 VNDěQLNODVHURZ\
:
GRSUH]HQWDFML

PLN 18,96 zł
100 szt.

08/7,7$6.
1102277
Ten wskaźnik laserowy jest prawdziwie
wszechstronny. Możesz podświetlać
ważne punkty swoich prezentacji
używając pięciu różnych symboli – punktu,
kółka, linii, palca lub strzałki. Możesz
także używać go jako breloka do kluczy
będącego przy tym źródłem światła. W
zestawie 3 baterie LR44. 8 x Ø 1.4 cm

Grawer: 30 x 8 mm
PLN 27,00 zł
200 szt.

ō:VNDěQLNODVHURZ\
]ZIXQNFMÇZ\ERUX
PRW\ZXSXQNWNöîNR
OLQLDSDOHFVWU]DîND
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JOLI
0800320
Praktyczny drobiazg – stylowe lusterko
może być także wykorzystane jako ramka na
zdjęcie. Zdjęcie jest mocowane za pomocą
magnesu w kształcie serduszka. Lusterko
może ustawiać zarówno w pionie jak i w
poziomie. JOLI może także chronić cię przed
nieszczęściem. Dzięki swojej specjalnej,
powlekanej poliwęglanem powierzchni, podobnej do powierzchni płyty CD lusterko jest
praktycznie niezniszczalne. 16.5 x 12 x 0.5 cm.
Nadruk: 80 x 30 mm
PLN 17,88 zł
60 szt.

FREDERICIA
1101977
Praktyczna lupa powiększająca z wysokiej
jakości szkła składana w lśniącą metalową
obudowę. Dużo miejsca na znakowanie.
9.5 x 5.3 x 2 cm (zamknięta).
Grawer: 40 x 30 mm
PLN 54,00 zł
40 szt.

ō1DSî\W&''9'
ō:\NRQDQH]PHWDOX]
]DPNLHPEî\VNDZLF]Q\P

PROTECTOR
1100847
Etui na CD/DVD na 16 płyt. Wykonane
z metalu z zamkiem błyskawicznym.
Ø 15.2 x 1.5 cm.
Grawer: 40 x 20 mm
PLN 5,86 zł
80 szt.
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,1728&+
1101430
Telefon internetowy o bardzo eleganckim
wzornictwie. Wykonany z metalu i tworzywa
sztucznego. Posiada metalową podstawę
z wbudowanym kablem USB i regulację
głośności. Ponadto może także służyć
jako głośnik. 18.5 x 3.8 x 2.3 cm.

Grawer: 20 x 10 mm
PLN 64,80 zł
40 szt.

ō-DNRĂÉLF]\VWRĂÉ
GěZLÙNX
ō0HWDORZDSRGVWDZD
ō:EXGRZDQ\
NDEHO86%
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PILOTO
0401571 czerwony
0401572 niebieski
0401578 szary
0401579 pomarańczowy
Przycisk do papieru i stojak na wizytówki lub notatki w jednym. W kształcie
samochodu wyścigowego. Wykonany
z akrylu i tworzywa sztucznego.
10.8 x 5.4 x 4 cm.

FORMULAR
0401561 czerwony
0401562 niebieski
0401568 szary
0401569 pomarańczowy
Przycisk do papieru i dystrybutor spinaczy z
magnesem w jednym. W kształcie samochodu wyścigowego. Wykonany z akrylu i
tworzywa sztucznego. 11.5 x 6.2 x 3.4 cm.
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ō:\MÇWNRZ\VWRMDNQD
QRWDWNLLZL]\WöZNL
RUD]SU]\FLVNGR
SDSLHUXZMHGQ\P

Nadruk: 40 x 15 mm
PLN 35,16 zł
24 szt.

ō:EXGRZDQ\PDJQHV
GRSU]HFKRZ\ZDQLD
VSLQDF]\
Nadruk: 30 x 10 mm
Grawer: 30 x 10 mm
PLN 35,16 zł
24 szt.

picoofﬁce

KALMAR
0401530 czarny
0401535 biały
Praktyczny stojący klip biurkowy na zdjęcia
lub zapiski. Wykonany z tworzywa sztucznego w dwóch kolorach – białym i czarnym.
6.5 x 4.3 x 3.9 cm.

Nadruk: 10 x 10 mm
PLN 3,36 zł
400 szt.

STAR
1101307
Solidny wizytownik na biurko kształcie
gwiazdki. Wykonany z solidnego metalu z
lśniącym, chromowanym wykończeniem.
7.1 x 1.9 x 6.8 cm.

FREDRIKSHAVEN
Grawer: 25 x 20 mm
PLN 22,68 zł
100 szt.

1101924 miedziany
1101928 srebrny
Wizytownik wykonany z metalu i tworzywa
sztucznego, w dwóch kolorach – szarym i
brązowym. 10.1 x 6.4 x 2 cm.

Grawer: 50 x 10 mm
PLN 49,68 zł
50 szt.
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BERGEN
1101967
Luksusowy nóż do listów wykonany z
metalu o wysokim połysku. Prawdziwie
błyskotliwego charakteru nadają mu
kryształy zdobiące uchwyt oraz lśniące

ostrze. Aby ułatwić znakowanie w skład
zestawu wchodzi samoprzylepna blaszka.
19.6 x 2.1 x 0.8 cm.

Grawer: 60 x 10 mm

ō:\NRQDQ\]VROLGQHJR
PHWDOX]NU\V]WDîRZ\PL
DSOLNDFMDPL

PLN 37,80 zł
50 szt.

ō2EUDFDMÇF\VLÙQöĝGRSDSLH
UX]SRGZöMQ\PRVWU]HP

RINGSTEDT
1102027
Niezwykły nóż do listów w kształcie śmigła.
Wykonany z metalu, w srebrnym kolorze
może służyć jako nóż z podwójnym ostrzem
lub dzięki silikonowej, antypoślizgowej
podkładce w środku może także pełnić rolę
rekreacyjną. Kiedy się kręci robi wrażenie
prawdziwego śmigła.19 x 2.5 x 2.2 cm.
Grawer: 35 x 7 mm
PLN 39,48 zł
80 szt.

ō2EUDFDMÇF\VLÙSU]\FLVN
GRSDSLHUXR]GRELRQ\
NU\V]WDîDPL

TRONDHEIM
1102010
Ekstrawagancki przycisk do papieru w
kształcie gwiazdy wykonany z solidnego
metalu pokrytego czarnym, lśniącym
lakierem, ozdobiony kryształami. Zakręć nią
na własnym biurku a ujrzysz niesamowity
efekt. 12.2 x 12.2 x 1.1 cm.
Grawer: 25 x 25 mm
PLN 67,56 zł
24 szt.
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PEN CADDY
1100879
Zagraj z nami w lidze premium. Ten
wyjątkowy przybornik biurowy w formie
wózka golfowego z wysokiej jakości skóry
ekologicznej jest przeznaczony nie tylko dla
entuzjastów golfa. Zestaw jest wyposażony
w ruchome kółka, wyciągany uchwyt,
kieszonkę z zamkiem oraz 3 różnokolorowe
długopisy w kształcie kijów golfowych.
17 x 13.2 x 9 cm.

ō5R]NîDGDQ\XFKZ\W
LPLWXMÇF\SUDZG]LZ\
Zö]HNJROIRZ\

Nadruk: Ø 20 mm
PLN 72,96 zł
50 szt.

6LOLNRQRZDSRGNîDGND
PDMÇFDZîDĂFLZRĂFL
DGKH]\MQH

SPACE
1101313
Stojak na telefon komórkowy, aparat i
inne podobne artykuły. Wykonany z metalu
z chromowaną powierzchnią posiada
silikonową podkładkę mającą właściwości
adhezyjne. 6.6 x 6.4 x 12.5 cm.
Grawer: 40 x 10 mm
PLN 37,80 zł
100 szt.

&KURPRZDQ\VWHODĝ

RELAX
1101280
Nowoczesna podstawka na telefon komórkowy. Wykonana z metalu z chromowanymi elementami wykończenia oraz skóry
ekologicznej. 9.2 x 7 x 8.7 cm.
Nadruk: 40 x 15 mm
PLN 38,88 zł
40 szt.
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 EUDFDMÇF\VLÙGHF\]\MQLN]
2
PRĝOLZRĂFLDPLRGSRZLHG]L
'R'RQłW<HV1R0D\EH

SHINY STAR
1101270
Decyzyjnik w kształcie gwiazdy oraz
obrotowy wskaźnik - długopis. Kolor czarny o
wysokim połysku oraz chromowane elementy wykończenia. 11 x 11 x 10.5 cm.
Grawer: 12 x 8 mm
PLN 40,44 zł
40 szt.

ō7UZDî\DNU\O
ō3RZLHU]FKQLDSU]HVXZQD
ō:]HVWDZLHPHWDORZ\
GîXJRSLV

PLEXI
1101557
Elegancka podstawka na długopis wykonana z przeźroczystego akrylu z metalową
plakietką. W zestawie metalowy długopis o
wysokim połysku. 8 x 6 x 11.5 cm.
Grawer: Ø 4,5 cm
PLN 29,76 zł
60 szt.
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ō3RVLDGDGXĝÇ
SRZLHU]FKQLÙGR
]QDNRZDQLD

ō=ZEXGRZDQÇOXSÇ

LONG
1101655
Praktyczna, trwała linijka z wbudowaną
lupą. Długość 40 cm. 42 x 5.2 x 0.9 cm.
Nadruk: 60 x 15 mm
PLN 9,24 zł
100 szt.

NUMERIC
Nadruk: 40 x 20 mm

ō&]DVQDĂZLHFLHGOD
NUDMöZPLQXWQLN
NDONXODWRULWS

PLN 31,92 zł
60 szt.

1102070 czarny
1102075 biały
Elegancka i wielofunkcyjna linijka
wykonana z tworzywa sztucznego. Zawiera
kalkulator z wyświetlaczem i funkcjami kalendarza, zegarka, budzika z funkcją drzemki
oraz minutnika. Ponadto wyświetla czas dla
15 krajów! 30.8 x 5.2 x 1.5 cm.
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ō:\ĂZLHWODF]
UR]NîDGD
VLÙSR
QDFLĂQLÙFLX
SU]\FLVNX

BLACK NUMBER

:,1*0$1
1101515
Wyjątkowy model o ciekawym wzornictwie. Kalkulator z chowanym i obracanym
modułem wyświetlacza. Po prostu przyciśnij
przycisk i uruchom go. 10.6 x 3.6 x 1.8 cm.

Nadruk: Ø 20 mm
PLN 19,80 zł
100 szt.

1101160
12-cyfrowy kalkulator z przyciskami
wyglądającymi jak klawiatura komputera
wykonany z tworzywa sztucznego. Kolor
czarny ze srebrnymi krawędziami.
16.1 x 9.6 x 1.8 cm.

ō:\ĂZLHWODF]MHVW
QLHPDOQLHZLGR
F]Q\NLHG\MHVW
Z\îÇF]RQ\

ō5R]PLDUNDUW\
NUHG\WRZHM

NOIR

LUND

1101870
Kalkulator kieszonkowy o powierzchni
lśniącej niczym klawisze pianina. 8-cyfrowy
wyświetlacz jest niemal niewidoczny kiedy
jest wyłączony. W zestawie elegancki aksamitny woreczek. 11.2 x 6.6 x 0.9 cm.

1101737
Ultra płaski i lekki kalkulator zasilany
energią słoneczną o rozmiarze karty
kredytowej. Można go nosić w portfelu lub
w kieszeni koszuli, dzięki czemu będziesz go
mieć zawsze przy sobie. 7.2 x 4.8 x 0.3 cm.
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Nadruk: 40 x 7 mm
PLN 32,40 zł
100 szt.

Nadruk: 40 x 20 mm

PLN 16,20 zł
100 szt.

Nadruk: 30 x 3 mm
PLN 4,80 zł
500 szt.

picoofﬁce

ō(OHJDQFNLNDO
NXODWRU]GXĝ\P
Z\ĂZLHWODF]HP

NUMERO
1102080 czarny
1102084 złoty
Unikalny i ekstrawagancki kalkulator o
wyglądzie szczerego złota. Bardzo elegancki,
będzie ozdobą każdego biurka. 10-cyfrowy
wyświetlacz, duże przyciski i cyfry sprawiają,
że jest on bardzo poręczny i wygodny w
użytkowaniu. Zasilany energią słoneczną
jak również za pomocą konwencjonalnych
baterii. Wykonany z tworzywa sztucznego,
powierzchnia – anodowane aluminium.

ō=DVLODQ\HQHUJLÇVîRQHF]QÇ
MDNUöZQLHĝ]DSRPRFÇNRQ
ZHQFMRQDOQ\FKEDWHULL
Dostępny także w kolorze czarnym. Zasilanie:
1 x baterie UM4 (nie zał.). 18 x 11 x 2 cm.

Grawer: 50 x 50 mm
PLN 52,92 zł
40 szt.

picoofﬁce

RACER
1101137
Rozdzielacz z 2 portami USB i czytnikiem
kart w kształcie samochodu wyścigowego.
Czyta karty SD/MMC. Wykonany z tworzywa
sztucznego. 12.1 x 5.6 x 4.7 cm.

Nadruk: 30 x 10 mm

ō5R]G]LHODF]]SRUWDPL86%
LF]\WQLNLHPNDUW

PLN 43,20 zł
50 szt.

CUBE
1100197
Rozdzielacz z 4 składanymi portami
USB. Wykonany z tworzywa sztucznego
posiada dużo miejsca na Twoje logo.
6.7 x 6.7 x 2.7 cm.

Nadruk: Ø 35 mm

ō6NîDGDQ\
UR]G]LHODF]]
SRUWDPL86%

PLN 21,60 zł
100 szt.

SILLION
1101090
Mały, składany rozdzielacz na 4 porty USB
w kształcie krzesła – podstawki na telefon
komórkowy. 7 x 6.1 x 3.5 cm.

Nadruk: 35 x 25 mm

ō6NîDGDQ\
UR]G]LHODF]]
SRUWDPL86%
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PLN 19,44 zł
100 szt.
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SALUTE
1101820
Podręczna, bezprzewodowa kamera internetowa z funkcją aparatu fotograficznego.
Łatwa i szybka instalacja, elastyczna czarnobiała obudowa, rozdzielczość do 640 x 480
pixeli, 32 MB pamięci, system operacyjny
WIN2000/XP/VISTA. W zestawie płyta
instalacyjna. 5.2 x 2.5 x 2.2 cm.

Nadruk: 25 x 10 mm

ō3URVWHSRGîÇF]HQLH
GRSRUWX86%
ō 5R]G]LHOF]RĂÉGR
 [SL[HOL

PLN 64,32 zł
50 szt.

SHIFT
1101725
Mała kamera internetowa w eleganckiej,
czarno-srebrnej kolorystyce. Składa się z
uniwersalne klamry oraz kamery wykonanej
z wysokiej jakości poliuretanu z możliwością
dowolnego ustawienia. Ponadto kamera
posiada funkcję aparatu fotograficznego,
zoom i jest wyposażona w przedłużany kabel.
Rozdzielczość do 640 x 480 pixeli, 32 MB
pamięci. 6.5 x 3 x 3 cm.

Dzięki nim możesz zostać
gwiazdą w internecie!

Nadruk: 20 x 10 mm
PLN 66,36 zł
50 szt.

ō8QLZHUVDOQD
SRGVWDZDNODPUD

ō2EURWRZDNDPHUD

ō=DZLHUDSU]HGîXĝDQ\NDEHO

ō)XQNFMDYLGHR

ō)XQNFMDIRWR

ō=RRP
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ō=HVWDZGRSUH]HQWDFML
86%]RGELRUQLNLHPQD
SRGF]HUZLHð
ō3OXJ 3OD\ŋG]LDîD
EH]LQVWDODFML
ō3RVLDGDZLHOHIXQNFML

RED BALL
1101110
Nowoczesny zestaw do prezentacji multimedialnych. Pilot do komputera, odbiornik na
podczerwień na USB i wskaźnik laserowy. W

czarnym aksamitnym pokrowcu oraz pudełku
upominkowym Zasilanie: 2 x baterie UM4
(nie zał.).13 x 2.5 x 5 cm.

PRIVATE KEY
0300290
PRIVATE KEY to urządzenie niezbędne do
każdego użytkownika PC lub notebooka. Blokuje komputer kiedy przekroczony zostanie
ustalony wcześniej dystans i odblokowuje
gdy z powrotem pojawiasz się w zasięgu.
Czyż to nie doskonały pomysł?
13,3 x 10,7 x 4,2 cm.
Nadruk: 15 x 15 mm

PLN 64,80 zł
60 szt.

PC CRUISER
1100132
Mini mysz optyczna na USB w kształcie
samochodu ze świecącymi reflektorami.
10.6 x 6.5 x 4 cm.

Nadruk: 25 x 13 mm
PLN 29,76 zł
100 szt.

IRON
1101857
Bezprzewodowa mysz komputerowa o
współczesnym wzornictwie z nadajnikiem
USB. W aluminiowej obudowie z rolką do
przesuwania widoku ekranu (scroll). Zasięg
działania do 2,5m. Zestaw zapakowany
w eleganckie pudełko upominkowe. Dużo
miejsca do znakowania. Mysz: 9.5 x
5.5 x 1.7 cm. Nadajnik USB: 8 x 2.8 x 1.
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ō5RONDGRSU]HVXZDQLDZLGRNXHNUDQX
VFUROO ĂZLHFÇFHVLÙĂZLDWîD

ō5RONDGRSU]HVXZDQLD
ZLGRNXHNUDQX VFUROO 
ō3OXJ 3OD\ŋG]LDîD
EH]LQVWDODFML
Grawer: 40 x 25 mm (Mysz)
Nadruk: 20 x 10 mm (USB)
PLN 89,16 zł
50 szt.

PLN 202,57 zł
Nadruk: 15 x 25 mm

40 szt.

picoofﬁce

PC TRACER
1102227
Atrakcyjny wygląd optycznej myszy komputerowej (USB) oparty na wzornictwie samochodu wyścigowego sprawia, że przyciągnie ona
uwagę każdego, kto spojrzy na Twoje biurko.
Dodatkowymi zaletami są kręcące się koła
oraz świecące tylnie oraz przednie światła.
PC TRACER jest wyposażona w rolkę do
przesuwania widoku ekranu (scroll).

ō0\V]NRPSXWHURZD 86% 
RZ]RUQLFWZLHVDPRFKRGX
Z\ĂFLJRZHJR
11.7 x 6 x 3.8 cm.

Nadruk: 55 x 30 mm
PLN 33,48 zł
100 szt.

ō5RONDGRSU]HVXZDQLD
ZLGRNXHNUDQX VFUROO 
ĂZLHFÇFHW\OQLHL
SU]HGQLHĂZLDWîDRUD]
NUÙFÇFHVLÙNRîD
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1101765
Ekskluzywna lampka z 12 diodami LED i
wiatraczkiem na USB. Nie tylko wspaniale
wygląda ale także zapewnia komfort
przy pracy z komputerem. Obracana,
jasna lampka jest energooszczędna a
wiatraczek dba o świeże powietrze.
Oba urządzenia umieszczone na elastycznych ramionach i stabilnej podstawie.
Wykonana z białego tworzywa sztucznego.10.2 x 8.8 x 23 cm.

Nadruk: 50 x 50 mm
PLN 43,20 zł
24 szt.

ō:\ĂZLHWODF]
WHPSHUDWXU\
Nadruk: 25 x 20 mm

PLN 29,76 zł
20 szt.
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STORM
1101167
Wentylator biurkowy USB. Po prostu
podłącz go do swojego komputera i ciesz
się świeżym powiewem. Dodatkowo
posiada cyfrowy wyświetlacz temperatury
otoczenia. Wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze srebrnym. Zasilanie: 4 x
baterie UM4 (nie zał.). 15 x 15 x 6.5 cm.

picoofﬁce

Praktyczne akcesoria komputerowe w zestawie lub oddzielnie!

TRAVEL GEAR
1100110
Zestaw USB składający się z rozdzielacza
na 4 porty USB, optycznej mini-myszy
komputerowej, wentylatorka i lampki LED na
elastycznych ramionach. Zestaw zapakowany w nylonowy futerał z metalową plakietką
na Twoje logo. Wymiary: 16.5 x 16 x 4.5 cm
(futerał). Wentylator i lampka LED także do
kupienia osobno.
Grawer: 20 x 7 mm

PLN 77,76 zł

ō/DPSND/('

ō2SW\F]QDPLQLP\V]
NRPSXWHURZD

20 szt.

ō:HQW\ODWRU

ō5R]G]LHODF]QDSRUW\86%

VIPERE
1100107
Lampka LED na USB na chromowanym,
elastycznym ramieniu. Długość około 47 cm.
Bez dodatkowego zasilania. Ø 1 x 45.3 cm.
Grawer: 22 x 3 mm

AERO FRESH
1100127
Wentylatorek na USB na chromowanym,
elastycznym ramieniu. Długość około 47 cm.
Bez dodatkowego zasilania. 39 cm.
Grawer: 15 x 15 mm
Nadruk: 15 x 15 mm

PLN 9,24 zł

PLN 13,56 zł

100 szt.

100 szt.
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Wykon
z przyja ane
środowis znej dla
ka tkanin
y

Zawsze dobrze zorganizowany
z serią artykułów MILANO!

ōWUDQVSDUHQWQ\FK
NLHV]RQHNQDZL]\WöZNL
ō=DZLHUDSRNURZLHF

0,/$12:$//(7
1101360
Codziennie zawierane nowe kontakty
oznaczają nowe wizytówki, które trzeba
odpowiednio przechować. Dzięki naszemu
wizytownikowi to nie będzie trudne.
MILANO-WALLET przeznaczony jest do
przechowywania 72 wizytówek w oddzielnych przegródkach. Wykonany z nylonu
ze skóropodobnym obszyciem. Zawiera
pokrowiec oraz metalową płytkę na Twoje
logo. 20 x 11 x 1.5 cm.
Grawer: 30 x 8 mm
PLN 29,16 zł
50 szt.

0,/$1275$9(/
1101350
Elegancki organizer podróżny wykonany z
nylonu ze skóropodobnym obszyciem sprawi,
że będziesz mieć wszystkie potrzebne
dokumenty w zasięgu ręki. Wyposażony w
magnetyczne zapięcie z metalową płytką na
logo, posiada miejsce na 8 kart kredytowych,
notatnik, długopis i wiele innych. Zawiera
pokrowiec. 23 x 14 x 1.5 cm.
Grawer: 30 x 8 mm
PLN 38,88 zł
20 szt.
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ō(OHJDQFNLLWUZDî\ZL]\WRZQLN
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NUHG\WRZH

picobag

0,/$123257)2/,2
1101330
Z tak dobrze zorganizowanym portfolio nie
potrzebujesz już biura. Jest wyposażony
we wszystko, co w biznesie najbardziej
potrzebne: czarny kalkulator, 2 kieszenie na
wizytówki, kieszeń na drobne dokumenty,
miejsce na długopis i notatnik A4. Zapinany
na zamek. Wykonany z nylonu ze skóropodobnym obszyciem. Zawiera pokrowiec.
32 x 24.3 x 2.5 cm.

ō7ZRU]\LGHDOQ\]HVWDZ
]FDîÇVHULÇ0LODQR

ō=]DPNLHP
ō=DZLHUDSRNURZLHF

Grawer: 30 x 8 mm
PLN 56,64 zł
20 szt.

0,/$123257)2/,2,,
1101340
Mały, praktyczny organizer to idealny pomocnik w biurze i w podróży. Wykonany z nylonu
ze skóropodobnym obszyciem nie tylko
dobrze się prezentuje ale także posiada miejsce na 6 wizytówek lub kart kredytowych,
2 duże kieszenie na dokumenty, miejsce na
długopis oraz notatnik (w zestawie). Zawiera
pokrowiec. 24 x 15 x 1.5 cm.
Grawer: 30 x 8 mm
Nadruk: 30 x 8 mm

ō=DZLHUD
SRNURZLHF
ō=DZLHUD
QRWDWQLN
ōNLHV]HQLQD
NDUW\NUH
G\WRZHOXE
ZL]\WöZNL

PLN 35,16 zł
20 szt.
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Wykon
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Elegancka seria CLASSICO doskonale imitująca naturalną skórę

ō0LÙNNLLZ\WU]\PDî\PDWHULDî
ō0HWDORZDSODNLHWND
QD7ZRMHORJR

ōWUDQVSDUHQWQ\FK
NLHV]RQHNQDZL]\WöZNL

CLASSICO:$//(7
1101400
Elegancki album na wizytówki pozwoli
mieć wszystkie kontakty w zasięgu wzroku.
Wykonany ze skóry ekologicznej posiada
miejsce na 36 wizytówek. Posiada magnetyczne zapięcie z metalową plakietką na logo.
Zawiera pokrowiec. 20 x 12 x 2 cm.
Grawer: 30 x 8 mm
PLN 30,24 zł
20 szt.

ōGXĝHNLHV]HQLH
QDGRNXPHQW\RUD]
PLHMVFHQDGîXJRSLV
ōNLHV]HQLQD
NDUW\NUHG\WRZH

ō:\NRQDQ\]HVNöU\
HNRORJLF]QHM

CLASSICO75$9(/
1101390
Podróżny organizer z PU o wyglądzie prawdziwej skóry. Posiada kilkanaście kieszonek
na karty kredytowe, wizytówki, dokumenty,
notatki itp. Posiada magnetyczne zapięcie
z metalową plakietką na logo. Zawiera
pokrowiec. 23 x 13.5 x 1 cm.
Grawer: 30 x 8 mm
PLN 37,20 zł
20 szt.
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&/$66,&23257)2/,2
1101370
Organizer wykonany z PU o wyglądzie
prawdziwej skóry. Rozmiar A4. Wyposażony
w dwie kieszonki na wizytówki lub karty kredytowe, kieszeń na dokumenty, miejsce na
długopis, notatnik A4 oraz czaryny kalkulator.
Zapinany na zamek. Posiada magnetyczne
zapięcie z metalową plakietką na logo.
Zawiera pokrowiec. 32 x 25 x 2 cm.

ō'RVNRQDîHQDU]ÙG]LHSUDF\
ō=DZLHUDNDONXODWRU
Grawer: 30 x 8 mm
PLN 66,36 zł
10 szt.

&/$66,&23257)2/,2,,
1101380
Mały, praktyczny organizer w rozmiarze A5
posiada oddzielne kieszonki na wszystkie
potrzebne dokumenty i długopis. Wykonany
z PU o wyglądzie prawdziwej skóry z nylonowymi kieszonkami. W zestawie notatnik.
Posiada magnetyczne zapięcie z metalową
plakietką na logo. Zawiera pokrowiec.
24 x 15.4 x 1.8 cm.

ō=DZLHUDSRNURZLHF

ō=DZLHUDSRNURZLHF

ō(OHJDQFNLL
Z\WU]\PDî\
PDWHULDî
ō0DJQHW\F]
QH]DSLÙFLH
]PHWDORZÇ
SODNLHWNÇQD
ORJR

Grawer: 30 x 8 mm
PLN 42,12 zł
20 szt.
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:\JRGQ\SDVHNQDUDPLÙ

0DJQHW\F]QH]DSLÙFLH]
PHWDORZÇSODNLHWNÇQDORJR

CLASSICO-BAG
1101410
Klasyczne wzornictwo i bardzo praktyczne zastosowanie. Elegancka torba na
dokumenty wykonana z PU o wyglądzie
prawdziwej skóry posiada 2 duże przegrody
oraz różnej wielkości kieszenie. Zawiera
wygodny uchwyt, miękki pasek na ramię
oraz pokrowiec. 39 x 35 x 6.5 cm.
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Grawer: 30 x 8 mm
PLN

134,53 zł

10 szt.

picobag

Wykon
z przyja ane
środowis znej dla
ka tkanin
y

Eleganckie, praktyczne
i idealne do zdobienia
artykuły z serii SILVER-LINE!
ōUöĝQ\FKNLHV]RQHNRUD]
PLHMVFHQDGîXJRSLV

 ,/9(5/,1(
6
75$9(/

ō=]DPNLHP

1101470
Stylowy, podróżny organizer wykonany ze
skóry ekologicznej ze srebrną krawędzią
– doskonałym miejscem na Twoje logo.
Posiada wiele miejsca na karty kredytowe,
wizytówki, dokumenty oraz miejsce na
długopis. Zapinany na zamek, z pokrowcem.
24.3 x 2.6 x 16 cm.
Nadruk: 60 x 20 mm
PLN 38,88 zł
20 szt.

ō:\NRQDQ\]HVNöU\
HNRORJLF]QHM
ōWUDQVSDUHQWQ\FK
NLHV]RQHNQDZL]\WöZNL

 ,/9(5/,1(
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1101460
Stylowy album na wizytówki z 30 transparentnymi kieszonkami. Wykonany ze skóry
ekologicznej ze srebrną krawędzią – idealną
powierzchnią na Twoje logo. Zawiera
pokrowiec. 13 x 24 x 2 cm.
Nadruk: 60 x 20 mm
PLN 36,72 zł
20 szt.
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:\JRGQ\SDVHNQD
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 ,/9(5/,1(
6
BAG
1101500
Ekskluzywna teczka wykonana z PU o
wyglądzie prawdziwej skóry ze srebrną
krawędzią – idealnym miejscem na logo. Posiada 3 duże przegrody, miejsce na telefon i
długopis, 4 kieszenie na karty kredytowe lub
wizytówki, 1 kieszeń zapinaną na zamek i dodatkowo specjalna kieszeń zabezpieczającą
na laptopa. SILVER-LINE BAG wyposażona
jest także w zamek szyfrowy, regulowany
pasek na ramię, solidny uchwyt oraz pokrowiec. 40 x 31 x 9 cm.
Nadruk: 60 x 20 mm
PLN 193,93 zł
5 szt.

=DPHNV]\IURZ\

ō1DSî\W
ō7ZRU]\LGHDOQ\]HVWDZ
]FDîÇVHULÇ6LOYHU/LQH
ō=DZLHUDSRNURZLHF

 ,/9(5/,1(
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1101480
Etui na płyty CD wykonane PU o wyglądzie
prawdziwej skóry ze srebrną krawędzią –
idealnym miejscem na logo. Posiada 12
kieszeni, każda na 4 CD. Zawiera pokrowiec.
18.2 x 32.5 x 2 cm.
Nadruk: 60 x 20 mm
PLN 45,96 zł
20 szt.
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6,/9(5/,1(3257)2/,2
1101490
Wysokiej jakości organizer wykonany z PU
o wyglądzie prawdziwej skóry ze srebrną
krawędzią – idealnym miejscem na logo
Zawiera: kalkulator, 3 miejsca na długopisy,
7 kieszonek na wizytówki lub karty, kieszonki
na dokumenty oraz notatnik (w zestawie).
Wyposażony w magnetyczne zapięcie oraz
pokrowiec. 32 x 25 x 2 cm.

Nadruk: 60 x 20 mm
PLN 75,12 zł
10 szt.

picobag

3527(&7

Nadruk: 100 x 60 mm

ō:\NRQDQD]QHRSUHQXŋ
WUZDîHJRLZRGRRGSRUQHJR
PDWHULDîX

PLN 61,08 zł

ō3RVLDGD]DPHNLSRNURZLHF

20 szt.

1101420
Osłona na laptop wykonana z neoprenu
– trwałego, lekkiego i wodoodpornego
materiału ochronnego wykorzystywanego
np. do produkcji skafandrów nurkowych.
Wyposażona w zamek a wewnątrz w
elastyczną taśmę mocującą z rzepem a także
pokrowiec. 39 x 30 x 1.3 cm.

7g%<
0200170
Etui na telefon lub odtwarzacz MP3 wykonany z tkaniny diagonalnej (twill). Zawiera
chromowany karabińczyk. Kolor czarny.
13.5 x 7 x 2.5 cm.
Nadruk: 8 x 4,5 mm

ō7UZDî\ZRGRRGSRUQ\PDWHULDî

PLN 7,08 zł

ō2VîRQDQDWHOHIRQDSDUDWRGWZDU]DF]

300 szt.

ō3UDNW\F]
Q\]DPHN
Eî\VNDZLF]Q\

+$/067$'
1102130
Organizer do przechowywania ważnych dokumentów zarówno w domu jak i w podróży:
bilety, paszporty, karty pokładowe będą w
nim bezpieczne i zawsze pod ręką. Nadaje
się także do przechowania zdjęć, płyt CD
itp. Wykonany z tkaniny diagonalnej (twill)
posiada różnej wielkości kieszenie, miejsce
na długopis oraz zamek. 25.5 x 14 x 1 cm.
Nadruk: 50 x 50 mm
PLN 12,48 zł
60 szt.
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picoservice
Nasze eleganckie torby i teczki nie tylko pomogą
w codziennej pracy ale będą także doskonałym
nośnikiem dla haseł i znaków firmowych!

ō=SU]HJURGDL]RWHUPLF]QÇ
ō:\VRNDMDNRĂÉ
ō:\JRGQHXFKZ\W\GR
Zö]NDVNOHSRZHJR

)$;(
0200110
Praktyczna torba na zakupy. Posiada
wbudowaną aluminiową przegrodę
izotermiczną oraz uchwyty do wózka sklepowego. A kiedy nie jest już potrzebna można
ją łatwo zwinąć. 37.5 x 61 x 32.5 cm.
Nadruk: 60 x 40 mm
PLN 21,60 zł
40 szt.

780%$
0200130 czarny
0200132 niebieski
0200138 szary
Luksusowa torba na zakupy z wysokiej
jakości, wodoodpornej mikrofibry. Posiada
wytrzymały uchwyt. Dostępna w trzech
kolorach. Dużo miejsca na Twoje logo.
41.5 x 32 cm.
Nadruk: 50 x 50 mm
PLN

17,88 zł

40 szt.
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Wielozadaniowe
torby zarówno na
zakupy jak i na piknik!

ō.V]WDîWVHUGXV]ND
ō'îXJLHXFKZ\W\

&825(

ō:\WU]\PDîD

0200140 czarny
0200141 czerwony
0200142 niebieski
Składana torba na zakupy z długimi uchwytami. W unikalnym kształcie serduszka (po
złożeniu). Dostępna w trzech kolorach.
41 x 37 cm.
Nadruk: 50 x 50 mm
PLN 7,08 zł
100 szt.

ō=]DSLÙFLHPL
NDUDELðF]\NLHP

6+233(5

ō:\NRQDQD]
WUZDîHJRQ\ORQX

0800011 czerwony
0800012 niebieski
0800014 żółty
Składana torba na zakupy wykonana z
nylonu. Po złożeniu zapinana guzikiem
na zatrzask. Posiada mały plastikowy
karabińczyk. Duża powierzchnia do
znakowania 55 x 50 cm (rozłożona).
12 x 6 x 2 cm (złożona).

Nadruk: 60 x 30 mm
PLN 7,08 zł
300 szt.
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ō'XĝDSRZLHU]FKQLD
GR]QDNRZDQLD
ō3RNU\ZD]GZRPD
RWZRUDPLGRV]\ENLHJR
Z\FLÇJDQLDQDSRMöZ

Nadruk: 61 x 40 mm
PLN 42,72 zł
20 szt.

)5((=(
0200112 niebieski
0200119 pomarańczowy
Praktyczna torba izotermiczna idealna na
piknik czy grill. Wykonana ze wzmocnionej
tkaniny poliestrowej, od wewnątrz wyłożona
wysokiej jakości folią aluminiową. Pokrywa
torby jest zapinana na zamek a dodatkowo
wyposażona jest w dwa mniejsze otwory zapinane na rzep. Torba posiada dwa uchwyty
z rzepem. Dostępna w dwóch kolorach.
41 x 34.5 x 16.5 cm

ō0LHĂFLRNEXWHOHN[O
ō:\MÇWNRZRWUZDîD
ō6FKîDG]DSU]H]JRG]LQ

(1.3,1*

Nadruk: 61 x 40 mm
PLN 58,32 zł
14 szt.

0200122 niebieski
0200129 pomarańczowy
Duża torba izotermiczna na 25 butelek utrzymuje temperaturę przez kilka godzin. Wykonana ze wzmocnionej tkaniny poliestrowej
od wewnątrz wyłożona wysokiej jakości folią
aluminiową. Pokrywa torby jest zapinana na
zamek a dodatkowy, zapinany na rzep otwór
umożliwia szybkie wyciągnięcie napoju. Torba posiada pasek na ramię oraz dodatkową
boczną kieszeń 31 x 43 x 23.5 cm

ō5()5(6+,, SROHZHM 
PLHĂFL[OEXWHONL
ō5()5(6+, SRSUDZHM 
PLHĂFLMHGQÇOEXWHONÙ

5()5(6+

0200167 REFRESH II

0200157 REFRESH I

PLN 20,52 zł

PLN 10,32 zł

Trwała i praktyczna torba izotermiczna wykonana z folii aluminiowej, z czarnymi wzmocnieniami na krawędziach. Torba utrzymuje
temperaturę przez kilka godzin. REFRESH I
mieści jedną 1.5 l butelkę, REFRESH II mieści
nawet cztery 1.5 l butelki.
47.2 x 14.2 x 11 cm (REFRESH I).
52 x 39.5 x 14.5 x cm (REFRESH II).

50 szt.

100 szt.

Nadruk: 60 x 60 mm
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Mżawka, ulewa, grad, burza ...
Stylowe i wytrzymałe parasole
picobrella stawią czoła
każdej pogodzie!

675$3,121(

Ø 100 cm

ō=DZLHUDWDĂPÙQDUDPLÙ
ō3RV]\FLH]WUZDîHMWNDQLQ\
SROLHVWURZHM
ō6WHODĝ]ZîöNLHQV]NODQ\FK
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0100050 czarny
0100052 niebieski
Kiedy pogoda nie sprzyja powinieneś być
na to przygotowany z parasolem takim jak
STRAP-IN-ONE. Parasol automatyczny
z aluminiowym trzonem, stelażem z włókna
szklanego, metalowymi zakończeniami,
gumowanym uchwytem oraz poszyciem
i pokrowcem wykonanym z trwałej tkaniny
poliestrowej(poliester pongee). Dodatkowa
zaleta: chowana taśma na ramię, którą
montuje się przez pociągnięcie za kółko
znajdujące się w uchwycie i zaczepienie
go na szczycie trzonka. Aby zwinąć taśmę
wystarczy nacisnąć przycisk umieszczony
w rączce. Ø 100 cm.
Nadruk: 200 x 170 mm
PLN 51,36 zł (czarny), 47,32 zł (niebieski)
36 szt.

picobrella

6/((9(
0100060 czarny
0100061 czerwony
0100063 zielony
SLEEVE to parasol ze specjalnym,
schowkiem na pokrowiec umieszczonym w
rączce. Jednocześnie ten elegancki parasol
posiada trzon z alumium, dzięki czemu jest
bardzo lekki, wytrzymały stelaż wykonany z
włókien szklanych, metalowe końcówki oraz
gumowaną rączkę. Poszycie oraz pokrowiec
wykonane z trwałej tkaniny poliestrowej
(poliester pongee). Ø 100 cm.
Nadruk: 300 x 150 mm
PLN 42,12 zł
36 szt.

Ø 100 cm

ō6FKRZHNZUÇF]FH
ō/HNNLDOXPLQLRZ\WU]RQ

&/,&.
0100070 czarny
0100071 czerwony
0100073 zielony
Dzięki aluminiowemu trzonowi, szprychom z
włókien szklanych, metalowym końcówkom i
poszyciu wykonanemu z wytrzymałej tkaniny
polyester pongee ta parasolka stawi czoło
każdej pogodzie. A kiedy wyjdzie słońce
możesz ją łatwo i wygodnie powiesić w
szafie dzięki wbudowanemu haczykowi.
Ø 95 cm.
Nadruk: 160 x 70 mm
PLN 38,14 zł
36 szt.
Ø 95 cm

ō:EXGRZDQ\KDF]\N
ō3RV]\FLH]WNDQLQ\
SROLHVWHUSRQJHH
ō*XPRZDQ\XFKZ\W
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ō3RV]HU]RQDDOXPLQLRZD
UDPDŋPLHMVFHQD7ZRMHORJR
ō2EXGRZDLZVND]öZNL
Z\NRQDQH]PDWRZHJR
VUHEUQHJRDOXPLQLXP

ROUNDABOUT
0401217
Zegar ścienny o nowoczesnym wzornictwie
z czarną tarczą w aluminiowej obudowie z
dużą powierzchnią na Twoje logo. Zasilanie:
1 x UM 3 (nie zał.). Ø 25 x 4.2 cm.
Grawer: 35 x 20 mm
Nadruk: 35 x 20 mm
PLN 35,16 zł
10 szt.

ō3UHF\]\MQ\PHFKDQL]P4XDUW]
ō6]NîRLWZRU]\ZRV]WXF]QH

PUNKTO
0400897
Czysta forma, prostota i funkcjonalność
Zegar ścienny ze wskazówką sekundową.
Mechanizm Quartz. Obudowa z tworzywa
sztucznego i szkła. Zasilanie: 1 x UM 3
(nie zał.). Ø 35.1 x 3.5 cm.
Nadruk: 45 x 20 mm (cyferblat)
Nadruk: 60 x 25 mm (rama)
PLN 29,76 zł
10 szt.
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MOMENT
0400927
Elegancki zegar ścienny wskazuje nie tylko
czas, lecz także temperaturę i wilgotność
powietrza. Wykonany z wysokiej jakości
aluminium z obudową z tworzywa sztucznego. Posiada precyzyjny mechanizm Quartz.
Zasilanie: 1 x UM 3 (nie zał.). Ø 28.2 x 4.5 cm

ō=WHUPRPHWUHPL
KLJURPHWUHP
ō:\VRNLHMMDNRĂFL
PHFKDQL]P4XDUW]

Nadruk: 45 x 20 mm (cyferblat)
Nadruk: 40 x 15 mm (Rama)

PLN 24,84 zł
20 szt.

ō:\VRNLHMMDNRĂFL
PHFKDQL]P4XDUW]
ō6UHEUQDUDPDR
Z\VRNLPSRî\VNX

HEMERA
0400940
Prosty i zarazem elegancki zegar
ścienny wykonany z tworzywa sztucznego. Z mechanizmem Quartz. Zasilanie:
1 x UM 3 (nie zał.). Ø 31 cm.
Nadruk: 45 x 20 mm (cyferblat)
PLN 29,16 zł
20 szt.
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REFLECTOR
0401200
Lustro z zegarem cyfrowym. Pokazuje
godzinę przy każdym dotknięciu. Można go
zawiesić na ścianie a dzięki chowanej nóżce
może również stać. Wykonany z tworzywa
sztucznego. Zasilanie: 3 x UM 3 (nie zał.).
21.9 x 21.9 x 2.5 cm.
Nadruk: 50 x 9 mm
PLN 37,80 zł
10 szt.

ō3URVWHHOHJDQFNLHOXVWURL
F\IURZ\]HJDUZMHGQ\P
ō'RSRVWDZLHQLDOXE
SRZLHV]HQLDQDĂFLDQLH

9,6,21
0401300
Zegar ścienny w kształcie opony samochodowej z lustrem. Cyfrowy zegar (wyświetla
datę i czas na przemian). 2 tryby pracy: tryb
ciągły (wyświetlacz stale włączony), tryb
oszczędny (wyświetlacz reaguje na dotyk,
wibracje i dźwięk powyżej 80 db). Posiada
funkcję alarmu i drzemki. Możliwe podłączenie zasilania zewnętrznego DC 4,5 V.
Zasilanie: 3 x UM 3 (nie zał.). Ø 26 x 7 cm.
Grawer: na zapytanie
Nadruk: na zapytanie
PLN 64,80 zł
10 szt.

ō&\IURZ\]HJDULOXVWUR
ZNV]WDîFLHRSRQ\
ō5HDJXMHQDGRW\N
ZLEUDFMHLJîRV
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EXACTLY
0401527
Elegancki i solidny zegar ścienny. Za pomocą
sygnału radiowego bezprzewodowo otrzymuje informacje o prawidłowym czasie. Nie
trzeba go przestawiać z czasu letniego na zimowy. EXACTLY wyświetla również obecną
temperaturę i wilgotność powietrza. Rama
ze szczotkowanego aluminium. Zasilanie:
1 x UM 3 (nie zał.). Ø 30 x 4 cm.
Nadruk: 50 x 3 mm

PLN 94,56 zł
10 szt.

ō1LHZ\PDJD
UÙF]QHJRXVWDZLDQLD
ō=WHUPRPHWUHP
LKLJURPHWUHP
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6
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PROFIL
0400970
Zegar ścienny stylizowany na sportową
felgę samochodową z autentycznymi
detalami jak tarcza hamulcowa, śruby i
wlot powietrza. Chromowana tarcza przypomina prędkościomierz oraz fluorescencyjne wskazówki w kształcie narzędzi. Zasilanie: 1 x UM 3 (nie zał.). Ø 26 x 6.8 cm.
Grawer: na zapytanie
Nadruk: na zapytanie
PLN 48,60 zł
10 szt.
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Czas na świecie!

ōDWZDGR]GHPRQWRZDQLDUDPD
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]HJDUDPL]F]DVHPGOD
/RQG\QX1RZHJR-RUNX
+RQJ.RQJX

Grawer: 35 x 20 mm
Nadruk: 35 x 20 mm
PLN 134,53 zł
5 szt.
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0401357
Duży zegar ścienny z czarnym schematem
mapy świata i 3 mniejszymi zegarami na
tarczy wskazującymi czas na świecie (Nowy
Jork, Londyn, Hong Kong). Rama ze szczotkowanego aluminium.Zasilanie: 4 x UM 3
(nie zał.). Ø 45.5 x 4.5 cm.

picotime

BORNHOLM
1101980
Niezwykły zegarek z cyfrowym
wyświetlaczem, funkcją budzika i czasem
światowym (16 miejsc na kuli ziemskiej).
Wystarczy przełożyć samolot na pole
wybranego kraju aby zegar wskazał czas w
odpowiedniej strefie. Wykonany z wysokiej
jakości tworzywa sztucznego z chromowanymi elementami wykończenia.
12.2 x 17.6 x 3.5 cm.
Nadruk: 60 x 10 mm

PLN 80,76 zł
24 szt.

ō=HJDU]PRĝOLZRĂFLÇSRND]DQLDVWUHIF]D
VRZ\FKF]DVHPORNDOQ\PLIXQNFMÇEXG]LND

ō2EUDFDQDNXOD]]HJDUHP
LUDPNÇQD]GMÙFLH

*7(%25*
1101700
Ekskluzywny zegarek biurkowy. Wyjątkowy
kształt z obracającą się kulą ziemska z mapą
świata po jednej stronie i ramką na zdjęcie
po drugiej. Zawiera metalową plakietkę na
Twoje logo. Wykonany z metalu i tworzywa
sztucznego. 21 x 10.5 x 7.9 cm.

Grawer: 60 x 10 mm
PLN 137,77 zł
12 szt.

ō2EUöÉUDPÙĝHE\]REDF]\É
F]DVZUöĝQ\FKPLDVWDFK

(6%-(5*
1101900
Nowoczesny zegar z czasem światowym.
Obróć obręcz i zobacz jak późno jest w
danym mieście. Z funkcją budzika i drzemki
może Cię również obudzić w każdej strefie
czasowej. Wykonany z tworzywa sztucznego.
Ø 12.5 x 11 cm.
Grawer: Ø 15 mm
Nadruk: Ø 15 mm

PLN 80,76 zł
18 szt.
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ō=UDPNÇQD]GMÙFLH
ō:\NRQDQ\]SROHUR
ZDQHJRPHWDOX

0$/0

HV]
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1101750
Ekskluzywny zegarek na biurko. Na
solidnej podstawie umieszczony jest kształt
przypominający kulę ziemską z zegarkiem po
jednej stronie i ramką na zdjęcie po drugiej.
Wykonany z metalu i tworzywa sztucznego.
Zawiera metalową plakietkę na Twoje logo.
14.4 x 8.5 x 6.2 cm.
Nadruk: 40 x 20 mm
PLN 102,12 zł
24 szt.

DOME
0401617
Półokrągły zegarek na biurko. Wskazuje czas,
datę i temperaturę. Wykonany z tworzywa
sztucznego z cienkim metalowym łukiem.
Zasilanie: 2 x UM 4 (nie zał.). 8.6 x 10 2 cm.

Nadruk: 35 x 1 mm
PLN 23,28 zł
72 szt.
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ō:\NRQDQ\]FKUR
PRZDQHJRPHWDOX]
Sî\QQLHSU]HVXZDMÇFÇ
VLÙZVND]öZNÇ

$$/%25*
1101947
Ponadczasowa elegancja w wysublimowanej formie – to klasyczny zegarek na biurko
AALBORG. Prostota robi wrażenie dzięki
detalom, takim jak chromowane wskazówki
i tarcza w centralnej części. Zasilanie:
1 x UM 3 (nie zał.). Ø 16 cm.
Grawer: 50 x 10 mm
PLN 126,97 zł
12 szt.

ōNU\V]WDîNöZJöUVNLFK
ō6NîDGDQ\]HJDUHNLUDPNDQD
]GMÙFLHZMHGQ\P

2'(16(
1101957
Błyszczące cacko z nutką ekstrawagancji.
Składany zegarek i ramka na zdjęcie w
jednym lśni niczym drogocenna biżuteria.
Obudowa wysadzana 420 kryształkami
górskimi. 5.2 x 5.1 x 2 cm.
Grawer: 35 x 35 mm
Nadruk: 35 x 35 mm

PLN 161,53 zł
24 szt.
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ō=HJDU]DVLODQ\QDZRGÙ

DEEP BLUE
0401332
Zegar nowej generacji. Prawdziwy geniusz w
oszczędzaniu energii. Do zasilania potrzebujesz tylko wody! Wykonany z transparentnego tworzywa sztucznego. Kolor – błękit.
10.5 x 9.5 x 8.5 cm.
Nadruk: Ø 20 mm
PLN 52,80 zł
40 szt.

ō5DPNDQD
]GMÙFLHL]HJDU

ō1LHW\SRZDREURWRZD
NRQVWUXNFMD

BILLUND
1102007
Zegar na biurko wyróżniający się elegancką
formą, w obudowie ze lśniącej stali
nierdzewnej i nietypowo obracaną tarczą,
która może być też ramką na zdjęcie. Ze
składaną stopką. 8.8 x 7.7 x 1 cm.

Grawer: 35 x 5 mm
PLN 56,76 zł
80 szt.

+(/6,1.,
0401280
Kompaktowy zegarek na biurko HELSINKI
jest prawdziwą wielofunkcyjną atrakcją.
Wyświetla nie tylko czas ale także datę,
dzień i temperaturę jednocześnie. Posiada
funkcję budzika i drzemki. Może także służyć
jako lusterko. Po naciśnięciu przycisku
zegar wyświetli informacje. Niebieskie
podświetlenie. Zasilanie: 2 x UM 3 (nie zał.).
14-8 x 8 x 4-1 cm.
Nadruk: 50 x 12 mm

PLN 31,32 zł
50 szt.
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Nowa generacja
zegarów picotime!

$5+86
1101910 czarny
1101915 biały
Elegancki obracany zegarek z kalendarzem i
stoperem wykonany z tworzywa sztucznego i
metalu. 3.5 x 1 x 4.3 cm.
Grawer: 20 x 10 mm
Nadruk: 20 x 15 mm

ō0RĝOLZRĂÉGRZROQHJR
XVWDZLHQLD

PLN 22,68 zł

ō&\IURZ\Z\ĂZLHWODF]
GDW\LF]DVX

100 szt.

ō'RGDWNRZRIXQNFMDVWRSHUD

TOENDER
1101997
Ekskluzywny zegarek kieszonkowy wykonany
z metalu o wysokim połysku z fluorescencyjnymi wskazówkami. Zawiera praktyczne
i eleganckie etui ze skóry ekologicznej
zapinane na zatrzask. 7,5 x 6 x 3 cm.

ō3RVLDGDĠXRUHVFHQ
F\MQHZVND]öZNLL
Z\VRNLHMNODV\HWXL

Grawer: 50 x 20 mm
Nadruk: 50 x 20 mm

PLN 118,32 zł
24 szt.
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ō:\JRGQHVNîDGDQLH
ō:\NRQDQ\]WUZDîHJRPHWDOX

MACAU
0401510 czarny
0401517 srebrny
Składany budzik podróżny. Wykonany z metalu i skóry ekologicznej. 11.3 x 5.2 x 2.3 cm.

Grawer: 35 x 10 mm
Nadruk: 45 x 3 mm
PLN 23,76 zł
100 szt.

-$&.
0401220
Praktyczny budzik podróżny. Wyświetla
czas, datę i temperaturę. W zestawie w
czarnym etui z poliuretanu z magnetycznym
zamknięciem. 5.4 x 5.2 x 1.9 cm.
Grawer: Ø 15 mm

ō%XG]LNSRGUöĝQ\ZHWXL]
]DPNQLÙFLHPQDPDJQHV

PLN 48,60 zł
100 szt.

:$.(83
0401310 czarny
0401315 biały
0401317 srebrny
Budzik na baterię słoneczną. Technologia
Dual-Power umożliwia zasilanie z energii
słonecznej lub na baterie. Zasilanie:
1 x UM 4 (nie zał.). 7.1 x 4.9 x 3.1 cm.

Nadruk: 30 x 10 mm

ō:NRORU]HF]DUQ\P
ELDî\POXEVUHEUQ\P

78

PLN 25,92 zł
100 szt.

picotime

Wszystko w jednym: zegar, termometr, kalendarz i ochrona środowiska –
eleganckie zegary zasilane energią
słoneczną!

ō$ODUPWHUPRPHWU
LNDOHQGDU]ZMHGQ\P

ō3U]\MD]Q\GODĂURGRZLVND
]EDWHULÇVîRQHF]QÇ

ō'XĝDSRZLHU]FKQLD
GR]QDNRZDQLD

BLACK LINE
0401390
Czarna piękność. Wielofunkcyjny zegarek
zasilany energią słoneczną. Wyświetla
godzinę, datę, dzień tygodnia i temperaturę,

posiada funkcję budzika i drzemki. Kontrolowany radiowo. Duża powierzchnia do
znakowania. 20 x 3.8 x 3.6 cm.

Nadruk: 40 x 20 mm

PLN 118,32 zł
50 szt.

62/$
0401160
Ekologiczny zegarek zasilany wyłącznie
energią słoneczną. Wyświetla czas, datę i
temperaturę. Wykonany z czarnego tworzywa o wysokim połysku z chromowanymi
elementami wykończenia. Zasilanie:
1 x UM 3 (nie zał.). 8.5 x 8.5 x 4.1 cm.

Nadruk: 30 x 15 mm

:\ĂZLHWODF]WHPSHUDWXU\
SDQHOHVîRQHF]QH

PLN 38,88 zł
100 szt.
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6+817$.
0401597
Nowoczesna stacja pogodowa z dużym
cyfrowym wyświetlaczem. 4-dniowa prognoza pogody ze wskazaniem temperatury
minimalnej i maksymalnej. Stacja wyświetla
wartość promieniowania UV, dokładną
datę (kalendarz do 2099), czas (w 12 lub 24
godzinnym trybie), posiada funkcję budzika i
drzemki. W zestawie czujnik i adapter USB
do aktualizacji przez Internet. Zasilanie:
2 x UM 3 (nie zał.). 17.3 x 17.5 x 3 cm.

ō=DZLHUDRSURJUDPRZDQLH
ō3URJQR]\SRJRG\GODZV]\VW
NLFKZLÙNV]\FKPLDVWĂZLDWD

Nadruk: 50 x 20 mm

PLN 188,53 zł
10 szt.

picotime

Czy można chcieć więcej:
stacje pogodowe picotime!
TRENDY

ō7HPSHUDWXUDLZLOJRWQRĂÉ
ZHZQÇWU]LQD]HZQÇWU]

ō%DURPHWULZDKDQLD
FLĂQLHQLDDWPRVIHU\F]QHJR

ō*RG]LQDZVFKRGX
L]DFKRGXVîRðFD

ō)XQNFMDDODUPX

ō)D]\NVLÙĝ\FD

ō)XQNFMDGU]HPNL

ō=HJDULVWDFMD
SRJRGRZDZMHGQ\P

ō1LHELHVNLHSRGĂZLHWOHQLH
GLRGÇ/('

ō7HUPRPHWULKLJURPHWU

0401500
Nowoczesna, duża stacja pogodowa z kolorowym wyświetlaczem. Dzięki dołączonemu
bezprzewodowemu czujnikowi odczytuje
temperaturę (w ° C lub ° F) i wilgotność na
zewnątrz i wewnątrz oraz ciśnienie atmosferyczne, na podstawie których prognozuje
pogodę. Ponadto wyświetla dokładną datę,
dzień tygodnia (w 4 językach), czas (w 12
lub 24 godzinnym trybie), fazy księżyca,
godzinę wschodu i zachodu słońca. Posiada
funkcję budzika i drzemki. Czujnik zewnętrzny
(baterie zał.). Możliwe podłączenie zasilania
zewnętrznego DC 4,5 V. Zasilanie: 3 x UM 3
(nie zał.). 15.8 x 15.8 x 5,6 cm.

Nadruk: 50 x 20 mm

PLN 150,73 zł
10 szt.

621$7$
0401400
Elegancki, wielozadaniowy zegar biurkowy.
Posiada trzy poziomo rozmieszczone
tarcze: zegar, termometr oraz higrometr.
Podświetlany na niebiesko. Posiada dużo
miejsca do znakowania. Zasilanie:
2 x UM 4 (nie zał.). 21 x 9.5 x 4.5 cm.
Grawer: 30 x 10 mm
Nadruk: 30 x 10 mm

PLN 74,04 zł
50 szt.

81

picosound

Zrelaksuj się dzięki
picosound!

ō0DîHUDGLR$0)0]H
]LQWHJURZDQ\PZHMĂFLHP
GODRGWZDU]DF]\03

SOUNDBALL
1101140 czarny
1101145 biały
Nietypowe radio w kształcie piłki z wbudowanym głośnikiem i wejściem na MP3.
Wyłącznik i potencjometr są podkreślone
kontrastującym kolorem. Zasilanie: 3 x UM4
(nie zał.). Ø 9.5 cm.
Nadruk: 25 x 20 mm
PLN 61,08 zł

Bez odtwarzacza

12 szt.

RAINDROPS
0400775
Jedyne w swoim rodzaju wodoodporne radio
pod prysznic dla tych, którzy lubią zaczynać
dzień od słuchania dobrej muzyki lub porcji
najświeższych informacji. RAINDROPS
jest wyposażone w praktyczny uchwyt
–zawieszkę oraz wielofunkcyjny joystick,
dzięki któremu włączysz i wyłączysz radio,
wyregulujesz głośność i wyszukasz najciekawsze stacje. Ponadto, kiedy jest włączone
radio zmienia kolory dzięki czemu wprowadza
radosny nastrój wśród domowników, szczególnie najmłodszych. Zasilanie: 3 x UM4
(nie zał.). 3.5 x 5.4 x 10.8 cm.

ō5DGLRSU\V]QLFRZH]PLHQ
LDMÇFHNRORU\RGF]HUZRQHJR
SU]H]]LHORQ\QLHELHVNLGR
ğROHWXLUöĝX
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Nadruk: 15 x 40 mm
PLN 27,00 zł

100 szt.

picosound

ROSKILDE
1101880
Wysokiej jakości zestaw słuchawkowy z mikrofonem wykonany z metalu i wytrzymałego
tworzywa w kolorze czarno-srebrnym.
Umieszczony na elastycznym wysięgniku mikrofon można dowolnie obracać i ustawiać
w dogodnej pozycji aby uzyskać najlepszy
odbiór dźwięku. Regulowane i wyłożone
miękkim materiałem słuchawki zapewniają
komfort użytkowania. Możliwość ręcznej
regulacji głośności. 21 x 6.8 x 8.5 cm.

ō3DVPRSU]HQRV]HQLD
N+]
ō&]XîRĂÉG%
ō,PSHGDQFMDRKP
ō0D[PRFZ\MĂFLRZD
P:
ō'îXJRĂÉNDEODP

Nadruk: 65 x 15 mm
PLN 40,56 zł

40 szt.

VIBORG
1101897
Nowoczesny zestaw słuchawkowy wykonany z metalu i wytrzymałego tworzywa w
kolorze czarno-srebrnym z niebieskimi elementami. Regulowane i wyłożone miękkim
materiałem słuchawki zapewniają komfort
użytkowania. Możliwość ręcznej regulacji
głośności. 18 x 17.5 x 7 cm.
Nadruk: 35 x 15 mm
PLN 26,52 zł

ō3DVPRSU]HQRV]HQLD
N+]
ō&]XîRĂÉG%
ō,PSHGDQFMDRKP
ō0D[PRFZ\MĂFLRZD
P:
ō'îXJRĂÉNDEODP
ō¤UHGQLFDZHMĂFLDPP

40 szt.

HURRICANE
1102260
HURRICANE to idealny zestaw słuchawkowy
dla każdego, kto chce cieszyć się najlepszej
jakości dźwiękiem oraz komfortem. Główne
cechy to: regulowany uchwyt wykonany
z PVC oraz aluminium, miękkie słuchawki
oraz plastikowe brackets (ABS). Pasmo przenoszenia: 8 - 22,000 KHz; czułość: 102 dB;
impedancja: 32 ohm; max. moc wyjściowa:
1500 mW; długość kabla: 2.2 m; średnica
wejścia: 3.5 mm. 19.5 x 13.5 x 6 cm.

ō1RZRF]HVQHZ]RUQLFWZR
ō3DVPRSU]HQRV]HQLD
.+]
ō&]XîRĂÉG%LPSHGDQFMD
RKPPD[PRFZ\MĂFLRZD
P:
ō'îXJRĂÉNDEODP
ĂUHGQLFDZHMĂFLDPP

Nadruk: 35 x 12 mm
PLN 27,60 zł

40 szt.
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1(:6281'
0401497
Stylizowane radio biurkowe z cyfrowym
wyświetlaczem godziny, częstotliwości
i temperatury. Posiada funkcję budzika i
funkcję drzemki. Manualnie sterowany

Nadruk: 30 x 40 mm
potencjometr pozwala na precyzyjne
znajdowanie ulubionych stacji. Radio jest
wyposażone w teleskopową antenę oraz
uchwyt – podstawkę 2-w-1. Wykonane z

ECHO
0401720
Entuzjaści muzyki długo na to czekali.
Bezpieczny dla środowiska głośnik echo
odtwarza muzykę z iPoda lub MP3 zupełnie
bez użycia baterii!. Dodatkowa zaleta:
jeśli bateria Twojego odtwarzacza jest
wyczerpana po prostu podłącz ECHO do
innego urządzenia i nadal ciesz się muzyką.
System stereo.
Grawer: 50 x 20 mm
PLN 134,53 zł

12 szt.
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ō6]F]HJöîRZH
LQIRUPDFMHQDVWU

aluminium i tworzywa sztucznego. Zasilanie:
2 x UM3 (nie zał.). 15 x 5.5 x 8.7 cm.

PLN 59,40 zł

20 szt.

picosound

SOUND BRICK

Bez odtwarzacza

401680
Ten głośnik łatwo zmieni Twój telefon komórkowy, iPod, iPhone, PC lub odtwarzacz MP3
w system stereo i zapewni najlepszy dźwięk
Twoich plików muzycznych. Urządzenie
zasilane jest poprzez baterię akumulatorową
którą można ładować za pomocą USB.
Klasyczne wzornictwo, czarny kolor oraz
drewniane wykończenia sprawiają, że
SOUND BRICK idealnie komponuje się z
każdym otoczeniem. Konsola wykonana

ze srebrnego metalu świetnie pasuje do
metalowej płytki przeznaczonej na Twoje
logo. 16.5 x 6.2 x 6.2 cm.

Grawer: 35 x 15 mm
PLN 107,52 zł

20 szt.

picostyle

Grawer: 20 x 20 mm
Nadruk: 20 x 20 mm
PLN 4,80 zł
200 szt.

Grawer: 30 x 10 mm
Nadruk: 30 x 10 mm
PLN 7,56 zł
200 szt.

QUADRA
0400210 czarny
0400217 srebrny
QUADRA to prosty i elegancki brelok na klucze. Wykonany z metalu. 3.5 x 3.5 x 0.7 cm.

OPENERO
0401247
Nowoczesny, praktyczny i bezpieczny brelok
na klucze. Wykonany z metalu i tworzywa
sztucznego. 6.5 x 2.5 x 0.5 cm.

GLANZ
Grawer: 25 x 12 mm
PLN 11,88 zł
200 szt.
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0401257
Błyszczący, łatwy w obsłudze brelok na
klucze wykonany z metalu i tworzywa sztucznego. Obróć czarny przycisk, żeby otworzyć
kółko na klucze. 7 x 2.8 x 1.5 cm.

picostyle

FORTUNA
0401737
FORTUNA to wyjątkowy brelok
przypominający wyglądem kostki do
gry. Wykonany z metalu i chromowany strażnik Twoich kluczy będzie
jednocześnie przyciągał uwagę swoim
unikalnym wzornictwem. FORTUNA nie
ma szczęśliwej “6” – to miejsce zarezerwowane jest na Twoje logo! Mały
zamek umieszczony na boku umożliwia
otwarcie breloka. 1 x 1 x 1 cm (kostka).
8,6 cm (dług.).

Grawer: 10 x 10 mm
PLN 8,16 zł
200 szt.

LABEL
0401700
Nie ma wątpliwości, że każdy, kto lubi
proste ale eleganckie upominki będzie mile
zaskoczony naszym brelokiem LABEL. Czarny,
skórzany element będzie przyciągał spojrzenia dzięki kontrastowym przeszyciom a
metalowa płytka będzie idealnym miejscem
na umieszczenie Twojego logo lub imienia.
Kółko na klucze wykonane jest z metalu a
zawieszka ze skóry ekologicznej.
10.7 x 3.3 x 0.7 cm.

Grawer: 30 x 10 mm
PLN 4,80 zł
250 szt.

BELTO
0401260
Elegancki, metalowy brelok na klucze o
wyglądzie klamry paska z czarną zawieszką
wykonaną z wysokiej jakości poliuretanu.
Metalowa część to optymalne miejsce na
logo. 8.5 x 2.7 x 0.7 cm.

Grawer: 25 x 12 mm
PLN 8,16 zł
200 szt.
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DISQUE
0400077
Brelok na klucze z pięcioma odczepianymi
kółkami. Wysokiej jakości satynowy, chromowany mosiądz. Ø 2.5 x 21 cm.

Grawer: Ø 15 mm
PLN 7,56 zł
250 szt.

WINDOW
0401467
Prosty i elegancki brelok na klucze
z karabińczykowym zamknięciem i
trzema odczepianymi kółkami na klucze.
Wykonany z metalu w wysokim połysku.
4.3 x 2.7 x 0.5 cm.

Grawer: 20 x 15 cm
PLN 4,32 zł
250 szt.

TRINGS
0401277
Mały, płaski i wygodny brelok. Naciśnij tylny
klips aby usunąć kółka na klucze. Wykonany
z metalu o wysokiej jakości.
6.4 x 2.6 x 0.8 cm.
Grawer: 15 x 15 mm
Nadruk: 15 x 15 mm
PLN 8,64 zł
200 szt.

88

picostyle

picoservice
Szukasz zupełnie nowego artykułu, którego nie można
nigdzie dostać i chciałbyś go nabyć na atrakcyjnych
warunkach handlowych? PiCOWORLD to doskonały
partner w produkcji oraz imporcie z Chin!

ō,GHDOQLHNRPSRQXMHVLÙ]
DUW\NXîDPL]VHULLCRYSTALIZED™ Swarovski
Elements]HVWU

ō2]GRELRQ\NU\V]WDîHP
CRYSTALIZED™ Swarovski Elements

KAI TAK
0401430
Dostojny, podwójny brelok z dyskretnym
kryształowym akcentem. Można go samodzielnie przedłużyć lub rozdzielić na dwa breloki. Doskonale komponuje się z artykułami
piśmiennymi z serii picopen CRYSTALLIZED™Swarovski Elements. Wykonany ze skóry
ekologicznej i metalu. 6.2 x 3.2 x 1.9 cm.

Grawer: 13 x 10 mm
PLN 14,64 zł
250 szt.

HEART
0401450
Elegancki brelok w kształcie serca. Wykonany z metalu z karabińczykowym zamknięciem
i trzema odczepianymi kółkami na klucze.
4.1 x 4.1 x 0.6 cm.

Grawer: 20 x 10 mm
PLN 4,32 zł
250 szt.
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FLY AWAY
0401177
Ekskluzywny i unikalny brelok z figurką w
kształcie samolotu. Wykonany z metalu
z gumowanymi elementami. Przekręć
samolocik, żeby odczepić kółka na klucze.
5.5 x 2.8 x 0.8 cm.

DRIVE AWAY
0401187
Ekskluzywny i unikalny brelok z figurką w
kształcie samochodu. Wykonany z metalu
z gumowanymi elementami. Przekręć
samochodzik, żeby odczepić kółka na
klucze. 5.5 x 3.3 x 0.7cm.

Grawer: 20 x 10 mm

PLN 10,80 zł
200 szt.

Grawer: 20 x 10 mm

PLN 10,80 zł
200 szt.

picostyle

GOODBUY
0400137
Brelok na klucze z dołączonym żetonem do
wózka sklepowego o wielkości złotówki.
Wykonany z metalu i tworzywa sztucznego.
3.1 x 8.5 x 0.9 cm.

Grawer: 25 x 12 mm
PLN 8,16 zł
300 szt.

COINLESS
0400167
Brelok na klucze z dołączonym żetonem do
wózka sklepowego o wielkości złotówki.
Wykonany z metalu. 5.1 x 3.3 x 0.4 cm.

Grawer: 20 x 10 mm
PLN 6,00 zł
300 szt.

CARRY
0401717
Brelok CARRY przyciąga uwagę swoim wzornictwem, przypominającym torbę na zakupy.
Spodoba się nie tylko entuzjastom zakupów.
Trwałe wykonanie z metalu i stopu cynku
z metalowym kółkiem na klucze sprawi, że
CARRY pozostanie nienaruszony nawet po
upadku. 9.5 x 3.1 x 0.9 cm.

Grawer: 25 x 23 mm
PLN 7,56 zł
200 szt.
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Grawer: 30 x 15 mm
PLN 5,40 zł
250 szt.

Grawer: 25 x 12 mm
Nadruk: 25 x 12 mm
PLN 11,88 zł
200 szt.

CARDS
0400187
Brelok o wyglądzie kart do pokera. Wykonany z metalu. 7.7 x 5.1 x 0.4 cm.

SPEED
0401237
Brelok na klucze w kształcie automatycznej
skrzyni biegów. Wykonany z metalu.
5.5 x 3.3 x 0.9 cm.

SURF
Grawer: 45 x 10 mm
PLN 4,92 zł
300 szt.

0401427
Brelok na klucze w kształcie deski surfingowej z wbudowanym otwieraczem do butelek.
Wykonany z metalu. 7 x 3 x 1.5 cm.

VALENTINE
Grawer: 20 x 4 mm
PLN 8,64 zł
100 szt.
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0401487
Nie tylko na walentynki. Zestaw breloków
na klucze – On i Ona wykonane z metalu.
9 x 3.5 x 0.5 cm.

picostyle

GATO
0400117
Brelok na klucze w kształcie kota wykonany z metalu. Posiada metalową linkę z
możliwością wpinania i wypinania kluczy.
4.3 x 2 x 0.7 cm.

Grawer: 6 x 10 mm
PLN 4,92 zł
300 szt.

PERRO
0400107
Brelok na klucze w kształcie psa wykonany z metalu. Posiada metalową linkę z
możliwością wpinania i wypinania kluczy.
4 x 2.2 x 0.7 cm.

Grawer: 6 x 15 mm
PLN 4,92 zł
300 szt.

JETSET
0400097
Brelok na klucze w kształcie samolotu
wykonany z metalu. Posiada metalową linkę
z możliwością wpinania i wypinania kluczy.
4.3 x 3.6 x 0.5 cm.

Grawer: 25 x 5 mm
PLN 4,32 zł
300 szt.

SKIPPER
0400127
Brelok na klucze w kształcie żagla
wykonany z wysokiej jakości metalu z
satynowym wykończeniem o wysokim
połysku. 4.3 x 5.1 x 1.3 cm.

HOME
0400147
Brelok na klucze w kształcie domu
wykonany z metalu. 4.2 x 2.7 x 0.5 cm.

Grawer: 25 x 3 mm

Grawer: 20 x 8 mm

PLN 4,92 zł

PLN 4,32 zł

300 szt.

250 szt.
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PLAY IT
0401555
Wielofunkcyjny brelok na klucze z zegarkiem, budzikiem, 2 grami oraz elektroniczną
ramką na zdjęcia. Połączenie z komputerem
za pomocą USB. Wykonany z tworzywa
sztucznego w kolorze srebrno-białym.
7.5 x 4.5 x 1.7 cm.
Nadruk: 8 x 8 mm
PLN 63,12 zł
50 szt.

NOTEBOOK
0401697
Brelok do kluczy – miniaturowy notebook
będzie doskonałym upominkiem dla Twoich
klientów, w szczególności dlatego, że posiada funkcję miniaturowej ramki na zdjęcie,
którą można otwierać i zamykać za pomocą
magnetycznej klapki. Wykonany z odlewu
cynkowego. 4 x 4.5 x 0.6 cm.
Grawer: 35 x 20 mm
PLN 11,28 zł
200 szt.

HIGHWAY
0400197
Brelok na klucze w kształcie samochodu ze
świecącymi przednimi światłami LED. Wykonany z metalu z gumowanymi elementami.
6.4 x 3.1 x 1.1 cm.
Grawer: 31 x 9 mm
Nadruk: 31 x 9 mm
PLN 8,16 zł
200 szt.
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PITO
0400207
Wysokiej jakości gwizdek z brelokiem na klucze. Wykonany ze szczotkowanego metalu i
tworzywa sztucznego. 5.2 x 3.6 x 0.5 cm.
Grawer: 35 x 15 mm
Nadruk: 35 x 15 mm
PLN 6,00 zł
250 szt.

SOCCERLIGHT
0401197
Brelok na klucze oraz otwieracz do butelek
z motywem piłki nożnej i diodą LED. Wykonany z metalu i tworzywa sztucznego.
8.3 x 3 x 1.3 cm.
Grawer: 15 x 10 mm
Nadruk: 15 x 10 mm
PLN 12,48 zł
200 szt.

KICKOFF
0400157
Brelok na klucze w kształcie piłkarza wykonany z wysokiej jakości metalu. 9 x 5.6 x 0.5 cm.

JUMP
0401547
Brelok na klucze w kształcie koszykarza
lub siatkarza wykonany z wysokiej jakości
metalu. 9.6 x 6.3 x 0.5 cm.

Grawer: 10 x 10 mm

Grawer: 10 x 30 mm

PLN 4,68 zł

PLN 4,32 zł

200 szt.

250 szt.
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CERA-CUT
0300355
Twarde jak diament. Takie jest ostrze noża
CERA-CUT, które jednocześnie posiada wiele
innych cech: jest bezsmakowe, bezwonne,
lżejsze niż stalowe ostrza, nierdzewne,
antymagnetyczne, higieniczne, hipoalergiczne, bezpieczne do użytkowania w zmywarce
a dodatkowo jest bardzo trwałe i pozostaje
ostre dużo dłużej niż konwencjonalne ostrza.
Nóż posiada gumowaną rączkę wykonaną
z tworzywa sztucznego. Zapakowany w
upominkowe pudełko. Nasza wskazówka:
aby chronić ostrze noża przechowuj go w
pudełku. 23.2 x 3.9 x 1.2 cm.

Nadruk: 30 x 10 mm (pudełko i nóż)
PLN 148,09 zł
24 szt.

ō:\VRNLHMMDNRĂFLQöĝ
FHUDPLF]Q\]EDUG]R
RVWU\PRVWU]HP
ōDWZRWQLHUöĝQHJR
URG]DMXPDWHULDî\
ō1LHUG]HZQ\
ō=SUDNW\F]QÇUÙNRMHĂFLÇ
Z\NRQDQÇ]WZRU]\ZD
V]WXF]QHJR

0300459
Deska do krojenia przeznaczona do zadań
specjalnych. Wykonana z wysokiej jakości
drewna bambusowego posiada nóż do
szatkowania i krojenia z wygodnym uchwytem wykonanym z tworzywa sztucznego. Deska jest specjalnie wyprofilowana aby ułatwić użytkowanie a twardość
jej powierzchni i odporność na krojenie
gwarantują niezmienną jakość.
20 x 20 x 2.5 cm (deska).

SLFRhome

BAMBOOCUT

ō'HVNDGRNURMHQLDZ\NRQDQD
]EDUG]RWUZDîHJRLRGSRUQH
JRGUHZQDEDPEXVRZHJR
ō:]HVWDZLH]
SRGZöMQ\PQRĝHP

Nadruk: 40 x 30 mm
PLN 41,64 zł
10 szt.

BAMBOOGRIP
0300449
Ta deska to podstawa wszelkich prac
związanych z cięciem i szatkowaniem
w Twojej kuchni. Dzięki bardzo twardej
i wytrzymałej powierzchni z drewna
bambusowego BAMBOO-GRIP będzie
Ci towarzyszyć przez bardzo długi czas.
Ponadto jest bardzo łatwa do utrzymania
czystości i użytkowania dzięki praktycznemu
uchwytowi z polerowanego metalu.
43 x 26 x 1.9 cm.

ō'HVNDGRNURMHQLD]SUDNW\F]
Q\PPHWDORZ\PXFKZ\WHP
ō:\NRQDQD]EDUG]R
WUZDîHJRLRGSRUQH
JRGUHZQDEDP
EXVRZHJR

Nadruk: 40 x 30 mm
PLN 34,08 zł
10 szt.

BAMBOOROUND
0300469
Okrągła deska do krojenia wykonana z
wysokiej jakości drewna bambusowego, doskonała do podawania posiłków.
Niezależnie od tego czy jest to świeże
pieczywo, wędliny czy warzywa dzięki
BAMBOO-ROUND wszystko to będzie się
prezentować jeszcze apetyczniej. Bardzo
trwałe wykonanie i łatwość w utrzymaniu
czystości to cechy, dzięki którym ten produkt będzie Ci służył przez wiele lat.
30 x 20 x 1.8 cm.
Nadruk: 40 x 10 mm
PLN 20,64 zł
10 szt.
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CRACK-IT
ōHOHPHQWRZ\G]LDGHNGR
RU]HFKöZRQRZRF]HVQ\P
Z]RUQLFWZLH
ōDWZ\ZXĝ\FLX

Grawer: 35 x 10 mm
Nadruk: 35 x 10 mm
PLN 54,00 zł
20 szt.

0300470 czarny
0300477 srebrny
Dziadek do orzechów o unikalnym i
nowoczesnym wzornictwie. Zestaw składa
się z trzech elementów: miseczki ze stali
nierdzewnej na obrane orzechy, plastikowej
miseczki na łupiny oraz dziadka do orzechów
wykonanego z tworzywa sztucznego i metalu. Aby go użyć po prostu włóż orzech do
środka i ściśnij aby skruszyć łupinkę. Łatwy
do użycia i utrzymania czystości ma wiele
miejsca na Twoje logo. 20.5 x Ø 16 cm.

ō7UZDî\LZ\JRGQ\Pî\QHNGRVROLLSLHSU]X
ō0RĝOLZRĂÉXVWDZLHQLD
JUXERĂFLPLHOHQLD
ō:]HVWDZLHVWRMDN

KOPENHAGEN

Grawer: 35 x 10 mm
Nadruk: 35 x 10 mm
PLN 48,12 zł
24 szt.
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0300510
Sól i pieprz to podstawowe przyprawy w
każdej kuchni a mają one najlepszy smak
i aromat kiedy są świeżo zmielone. Nasz
młynek do soli i pieprzu posiada nie tylko
wyjątkowy wygląd ale także wiele funkcji:
przechowywanie i mielenie przypraw w jednym oraz możliwość ręcznego ustawienia
grubości mielenia. Młynek wyposażony jest
w ceramiczny mechanizm do mielenia oraz
wygodny stojak. Wykonany ze szczotkowanej stali nierdzewnej oraz tworzywa
sztucznego. 22.3 x 6.3 x 5.5 cm.
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ōZZDJDNXFKHQQD
L]HJDUĂFLHQQ\
ō=ZLHV]DNLHP
ō(OHNWURQLF]Q\Z\ĂZLHWODF]
ō:Dĝ\ZJUDPDFKLXQFMDFK

TIME
0300500 czarny
0300501 czerwony
0300505 biały
Ktokolwiek stawia na dobrze zbalansowane odżywianie powinien mieć w domu
wagę kuchenną. Szczególnie jeśli jest to
produkt o atrakcyjnym, wręcz ekskluzywnym
wyglądzie. Waga kuchenna i zegar ścienny
2 w 1 pokazuje dokładną wagę oraz czas a
dzięki metalowej zawieszce możesz powiesić
ją na ścianie w kuchni i zaoszczędzić miejsce
w zapchanych szafkach. Waga posiada
funkcję tarowania i jest wykonana z
tworzywa sztucznego i szkła. Dostępna w
trzech wersjach kolorystycznych. Zasilanie:
3 x UM 4 (nie zał.). Ø 20 x 2 cm.
Nadruk: 50 x 25 mm
PLN 75,12 zł
6 szt.

ō:DJDNXFKHQQDRHOH
JDQFNLPZ]RUQLFWZLH
ō'RNîDGQHZDĝHQLH

COOK-SCALE
0300310
Ludzie, którzy lubią gotować wiedzą, że
odpowiednie proporcje składników są
podstawą dobrych potraw. Precyzyjna
waga kuchenna COOK-SCALE wykonana
ze szkła i tworzywa sztucznego świetnie
się do tego nadaje a dodatkowo jej unikalne wzornictwo sprawia, że przyciąga ona
uwagę. Zasilanie: 2 x UM4 (nie zał.).
21 x 17 x 3.2 cm.

Nadruk: 30 x 10 mm
PLN 78,36 zł
10 szt.
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ō(OHJDQFNLPLQXWQLN
NXFKHQQ\]HV]F]RW
NRZDQHJRPHWDOX

UFO
0300397
Ważny drobiazg w każdej kuchni. Ten
elegancji minutnik kuchenny jest wykonany
ze szczotkowanego metalu, zakres działania
do 60 minut. Ø 7 x 4 cm.
Grawer: 25 x 15 mm
Nadruk: 25 x 15 mm
PLN 12,96 zł
100 szt.

ō:\MÇWNRZ\PLQXWQLN
ZNV]WDîFLHMDMND

KITCHEN-EGG
0300487
Ten artykuł nie jest przeznaczony jedynie
do odmierzania czasu gotowania jajek
na miękko i twardo. Wyjątkowy minutnik
kuchenny o wyglądzie jajka jest wykonany z
srebrnego metalu i odmierza czas w zakresie
do 60 minut. Posiada dużo miejsca na Twoje
logo. 7.5 x Ø 6 cm.
Grawer: 25 x 15 mm
Nadruk: 25 x 15 mm
PLN 13,56 zł
100 szt.

ō=HVWDZGRVROLL
SLHSU]XZ\NRQDQ\]
SROHURZDQHJRPHWDOX

OSLO
0300537
Zestaw do soli i pieprzu o prostym
wzornictwie wykonany z polerowanego
metalu wniesie odrobinę elegancji na Twój
stół Wymiary 4,5 x 4,5 x 6 cm (poj. elem.)
Grawer: 25 x 20 mm
PLN 34,08 zł
50 szt.
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THANKSGIVING
ōHOHPHQWRZ\
]HVWDZGRGURELX
ō(UJRQRPLF]Q\NV]WDîW
ō:\NRQDQH]H
VWDOLQLHUG]HZQHM

0300587
Amatorzy gotowania mają powód do
zadowolenia. Profesjonalny nóż do drobiu,
nożyce oraz widelec zostały zaprojektowane
tak aby być najbardziej ergonomicznymi i
doskonale leżeć w Twojej dłoni. Zestaw wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej
zapakowany w aluminiowe pudełko z płytką
do grawerowania to bardzo dobry upominek

dla osób, które cenią sobie dobry smak.
33.6 x 14 x 3.5 cm (pudełko).
Grawer: 50 x 15 mm
PLN 89,16 zł
16 szt.
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ō6KDNHUGRNRNWDMOLL
GULQNöZZ\NRQDQ\]
Z\VRNRJDWXQNRZHMVWDOL
QLHUG]HZQHM
ō3RMHPQRĂÉ/

SHAKE-IT
0300437
Elegancki shaker do koktajli i drinków
wykonany z wysoko gatunkowej stali
nierdzewnej i trwałego tworzywa. Po prostu
włóż składniki do środka i SHAKE-IT.
18.5 x Ø 7.5 cm.
Grawer: Ø 20 mm
Nadruk: Ø 20 mm
PLN 20,52 zł
30 szt.

BOTTLEO
ōZRWZLHUDF]GR
NDSVOLLNRUNRFLÇJ
ō1D]HZQÇWU]SODVWLNRZD
REXGRZDZHZQÇWU]
FKURPRZDQ\PHWDO

0300400
Otwieracz do butelek 2 w 1 o nietypowym
wyglądzie. Kiedy jest złożony wygląda jak
szminka lub zapalniczka, po rozkręceniu
okazuje się , że jest to otwieracz do
kapsli oraz korkociąg. Praktyczny, smukły
otwieracz wykonany z chromowanego
metalu z obudową z tworzywa sztucznego.
13.7 x Ø 2 cm.

Grawer: 40 x 10 mm
Nadruk: 40 x 10 mm
PLN 37,80 zł
100 szt.
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ō:\VRNLHMMDNRĂFLNRUNRFLÇJ
ōDWZ\ZXĝ\WNRZDQLX

ōDWZ\ZXĝ\WNRZDQLX
NRUNRFLÇJRRU\JLQDOQ\P
Z]RUQLFWZLH

REDONDO

0300380
Korkociąg wykonany z wysokiej jakości
chromowanego metalu z czarnymi gumowanymi elementami. 17.5 x 7.5 x 5 cm.

0300100
Korkociąg o wyglądzie pingwina
otworzy każdą butelkę w mgnieniu oka
bez niepotrzebnego wysiłku. Wykonany
z polerowanego metalu z gumowanymi
elementami z tworzywa sztucznego, w
klasycznym kolorze czarnym.
3.8 x 6.2 x 18.5 cm.

Grawer: 10 x 30 mm

Nadruk: 25 x 15 mm

PLN 39,96 zł

PLN 29,16 zł

48 szt.

40 szt.

ō(OHJDQFND]DW\F]NDGR
EXWHOHN]SROHURZDQHJR
PHWDOX

ō&KURPRZDQD]DW\F]NDGR
EXWHOHN]WHUPRPHWUHP

DAISY

PINOT

ō0LHU]\WHPSHUDWXUÙZ
]DNUHVLHRGŹ&GRŹ&

MERLOT

0300330
Ta zatyczka jest odpowiednia do każdego
rodzaju butelek i rodzajów trunków. Wykonana z polerowanego metalu zatyczka
zagwarantuje, że smak i aromat napoju
nie uleci nawet po otwarciu butelki.
8.5 x 3.6 x 2.2 cm.

0300427
Zatyczka do butelek z termometrem nie
tylko nie pozwoli ulotnić się aromatowi
ale także wskaże odpowiednią temperaturę
podania napoju. Wykonana z chromowanego metalu pokazuje temperaturę w zakresie
od 8 °C do 16 °C.
Ø 4.4 x 3.2 cm.

Grawer: 10 x 9 mm

Grawer: 20 x 10 mm

PLN 19,44 zł

PLN 26,76 zł

50 szt.

48 szt.
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Artykuły picohome rekomendowane
przez doświadczonych amatorów wina.

SLFRhome

picoservice
Każdy elegancki prezent może być
wzbogacony o znak firmowy. To
wcale nie jest zły pomysł! Nadaje on
osobistego charakteru każdemu
prezentowi jednocześnie przypominając
o ofiarodawcy.

COOL-IT
ō(OHJDQFNLNXEHîHN
FKîRG]ÇF\EXWHONL
ō2SW\PDOQDWHPSHUDWXUD
QDZLHOHJRG]LQ

0300420
Kubełek chłodzący butelki nada kolacji nutę
ekstrawagancji i nie obejdzie się bez niego
żadna impreza. Wykonany ze szczotkowanego metalu oraz tworzywa sztucznego.
25.5 x 12.5 x 12 cm.
Grawer: 35 x 20 mm
Nadruk: 35 x 20 mm
PLN 25,44 zł
18 szt.

ō(NVNOX]\ZQ\IXWHUDîQD
ZLQRRZ\JOÇG]LHHWXL
QDVNU]\SFHZ\NRQDQ\]
VNöU\HNRORJLF]QHM

VIOLA
0300040
Jeśli chcesz zrobić komuś wyjątkowy
prezent zestaw VIOLA doskonale się do
tego nadaje. Jedyny w swoim rodzaju
futerał na butelkę wina w kształcie etui na
skrzypce. W zestawie z dwoma kieliszkami
z tworzywa sztucznego oraz metalowym,
chromowanym korkociągiem i zatyczką do
butelek w jednym. Wystarczy dodać butelkę
dobrego wina i efekt gwarantowany.
42.4 x 22 x 8.7 cm.
Nadruk: 100 x 40 mm
PLN 107,52 zł
10 szt.
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HELIX
0300557
Ten unikalny stojak na wino przyciąga
uwagę nawet wtedy, kiedy nie jest w
użyciu. Wykonany z wysokiej jakości polerowanej stali nierdzewnej jest wyjątkowo
trwały i odporny na korozję. HELIX to nie
tylko praktyczny stojak na Twoje Bordeaux,
Pinot lub szampana ale także eksponat o
unikalnym wzornictwie w Twoim domu.
14 x 8 x 13.2 cm.

ō8QLNDOQHZ]RUQLFWZR
ō3ROHURZDQDVWDO
ō(NVNOX]\ZQ\
Grawer: 50 x 35 mm
PLN 42,72 zł
45 szt.
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Wagi kuchenne
o wyjątkowym wzornictwie!

ō3UHF\]\MQDZDJDîD]LHQNRZD
]REUDFDQ\PZ\ĂZLHWODF]HP
ō=DNUHVZDĝHQLDGRNJ

GEENA
0300305
Waga łazienkowa o wyjątkowo prostym
i zarazem eleganckim wzornictwie
będzie ozdobą każdej łazienki. Wykonana z wytrzymałego tworzywa w kolorze
białym posiada obracany wyświetlacz
cyfrowy. Zasilanie: 2 x UM4 (nie zał.).
34 x 40 x 3.5 cm.
Nadruk: 40 x 15 mm
PLN 102,60 zł
4 szt.

ō8OWUDSîDVNDZDJDîD]LHQNRZD]
GRNîDGQRĂFLÇGRJUDPöZ
ō=DNUHVZDĝHQLDGRNJ

DAVIS
0300490
Ekskluzywna ultra płaska waga łazienkowa
o ciekawym wzornictwie wykonana z wysokiej jakości szkła. Cyfrowy wyświetlacz
z dokładnością do 500 gramów. W klasycznym kwadratowym kształcie i czarnym
błyszczącym kolorze. 28 x 28 x 0.5 cm.

Nadruk: 50 x 50 mm
PLN 72,96 zł
6 szt.
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=
ELXUDOXERJURGX
ōF]ÙĂFLRZ\VNUÙFDQ\NLM
ō6]WXF]QDWUDZDLRU\JLQDOQD
SLîHF]NDJROIRZD
ō'RîHNWUHQLQJRZ\
ō:DJDPQLHMQLĝNJ
ō=DSDNRZDQHZSUDNW\F]QHMWRUELH
JROIRZHM]HVNöU\HNRORJLF]QHM

HOLE-IN-ONE
0500170
Niezależnie od tego czy w domu czy w
biurze dzięki zestawowi do gry w mini golfa
HOLE-IN-ONE możesz ćwiczyć i bawić się
gdziekolwiek zechcesz. W skład zestawu
wchodzą: golfowa torba ze skóry ekologicznej, solidny, skręcany kij golfowy, dołek
treningowy, piłeczka golfowa oraz mata
imitująca trawnik. 17 x 10 x 39 cm (torba).

Nadruk: na zapytanie
PLN 102,12 zł
10 szt.

KICK IT
0500087
W przeciwieństwie do tradycyjnej piłki
nożnej nie gra się 11 vs. 11 ale 7 vs. 7. Ta
mini gra nie wymaga wiele przestrzeni i
może być bardzo łatwo rozłożona zarówno
w pomieszczeniu jak i w ogrodzie. KICK IT
wygląda bardzo elegancko dzięki elementom
wykonanym z polerowanego metalu. Całość
wykonana jest z dużą dbałością o szczegóły:
sztuczną murawą i dwiema metalowymi
piłkami. 20.4 x 16.8 x 3.2 cm.
Grawer: 40 x 15 mm
Nadruk: 40 x 15 mm
PLN 38,14 zł
30 szt.
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ō0LQLEDUL]HVWDZGRSRNHUD
QDHNVF\WXMÇFHZLHF]RU\
ōWDOLHNDUWRUD]NRPSOHW\ĝHWRQöZ
ōHOHPHQWRZ\]HVWDZEDURZ\
Z\NRQDQ\]FKURPRZDQHJRPHWDOX
ō:Z\VRNLHMMDNRĂFLVNöU]DQHMZDOL]FH]
PHWDORZ\P]DSLÙFLHPL]DPNLHPQDNOXF]

VEGAS

Grawer: na zapytanie
Nadruk: na zapytanie
PLN 269,53 zł
6 szt.

0500160
Nikt nie mógłby przypuszczać, że całe kasyno
może zajmować tak małą przestrzeń. Ten wysokiej jakości zestaw pokerowy i barowy w
jednym jest idealnym towarzyszem na każdą
„pokerową” noc. W trwałej skórzanej walizce mieszczą się: dwie talie kart, 100 żetonów
do grania (11,5 g), znacznik krupiera, 5 kości,
shaker do koktajli, chromowana butelka, miarka, mieszadło oraz dwa składane kieliszki.
22 x 21 x 12.5 cm (walizka).

ō=HVWDZGRSRNHUDZZDOL]FH
]WDOLDPLNDUWNRĂÉPLRUD]
ĝHWRQDPLGRJU\
ō=PHWDORZÇSî\WNÇŋ
PLHMVFHPQD7ZRMHORJR

ROYAL FLUSH

Grawer: 50 x 10 mm
PLN 51,36 zł
10 szt.
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0500157
Zestaw do pokera w praktycznej aluminiowej walizce. Zawiera 2 talie kart, 4 kości
oraz 100 żetonów do gry. Umieszczona na
opakowaniu metalowa płytka jest idealnym
miejscem na Twoje logo. 24 x 21 x 8.3 cm
(walizka).

picogame

Emocjonujące gry picogame!

ō0DJQHW\F]QDJUDSRGUöĝQD
V]DFK\FKLðF]\NOXEZDUFDE\
ō=SUDNW\F]Q\PZLHF]NLHP

75$9(/*$0(6
0500207 SZACHY
0500217 CHIŃCZYK
0500227 WARCABY
Oto wyjątkowa rozrywka na długie podróże
lub rodzinne wakacje: szachy dla wytrwałych
myślicieli, chińczyk oraz warcaby dla sprytnych profesjonalistów. Elementy gry mają
właściwości magnetyczne więc nie zsuwają
się z planszy. 11 x 9 x 1.5 cm.

Nadruk: 50 x 30 mm (pudełko)
PLN 8,16 zł
96 szt.

ō3U]HQRĂQDJUDORJLF]QD
ō:SUDNW\F]Q\P
DOXPLQLRZ\PSXGHîNX

7(75$'(
0500067
Z pewnością znasz tą popularną grę Czteryw-Rzędzie; należy ułożyć 4 żetony tego
samego koloru w rząd zanim zrobi to Twój
przeciwnik – poziomo, pionowo lub ukośnie.
Gra zapakowana w poręczne aluminiowe
pudełko, plastikowe żetony wykończone
kolorowym lakierem. 17.5 x 11.5 x 2 cm.

Grawer: 40 x 25 mm
Nadruk: 40 x 25 mm
PLN 35,16 zł
50 szt.
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ō3U]HQRĂQDPDJQHW\F]QD
JUDZU]XWNL
ō:]HVWDZLHU]XWHN
RUD]WDUF]D]]DZLHV]NÇ

7$5*(7

Grawer: 50 x 10 mm
Nadruk: 50 x 10 mm
PLN 21,12 zł
50 szt.

0500077
Mini tarcza do rzutek zmieści się w każdym
miejscu na ścianie lub stole a jeśli nie
chcesz już grać po prostu złóż ją i schowaj.
Zadbaliśmy o to, żeby nawet dzieci mogły
cieszyć się zabawą – dzięki właściwościom
magnetycznym rzutek i tarczy gra jest całkowicie bezpieczna. Zapakowana w matowe,
aluminiowe pudełko – idealna powierzchnię
na reklamę. 14.5 x 12.5 x 1.8 cm.

ō'ZXVWURQQD]ZLMDQD
SODQV]DGRJU\]
PDJQHW\F]Q\PLU]XWNDPL

501

Nadruk: na zapytanie
PLN 29,76 zł
12 szt.

0500140
Gra w rzutki to jedna z najbardziej popularnych gier zręcznościowych. Nasz produkt to
całkowicie bezpieczny, przenośny zestaw do
gry, który można zawiesić niemal w każdym
miejscu. Dwustronna plansza wyposażona
jest w praktyczny zwijany stelaż z zawieszką.
W zestawie także 6 magnetycznych rzutek
oraz opakowanie – kartonowa tuba.
47.3 x 41 cm.

,1*$0(
Nadruk: 45 x 15 mm
PLN 31,92 zł
100 szt.
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0500185
Przenośny cyfrowy zestaw gier 4-IN-1 GAME
daje Ci rozrywkę i trenuje umysł. Zawiera:
Sudoku, liczbowe Tetris, liczbowe Memory
oraz Mastermind.11 x 7.5 x 1.7 cm.

picogame

.RQVROD]VSRUWRZ\PLJUDPL
ō-D]GDQDQDUWDFK6SULQW
 3LîNDQRĝQD6NRNQD
 VNDNDQFH0DUDWRQ
 *UDZNXONL5]XWPîRWHP
 $HURELN

,1
0500265
Twój salon w mgnieniu oka zmieni się w
boisko sportowe dzięki tej ekscytującej
konsoli wideo 8 IN 1. Po prostu wybierz
konkurencję i ciesz się rozrywką na macie
do gry. Osiem fascynujących gier – jazda

na nartach, wyścigi z przeszkodami, piłka
nożna, skakanka, maraton itp. – uczyni z
Ciebie zawodnika wysokiej klasy. 10 x 15 x
3.3 cm (konsola).

Nadruk: na zapytanie
PLN 175,57 zł
10 szt.

ō(GXNDF\MQDJUD6XGRNX
]SR]LRPDPLWUXGQRĂFL
ō:\SRVDĝRQDZU\VLN3'$
RUD]SUDNW\F]Q\NDONXODWRU

3,&20,1'
0500250
Jeśli lubisz gry elektroniczne z pewnością
będziesz to robić z naszym PICO MIND.
Ta mała gra edukacyjna zawiera dwie gry
na bazie systemu Sudoku z 5 poziomami
trudności w każdej z nich. PICO MIND jest
wyposażona w rysik PDA oraz praktyczny
kalkulator. 8 x 11.5 x 0.8 cm.

Nadruk: 35 x 10 mm
PLN 35,64 zł
100 szt.
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ō=QDNRZDQLHJUDZHUHP

HOLD IT

250 szt.

0401477
Ten kieszonkowy wieszaczek to idealne
rozwiązanie na wypadek gdybyś nie miała
gdzie powiesić swojej torebki. Po prostu
zamocuj HOLD IT do blatu stołu i zawieś
swój bagaż. Wykonany z polerowanego
metalu (idealne miejsce na grawer) z czarną
aksamitną podkładką antypoślizgową od
spodu. 10.3 x 3.3 x 0.7 cm.

ō3UDNW\F]QD
HW\NLHWDGREDJDĝX

NOME

Grawer: 30 x 30 mm
PLN 7,56 zł

120 szt.

0401584 piaskowy
0401588 szary
Wszyscy, którzy dużo podróżują wiedzą ile
kłopotów sprawia zagubienie bagażu. Aby
być pewnym, że Tobie się to nie przydarzy
powinieneś mieć przy sobie etykietę
bagażową NOME. Etykieta wykonana z
trwałego, transparentnego akrylu w dwóch
wersjach kolorystycznych. 8.5 x 5.8 x 0.2 cm.

ō(OHJDQFNDHW\NLHWD
EDJDĝRZD]HVNîDGDQ\P
DGUHVRZQLNLHP

TAKE OFF

Grawer: 60 x 10 mm
PLN 10,80 zł

100 szt.

0401447
Ta stylowa etykieta do bagażu TAKE OFF
wykonana z aluminium posiada trwałą,
metalową linkę, za pomocą której zamocujesz ją do swojego bagażu. Dzięki funkcji
składania i rozkładania adresownika Twoje
dane będą odpowiednio zabezpieczone.
9 x 3 x 0.5 cm.

ō:\NRQDQD]PHWDOX
HW\NLHWDEDJDĝRZD

NOMINAL

Grawer: 35 x 15 mm
Nadruk: 35 x 15 mm

0200017
Ta praktyczna etykieta do bagażu
wykonana jest z aluminium z satynowym
wykończeniem. Posiada także trwałą,
metalową linkę, za pomocą której zamocujesz ją do swojego bagażu. NOMINAL ma
wystarczająco dużo miejsca na Twoje imię,
adres, numer telefonu itp. 8.5 x 3x 0.7 cm.

Grawer: 50 x 10 mm
PLN 10,80 zł

PLN 4,92 zł
250 szt.
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ō0RĝOLZH]QDNRZDQLH
JUDZHUHP

HELSINGBORG
0800187
Niezbędny drobiazg w każdej torbie i
torebce. To kieszonkowe lusterko wykonane
z tworzywa sztucznego, w eleganckim srebrnym kolorze jest niezbędnym drobiazgiem
w każdej torbie i torebce. Po prostu naciśnij
przycisk a ono otworzy się automatycznie
dając niemal panoramiczne odbicie. Zawiera
suwak – zabezpieczenie przed nieumyślnym
otwarciem. 9.3 x 7.5 x 1.2 cm.

Grawer: 40 x 30 mm
Nadruk: 40 x 30 mm
PLN 18,36 zł
100 szt.

ō0HWDORZDSODNLHWND
QD7ZRMHORJR
ō1\ORQRZDNRVPHW\F]ND
]GZLHPDNLHV]RQNDPL
QD]DPHN

FELIX
0800310
Oto kosmetyczka, która z łatwością
dopasowuje się do nawet najbardziej
wypakowanej walizki dzięki swojemu
zaokrąglonemu kształtowi i miękkiemu
materiałowi. Ponadto praktyczny,
chowany metalowy hak pozwoli powiesić
kosmetyczkę gdzie tylko zechcesz a doskonale zaprojektowane komory wewnętrzne
sprawiają, że nie trzeba długo szukać
potrzebnych rzeczy. 28 x 14 x 13 cm.

Grawer: 40 x 10 mm
PLN 55,08 zł
10 szt.

SOLID
0800207
Oszczędność miejsca w podróży.
Rozkładany wieszak z aluminium.
Z pokrowcem. 13.2 x 5 x 1.1 cm.
Grawer: 35 x 20 mm
Nadruk: 35 x 20 mm

ō3UDNW\F]Q\ZLHV]DNSRGUöĝQ\

PLN 34,56 zł
100 szt.
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ō:]HVWDZLHî\ĝNDGREXWöZ
ĂFLHUHF]NDGRSROHURZDQLD
GZLHV]F]RWNLF]DUQDLQD
WXUDOQDSDVWDGREXWöZRUD]
GZLHJÇENLSROHUXMÇFH

SHOE SHINE
0800050
Dobrze wyposażony zestaw do czyszczenia obuwia. W zestawie łyżka do butów,
ściereczka do polerowania, dwie szczotki,
czarna i naturalna pasta do butów oraz
dwie gąbki polerujące w małej nylonowej
saszetce z metalową płytką na Twoje logo.
13 x 13.5 x 5 cm.
Grawer: 30 x 8 mm
PLN 24,24 zł
50 szt.

ō:]HVWDZLHî\ĝNDGREXWöZ
V]F]RWNDĂFLHUHF]NDLJÇEND
GRSROHURZDQLDRUD]F]DUQD
SDVWDGREXWöZ

SHINY SHOES
0800090
Im bardziej dbasz o obuwie tym dłużej
wygląda ono jak nowe. Z zestawem SHINY
SHOES będzie to dziecinnie proste. W zestawie łyżka do butów, szczotka, ściereczka
i gąbka do polerowania oraz czarna pasta
do butów w praktycznej, czarnej saszetce ze
skóry ekologicznej. 12.2 x 9.8 x 4.5 cm.
Nadruk: 50 x 10 mm
PLN 9,48 zł
100 szt.
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picoservice
Nie ma to jak osobiście sprawdzić i przetestować
towar przed zakupem. PiCOWORLD daje takie
możliwości. Dzięki dostępnym wzorom towarów
upewnisz się, że Twój wybór jest optymalny!

ō=HVWDZGRF]\V]F]HQLD
REXZLDZHWXL]HVNöU\
HNRORJLF]QHM
ō:]HVWDZLHSDVWDGUHZ
QLDQHV]F]RWNLJÇEND]
GUHZQLDQÇUÇF]NÇĂFLHUHF]ND
Lî\ĝNDGREXWöZ

&/$66,&
0800120
Zestaw do czyszczenia obuwia o
klasycznym wzornictwie. Wszystko, czego
potrzebujesz aby zadbać o swoje buty.
W zestawie pasta, 2 drewniane szczotki,
gąbka z drewnianą rączką, ściereczka i łyżka
do butów w okrągłym, przenośnym etui ze
skóry ekologicznej z białymi przeszyciami.
16.5 x 15.5 x 6 cm.
Nadruk: 40 x 15 mm
PLN 32,40 zł
20 szt.

3,&2&$5(

ō3ÙVHWDQRĝ\F]NLRUD]SLOQLN
GRSD]QRNFL]DZV]HSRGUÙNÇ

0800328
Dłonie to nasza wizytówka. Dzięki
zestawowi do manicure PICOCARE – który
sam wygląda niczym etui na wizytówki –
będziesz mogła zadbać o swoje paznokcie
zawsze, kiedy będziesz tego potrzebować.
Te ultra smukłe, metalowe pudełko pasujące
do każdej torebki czy kieszonki zawiera:
nożyczki, pęsetę, obcinaczki oraz pilnik ze
stali nierdzewnej jak również trwałą taśmę
mocującą. 10.7 x 8 x 1.5 cm.
Grawer: 60 x 15 mm
PLN 35,64 zł
24 szt.
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Twój przenośny salon
manicure zawsze pod ręką!

6&$/$
0800030
Zestaw do manicure zawierający 6
elementów z wysokiej jakości stali nierdzewnej. W zestawie dwie pary nożyczek,
obcinaczki, pęseta, pilniczek oraz radełko
do skórek w etui ze skóry ekologicznej.
12.8 x 12.3 x 2.4 cm.

Nadruk: 20 x 6 mm
PLN 28,68 zł
60 szt.

ōHOHPHQWRZ\
]HVWDZGRPDQLFXUH

1<.3,1*
0800170
Niczym małe, przenośne studio manicure
NYKÖPING jest idealnym towarzyszem podróży. Wysokiej jakości zestaw
zawierający nożyczki, obcinaczki, obcążki,
pilnik i pęsetę w czarnym etui ze skóry ekologicznej stylizowanej na skórę węża.
5.4 x 12.1 x 1.8 cm.
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Grawer: 25 x 8 mm
PLN 35,64 zł
80 szt.

ō:]HVWDZLHGZLHSDU\QRĝ\
F]HNREFLQDF]NLSÙVHWDSLO
QLF]HNRUD]UDGHîNRGRVNöUHN
ō:\JRGQHHWXL]HVNöU\HNR
ORJLF]QHM]DSLQDQHQD]DPHN

picotravel

&$5/

ō:DJDEDJDĝRZD
]F\IURZ\P
Z\ĂZLHWODF]HP
ō=DSLVZ\QLNXZDĝHQLD

0800307
Pozwól sobie przedstawić nowego
towarzysza dla Twoich podróży zarówno
służbowych jak i wakacyjnych. Dzięki temu
urządzeniu będziesz mieć kontrolę nad wagą
swojego bagażu i już nie będziesz ponosić
dodatkowych kosztów za nadbagaż. CARL
to nie tylko elegancki uchwyt na torbę ale
także praktyczna waga bagażowa. Cyfrowy
wyświetlacz pokazuje dokładną wagę Twojej
walizki a funkcja stop włącza się natychmi-

ast jak tylko maksymalna waga zostanie
osiągnięta. To pozwoli łatwo odczytać wagę
po zdjęciu obciążenia. Maksymalna waga:
50 kg. Wykonana z wytrzymałego tworzywa.
15 x 8 x 3.5 cm.
Nadruk: 50 x 10 mm
PLN 51,36 zł
40 szt.

picotravel

Praktyczne i ekologiczne –
ładowarki turystyczne picotravel!

RELOAD
1101810
Ładowarka do telefonów komórkowych z
wejściem USB. Dzięki niej naładujesz nie
tylko telefon ale także aparat czy odtwarzacz
gdziekolwiek jesteś. Obudowa wykonana
z tworzywa sztucznego, waży jedynie 14
gramów. 7 x 6 x 1.2 cm.

Nadruk: 35 x 15 mm

ō3U]HQRĂQDîDGRZDUND86%

ō6NîDGDQD

PLN 14,52 zł

ō:Dĝ\W\ONRJUDPöZ

480 szt.

ōDGRZDUNDVRODUQDGR
QDMSRSXODUQLHMV]\FK
PDUHNLPRGHOLWHOHIRQöZ
LQDZLJDFML*36

681&+$5*(
1101180
Chciałbyś wyjechać poza miasto, w góry lub
nad jezioro ale chcesz pozostać w kontakcie?
Dzięki ładowarce SUN-CHARGE potrzebujesz do tego jedynie słońca. Ładowarka
zasilana energią słoneczną do telefonów
komórkowych. W zestawie kilka wtyczek
do najpopularniejszych marek i modeli telefonów i nawigacji GPS. 11.8 x 7.3 x 1.1 cm.
Grawer: 40 x 60 mm
Nadruk: 40 x 60 mm
PLN 99,96 zł
VE 30 St.
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ōF]ÙĂFLRZ\]HVWDZGR
îDGRZDQLDWHOHIRQX

VISBY
1101770
16-częściowy podróżny zestaw do ładowania
telefonu z adapterem do gniazdka 220
Volt, do zapalniczki samochodowej, USB
i ładowarką ratunkową w praktycznym
nylonowym etui. 32.2 x 16.5 x 4.4 cm.

Nadruk: 60 x 30 mm
PLN 59,40 zł
40 szt.

ōDGRZDUNDVRODUQDGRWHOH
IRQöZRGWZDU]DF]\03LWS

5()8(/
1101800
Wielofunkcyjna ładowarka RE-FUEL
do telefonów komórkowych, aparatów
cyfrowych lub odtwarzaczy MP3 zasilana
energią słoneczną a ponadto wyposażona
we wtyczkę umożliwiającą konwencjonalny sposób ładowania w sieci elektrycznej. Praktyczny karabińczyk umożliwia
korzystanie z ładowarki w czasie podróży.
13 x 8.5 x 3.5 cm.

Nadruk: 40 x 20 mm
PLN 118,32 zł
30 szt.
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ō3UDNW\F]Q\ELGRQ
DOXPLQLRZ\Z
NDUDELðF]\NLHP
ō7UZDî\SRNURZLHF
]QHRSUHQX]
]DPNLHP

BOTTICELLO
0600342 niebieski
0600347 srebrny
Praktyczny, aluminiowy bidon w dwóch
kolorach – srebrnym i niebieskim to
idealny artykuł dla osób aktywnych. Jest
wyposażony w karabińczyk do łatwego mocowania oraz pokrowiec o właściwościach
izotermicznych wykonany z neoprenu.
Pojemność 0,5 l. Ø 7.3 x 19.5 cm.
Grawer: na zapytanie
Nadruk: na zapytanie
PLN 16,20 zł
40 szt.

ō7HUPRV]HVWDOLQLHUG]HZQHM
ZNV]WDîFLHVWRĝND
ō8W]U\PXMHWHPSHUDWXUÙ
SU]H]JRG]LQ
ō3RMHPQRĂÉO

KEGEL
0600450 czarny
0600451 czerwony
0600452 niebieski
0600455 biały
Wysokiej jakości termos o profilowanym
kształcie przypominającym kręgle w czterech
modnych kolorach. Czy to na pikniku czy
w biurze będzie utrzymywał temperaturę
kawy i herbaty przez 6-7 godzin. Wykonany
ze stali nierdzewnej o pojemności 0,5 l.
25.7 x 7.5 x 7.5 cm.
Grawer: 30 x 30 mm
Nadruk: 30 x 30 mm
PLN 38,40 zł
24 szt.
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ō3RMHPQRĂÉO

ISOS
0600427
Klasyczny, elegancki termos ze stali
nierdzewnej zapewni długotrwałą izolację
zarówno dla gorących jak i dla zimnych
napojów. Zawiera dwa kubeczki wbudowane
w zakrętkę oraz bezpieczne zamknięcie.
Pojemność: 0,75 l. 25 x Ø 8 cm.
Grawer: 50 x 20 mm
Nadruk: 50 x 20 mm
PLN 46,08 zł
20 szt.

ō1\ORQRZDWRU
ED]SDVNLHP
QDUDPLÙ

+27327

ō3RMHPQRĂÉO

0600310
W długiej czy krótkiej podróży warto mieć ze
sobą coś ciepłego. Ten termos wykonany z
wysokiej jakości stali nierdzewnej nie tylko
utrzymuje temperaturę Twoich napojów
przez kilka godzin ale jest także bardzo
praktyczny dzięki 2 kubeczkom z plastikowymi uchwytami. W zestawie także czarna,
nylonowa torba na ramię. Pojemność 0,5 l.
25 x 16 x 8 cm.
Grawer: 50 x 60 mm
Nadruk: 50 x 60 mm
Poj. szt.: na zapytanie
PLN 41,04 zł
20 szt.
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6800(57,0(
0600309
Plecak piknikowy z termoizolacją. Zestaw
zawiera pełne wyposażenie dla 2 osób:
serwetki, kubki, solniczkę i pieprzniczkę,
sztućce, talerze, deskę do krojenia, termos
oraz wielofunkcyjne narzędzie z otwieraczem
do butelek, korkociągiem i nożem. Oddzielna
przegroda zamykana na zamek błyskawiczny.
37 x 29 x 15 cm.

ōRVRERZ\]HVWDZ
SLNQLNRZ\ZSOHFDNX

Nadruk: 50 x 50 mm
PLN 118,32 zł
6 szt.

.,/7<
0600503
KILTY może zdziałać cuda w pełnym tego
słowa znaczeniu. Kiedy jest złożony wygląda
jak czarna, stylowa torba. Jednakże po
rozłożeniu staje się miękkim kocem piknikowym w szkocką kratę. Dzięki plamoodpornemu pokryciu z PVC KILTY może być bez
przeszkód używany na trawie a dodatkowo
chroni przed wilgocią i chłodem. Z wierzchu:
100% poliester; od spodu: PVC; torba:
poliester 600D. 150 x 117 cm (rozłożony).
38 x 28 cm x 5 (złożony).

ō3ODPRRGSRUQHSRNU\FLH
]39&RGVSRGX

Nadruk: na zapytanie
PLN 51,84 zł
20 szt.

62/6327

62/:$<

0600437
Lampka ogrodowa zasilana energią
słoneczną z jasną diodą LED i obracanym
kloszem z możliwością punktowego
oświetlenia. Wykonana z metalu z czarnymi
elementami z tworzywa sztucznego.
37 x 14 x 9 cm.

0600447
Lampka ogrodowa zasilana energią
słoneczną wykonana z metalu ze stopką
z tworzywa sztucznego do wbicia w ziemię.
Wyposażona w wysokiej jakości jasną
diodę LED. 43 x Ø 16 cm.
Grawer: 35 x 20 mm
Nadruk: 35 x 20 mm
PLN 36,24 zł
30 szt.
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ō/DPSDVRODUQD
]GLRGÇ/('
ō%H]Xĝ\FLD
SU]HZRGöZ

Grawer: 35 x 20 mm
Nadruk: 35 x 20 mm
PLN 36,24 zł
30 szt.

ō(QHUJRRV]F]ÙGQD
]GLRGÇ/('
ōDWZDGRXPLHV]
F]HQLDZJUXQFLH

picooutdoor

ō7RUEDSLNQLNRZD]
GXĝ\PNRFHPSLNQL
NRZ\PQDNU\FLDPL
GODRVöELQRĝHP
NHOQHUVNLP

3,&.1,&.
0600519
Następne lato przyjdzie szybciej niż myślisz
i musisz być przygotowany na pierwszą
rodzinną wyprawę poza miasto. Nasza unikalna torba piknikowa 4 PICKNICK może być
tym, czego potrzebujesz. W skład zestawu
wchodzi miękki koc piknikowy oraz naczynia
i przybory dla 4 osób. Po prostu otwórz
kieszenie po lewej i prawej stronie i gotowe.
W zestawie: cztery plastikowe kubki i talerze,
cztery metalowe łyżki, widelce i noże, cztery
serwetki oraz nóż kelnerski. Torba wykonana
ze sztruksowego materiału. 135 x 113 cm (koc
piknikowy). 50 x 27 x 25 cm (torba).
Nadruk: na zapytanie
PLN 166,93 zł
4 szt.

picooutdoor

Pomysły dla wszystkich
entuzjastów pozamiejskich wycieczek i grillowania - picooutdoor!

ō:]HVWDZLHPHWDORZHV]WXÉFH
VROQLF]NDLSLHSU]QLF]NDRUD]
WRUEDRJROIRZ\PZ]RUQLFWZLH

%%4&$''<
0600290
Wyjątkowy golfowy 7-częściowy zestaw
do grillowania. W zestawie stylizowane,
metalowe sztućce (łopatka, szczypce,
szczoteczka grillowa, tłuczek do mięsa),
solniczka i pieprzniczka w kształcie piłek
oraz torba golfowa wykonana ze skóry
ekologicznej. Ø 15 x 50 cm
Nadruk: 50 x 50 mm
PLN 129,13 zł
6 szt.

62&&(5*5,//
0600240
Unikalny 3-częściowy zestaw grillowy
dla fanów footbolu. Wykonany ze
stali nierdzewnej. W zestawie szczypce,
widelec, łopatka do obracania steków z
elementami stylizowanymi na piłkę nożną
w aluminiowej walizce. 51 x 28 x 9 cm.
Grawer: na zapytanie
Nadruk: na zapytanie
Poj. szt.: na zapytanie

ōF]ÙĂFLRZ\]HVWDZJULOORZ\
GODIDQöZIRRWEROX
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PLN 79,44 zł
6 szt.

picooutdoor

ōF]ÙĂFLRZ\]HVWDZJULO
ORZ\]HVWDOLQLHUG]HZQHM

*5,//0(,67(5

ō:DOXPLQLRZHMZDOL]FH

0600217
Profesjonalny 21-częściowy zestaw do
grillowania wykonany ze stali nierdzewnej.
W zestawie: szczypce, 4 szpikulce grillowe,
tłuczek, 4 komplety uchwytów do kukurydzy,
nóż, widelec, łopatka oraz szczoteczka grillowa. Zapakowany w elegancka aluminiową
walizkę. 47.1 x 29 x 7.5 cm.
Grawer: 35 x 20 mm
Nadruk: 50 x 30 mm
PLN 188,53 zł
5 szt.

ōF]ÙĂFLRZ\]HVWDZJULOORZ\
ZDOXPLQLRZHMZDOL]FH

*5,//,12
0600227
3-częściowy zestaw do grillowania wykonany ze stali nierdzewnej. W zestawie szczypce, widelec, łopatka do obracania steków w
aluminiowej walizce. 38 x 11 x 9 cm.
Grawer: 35 x 20 mm
Nadruk: 50 x 30 mm
PLN 53,52 zł
10 szt.

*5,//,1$725
0600230
Praktyczny i wygodny 6-częściowy zestaw
do grillowania w pokrowcu na biodra,
dzięki któremu będziesz mieć wszystko
pod ręką. W zestawie: szczypce, widelec,
łopatka do obracania steków, solniczka i
pieprzniczka wykonane ze stali nierdzewnej. 38 x 20 x 5.5 cm.

ō3UDNW\F]Q\IDUWXFK]NLHV]HQLÇ

Grawer: 35 x 20 mm
Nadruk: 90 x 50 mm
PLN 57,24 zł
10 szt.
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picoservice
PiCOWORLD zachowuje najwyższe
standardy obsługi klienta.
Elastyczność, profesjonalizm,
dyskrecja to nasze motto działania i
gwarancja bardzo dobrej współpracy.

ō:EXGRZDQHV]NîR
SRZLÙNV]DMÇFH

75(..,1*

ō:PHWDORZHMREXGRZLH

0600167
Precyzyjny kompas pryzmatyczny z płynnie
poruszającą się igłą. Obudowa ze srebrnego
metalu. 8 x 6 x 3 cm.
Grawer: 30 x 6 mm
Nadruk: 30 x 6 mm
PLN 14,04 zł
100 szt.

ō:V\WXDFML]DJURĝHQLDQDOHĝ\
Z\FLÇJQÇÉ]DZOHF]NÙD
XU]ÇG]HQLHZ\GDJîRĂQ\
GěZLÙN

 (5621$/
3
$/$50
0400650
Brelok do kluczy z alarmem osobistym.
W sytuacji zagrożenia należy wyciągnąć
zawleczkę a urządzenie wyda głośny dźwięk.
Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego.
5.8 x 3.7 x 2.4 cm.

Nadruk: 25 x 20 mm
PLN 18,96 zł
100 szt.
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0600460
Wysokiej klasy dwufunkcyjna osłona
samochodowa. Izotermiczna osłona
przeciwsłoneczna z jednej strony,
powierzchnia mrozoodporna na odwrocie.
Wyjątkowo trwała i łatwa w obsłudze
- wystarczy jedynie rozłożyć na szybie i
przytrzasnąć drzwiami (w zestawie także
przylepce próżniowe). Zapakowana w
poręczną saszetkę zapinaną na zamek.
Dużo miejsca na znakowanie także na
saszetce. 227 x 70 cm.

ō&KURQLSU]HGPUR]HP
LVîRðFHP
ō3UDNW\F]QDVDV]HWND

Nadruk: 50 x 50 mm
PLN 23,28 zł
100 szt.

ō/DPSNDRVWU]HJDZF]D
PLQLSLîNDRUD]KDNL]
OLQNÇLEORNDGÇ

7581.(;7(1'(5
0600367
Zabezpieczenie do bagażnika samochodowego gdy przewozisz duży pakunek z
niedomkniętą klapą. Lampka ostrzegawcza,
mini piłka oraz 2 haki z linką i blokadą.
Obudowa z tworzywa sztucznego. Zasilanie:
2 x bateria UM4 (nie zał.). 9.8 x 9 x 3 cm.
Grawer: 40 x 20 mm
Nadruk: 40 x 20 mm
PLN 30,24 zł
50 szt.
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picotool

Wszystko pod kontrolą
dzięki picotools!

ō %DUG]RWUZDîDPPLDUD
 ]ZEXGRZDQÇODPSNÇ/('

DIMENSION
0300277
Kilka milimetrów czasem decyduje czy nowe
łóżko pasuje do sypialni czy lepiej gdyby
zostało w sklepie. Dlatego ważne jest aby
mieć przy sobie precyzyjną miarę taką jak

DIMENSION. Metalowa taśma o długości
trzech metrów wyposażona jest w blokadę
uniemożliwiającą uporczywe zwijanie się
miary. DIMENSION jest wyjątkowo trwała

dzięki zastosowaniu stali nierdzewnej w
bocznych panelach obudowy a wbudowana
lampka LED zapewnia dokładny pomiar nawet w bardzo słabym świetle. 7 x 6 x 3.2 cm.
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PLN 23,76 zł
100 szt.

ō:\MÇWNRZROHNNLĂUXERNUÙW
PDJQHW\F]Q\]NRðFöZ
DPLL]DSDVRZ\PL
ZLHUWîDPL

BIT-PISTOL
0300247
Ten mały automatyczny śrubokręt sprawia,
że poddają mu się wszystkie śruby i wkręty.
W uchwycie znajduje się 6 wymiennych
końcówek dostępnych po obróceniu
obudowy a cztery zapasowe wiertła

Grawer: 35 x 15 mm
Nadruk: 35 x 15 mm

schowane są w uchwycie. Dzięki swojej
ultra lekkiej wadze BIT-PISTOL jest
wygodny w użytkowaniu.
14 x 7.8 x 3.9 cm.

Nadruk: 7 x 30 mm
PLN 19,44
50 szt.

zł

picotool

ō F]ÙĂFLRZ\]HVWDZGR
 PHFKDQLNLSUHF\]\MQHMZ
 DOXPLQLRZ\PHWXL]]DPNLHP

COMPUTOOL
0300217
12-częściowy zestaw narzędzi do mechaniki
precyzyjnej i komputerów rozwiąże problemy
zarówno inżynierów jak i każdego, kto
od czasu do czasu musi coś naprawić.

W zestawie przecinak do kabli, nóż z
wymiennymi ostrzami, kombinerki oraz precyzyjny śrubokręt z ośmioma końcówkami i
praktycznym wbudowanym podświetleniem.

Wszystko to zapakowane w aluminiowym
pudełku o satynowym wykończeniu z zamkiem błyskawicznym. 16.5 x 12.5 x 3 cm.

Grawer: 40 x 30 mm
Nadruk: 40 x 30 mm
PLN 36,24 zł
50 szt.

ōHOHPHQWRZ\]HVWDZ]
OHNNÇZNUÙWDUNÇHOHNWU\F]QÇ
Z\PLHQQ\PLNRðFöZNDPL
LîDGRZDUNÇ

ROSCADO
0300227
Ten praktyczny zestaw z elektryczną
wkrętarką AKU dzięki swojej lekkiej
wadze i łatwej obsłudze sprawi, że będziesz
chciał samemu wykonywać drobne prace
majsterkowicza. ROSCADO wyposażony

jest 28 wierteł, 8 końcówek wkrętarki oraz
ładowarkę; całość zapakowana w wygodną
skrzynkę wykonaną z tworzywa sztucznego.
32 x 17 x 7.2 cm.

Nadruk: 70 x 30 mm
PLN 80,52

zł

10 szt.
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BLACK CUT
0300560
Czasami trzeba zrobić ostre cięcie. Ten
praktyczny, poręczny nóż ze swoim
ostrzem oraz czarnym wykończeniem jest
idealny do tego zadania. BLACK CUT to
kombinacja siły i komfortu w Twoich rękach
dzięki ulepszonemu, ergonomicznemu
kształtowi rączki. Wyposażony w mocujący
klip bezpieczeństwa stanie się idealnym
narzędziem na wyprawy poza miasto a
przez to doskonałym upominkiem dla klientów. Powierzchnia noża jest wykończona
w procesie elektroforezy, co nadaje jej

niezwykłą wytrzymałość.
19.2 x 3.6 x 1.8 cm (rozłożony).
11,1 x 3,6 x 17 cm (złożony).

Grawer: 50 x 10 mm
PLN 30,84 zł
48 szt.

ō'RVNRQDOHSDVXMHGR7ZR
MHMGîRQLG]LÙNLHUJRQRPLF]
QHPXNV]WDîWRZLUÇF]NL
ō 2VWU\Qöĝ]NOLSHP
 PRFXMÇF\PLEH]SLHF]QLNLHP

picotool

ō1DU]ÙG]LHZLHORIXQNF\MQH]H
VWDOLQLHUG]HZQHML]GUHZQLDQÇ
UÇF]NÇ

T-REX

ō1öĝNRPELQHUNLODPSND
/('SLîNDSLOQLNLĂUXERNUÙW

0300239
Nasz T-REX nie jest tak niebezpieczny jak
jego prehistoryczny imiennik. Niezależnie od
tego to masywne, kieszonkowe narzędzie
wielofunkcyjne ze stali nierdzewnej z drewnianym uchwytem jest pomocne wszędzie
tam, gdzie tego potrzebujesz. Zawiera
nóż, śrubokręt, piłkę, pilnik, kombinerki
oraz latarkę z białą diodą LED, dzięki której
wykonasz swoje zadanie nawet po ciemku.
W zestawie z nylonowym pokrowcem do
zapięcia na pasie oraz 10 wymiennymi
końcówkami. 12.8 x 4.4 x 2.7 cm.

ō:]HVWDZLHQ\ORQRZ\
SRNURZLHF

Grawer: 15 x 100 mm
PLN 54,00 zł

20 szt.

SAURUS
0300257
Wielofunkcyjne narzędzie kieszonkowe
SAURUS jest niezawodnym towarzyszem do
cięcia, piłowania, szlifowania czy usuwania
śrub i wkrętów. Dzięki wykonaniu z wysokiej
jakości stali nierdzewnej jest trwałe i niezawodne w każdych warunkach pogodowych.
Zawiera składany pilnik, piłkę, dwa noże
oraz kombinerki, zapakowany w nylonowy
pokrowiec. 10.6 x 5.2 x 1.6 cm.

ō:LHORIXQNF\MQHQDU]ÙG]LH
NLHV]RQNRZH]HVWDOL
QLHUG]HZQHM]SLOQLNLHP
SLîNÇQRĝHPLNRPELQHUNDPL

Grawer: 10 x 40 mm
PLN 30,24 zł
40 szt.

MA-BU
0300542
Nie ważne czy sprawdza się jako uniwersalna pomoc podczas wyprawy poza miasto,
czy jako narzędzie majsterkowicza w domu.
Wysokiej jakości nóż MA-BU jest niezbędny
dla każdego amatora przygód i domowego
konstruktora. Nóż wyposażony jest w bardzo
ostre wymienne ostrza manganowe (5
szt.) a dzięki ergonomicznemu uchwytowi
świetnie leży w dłoni. 15.8 x 2.9 x 1.4 cm
(rozłożony).10 x 3,8 x 1,7 cm (złożony).

ō%DUG]RRVWU\QöĝZ\PLHQQH
RVWU]DPDQJDQRZHRUD]
]DSDVRZ\FKRVWU]\

Grawer: 50 x 13 mm
PLN 26,52 zł
100 szt.
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Artykuły picoflam - innowacja,
funkcjonalność i elegancja
COMTE
0400567
Wysokiej jakości zapalniczka z piezoelektrycznym zapłonem. Wykonana ze stali
nierdzewnej o wysokim połysku, częściowo
matowa zapalniczka nie tylko doskonale
wygląda ale jest także ekonomiczna i
przyjazna dla środowiska. Nadaje się do
ponownego napełnienia. Zapakowana w
eleganckie pudełko upominkowe z metalową
plakietką na logo. 7 x 3.3 x 1.1 cm.
Grawer: 35 x 20 mm
Nadruk: 35 x 20 mm
PLN 56,76 zł
100 szt.

ō:\JRGQD]DSDOQLF]ND]
PRĝOLZRĂFLÇSRQRZQHJR
QDSHîQLHQLD
ō=R]GREQ\PLZ]RUDPLQD
ERNDFK

SOVEREIGN
0400577
Poręczna, praktyczna i bardzo elegancka
zapalniczka wykonana ze stali nierdzewnej
o wysokim połysku, częściowo matowa z
drobnymi wzorami na bokach. Nadaje się
do ponownego napełnienia. Zapakowana w
eleganckie pudełko upominkowe z metalową
plakietką na logo. 6 x 3.5 x 1.1 cm.
Grawer: 35 x 20 mm
Nadruk: 35 x 20 mm
PLN 64,80 zł
100 szt.
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 DSDOQLF]ND]
=
SROHURZDQHJRPHWDOX

(ODVW\F]QHUDPLÙGR]DSDODQLD

)/(;/,*+7
0400517
Ta niezwykle praktyczna zapalniczka to
niemalże przedmiot sztuki użytkowej
w Twoim domu. W przeciwieństwie
do zwykłych ta metalowa zapalniczka
wyposażona jest w elastyczne ramię, które
można wyginać w dowolny sposób oraz
regulację płomienia, dzięki czemu staje się
bardzo wygodna w użytkowaniu oraz zapobiega oparzeniu się. 20.4 x 2.7 x 1.5 cm.

 H]SLHF]QHXĝ\WNRZDQLH
%
G]LÙNLZ\îÇF]QLNRZL
2QRII RUD]UHJXODFML
Z\VRNRĂFLSîRPLHQLD

Grawer: 40 x 7 mm
PLN 16,80 zł
100 szt.

&$1'/(,,
0400672
Zapalniczka gazowa z elastycznym
ramieniem zwraca na siebie uwagę nie tylko
unikalnym wzornictwem ale także bardzo
praktycznym zastosowaniem. Dzięki niej
można zapalić gaz pod garnkiem lub świecę
bez ryzyka oparzenia się. Wykonana z polerowanego metalu oraz tworzywa sztucznego
w kolorze niebieskim jest nieodzownym
gadżetem dla każdego, nie tylko dla palacza.
8.8 x 3.5 x 1.7 cm.

&/8(
0400520
Smukła, profilowana zapalniczka wykonana
ze szczotkowanego metalu z kontrastującym
uchwytem z czarnego, antypoślizgowego
tworzywa sztucznego. Z możliwością ponownego napełniania oraz regulacją wysokości
płomienia. 20.4 x 2.3 x 3.2 cm.
Grawer: 15 x 30 mm
Nadruk: 15 x 30 mm

Nadruk: 35 x 10 mm
PLN 14,04 zł

PLN 22,32 zł

200 szt.

100 szt.
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0401657
Ultra smukła metalowa zapalniczka
jest wyjątkowa pod każdym względem.
Charakteryzuje się nie tylko eleganckim
wzornictwem ale także niezawodnością.
Posiada piezoelektryczny zapłon i zielony płomień ciśnieniowy. Dodatkowo
wyposażona jest także w praktyczny
zielony wyświetlacz LED, który wskazuje

$==855$
poziom napełnienia gazem.
6.1 x 3.3 x 0.9 cm
Grawer: 40 x 15 mm

PLN 20,04 zł
100 szt.

0401667
Dlaczego nazwaliśmy tą metalową
zapaliczkę AZZURA? Z powodu
jasnego, lazurowo błękitnego
wyświetlacza LED wskazującego
poziom napełnienia gazem. Dzięki
niemu będziesz wiedzieć kiedy w
zapalniczce należy uzupełnić gaz.
Kolejną zaletą jest zielony, wysoki

płomień oraz wygodny zapłon piezoelektryczny. 6.3 x 3.2 x 0.9 cm.
Grawer: 40 x 13 mm

PLN 18,36 zł
100 szt.

picoﬂam

Większe i wydajne
zapalniczki grillowe picoﬂam.

'2/3+,1
0400550 czarny
0400551 czerwony
0400552 niebieski
0400557 szary
Długa, smukła zapalniczka o ergonomicznym
kształcie wykonana z tworzywa sztucznego o
antypoślizgowej powierzchni z otwieraczem
do butelek. Z możliwością ponownego
napełniania. 23.0 x 2.9 x 2.6 cm.

Nadruk: 55 x 10 mm
PLN 18,00 zł
10 szt.

ō=DSDOQLF]ND]WHOHVNRSRZ\P
UDPLHQLHPSDOQLND

ō8OWUDVPXNîÇ]DSDOQLF]ND
]PRĝOLZRĂFLÇSRQRZQHJR
QDSHîQLHQLD

/,*+726.23

6.<6&5$3(5

0400500
Smukła zapalniczka z teleskopowym palnikiem. Wykonana z metalu w połączeniu z
tworzywem sztucznym – gumowany uchwyt.
Posiada zabezpieczający wyłącznik (On-off).
Ø 1.7 x 20.5 cm.

0400497
Smukła aluminiowa zapalniczka w kolorze
szampana zapewnia bezpieczne użytkowanie
dzięki wyłącznikowi (On-off) oraz regulacji
wysokości płomienia. Z możliwością ponownego napełniania. 17.6 x 1.5 x 1.1 cm.

Grawer: 18 x 10 mm
Nadruk: 18 x 10 mm

Grawer: 40 x 6 mm
Nadruk: 40 x 6 mm

PLN 16,80 zł

PLN 6,36 zł

200 szt.

200 szt.
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Picolux - praktyczne drobiazgi,
bez których nie możesz się obejść!
.,/,0$1'6&+$52
0600127
Latarka na głowę KILIMANDSCHARO
zapewni znacznie lepsze oświetlenie niż
standardowa latarka dzięki 12 jasnym i
wydajnym diodom LED. W zależności od
potrzeb, możesz włączyć 4, 8 lub 12 diod
które świecą zarówno w sposób ciągły lub
przerywany. Dwa regulowane pasy na głowę
zapewniają komfort noszenia oraz właściwą
pozycję lampki. KILIMANDSHARO to dobry
kompan do chodzenia po górach, jazdy na
rowerze, joggingu czy majsterkowania.
Zasilanie: 3 x baterie UM4 (nie zał.).
Ø 4 cm (lampka).

%5,*+7+($'
0600117
Praktyczna 20-gramowa latarka przeznaczona do noszenia na głowie. Dzięki niej masz
zawsze wolne dwie ręce. 5 wydajnych diod
LED świeci zarówno w sposób ciągły lub
przerywany. Idealna dla lubiących aktywny
wypoczynek. Wygodny, regulowany pasek
na głowę. 4.5 x 4 x 1.8 cm.

&$3/,*+7
0600130
Idealny nocny przewodnik. Po prostu wsuń
klips latarki na daszek swojej czapki a 5
niezwykle jasnych diod LED zagwarantuje Ci dobrą widoczność. Wykonana z
odpornego plastiku ABS, CAPLIGHT ma
dwa tryby świecenia: ciągły i przerywany.
8.3 x 5.5 x 2.5 cm.
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ō5öĝQHWU\E\
ĂZLHFHQLD
ō/DWDUNDQDJîRZÙR
Z\MÇWNRZRPRFQ\PVWUXPLHQLX
ĂZLDWîD]UHJXORZDQ\PL
SDVDPLQDJîRZÙ
Nadruk: 10 x 15 mm
PLN 24,36 zł
100 szt.

ō8OWUDOHNNDZ\JRGQD
ODWDUNDQDJîRZÙ]
GLRGDPL/('LUHJXORZD
Q\PSDVNLHPQDJîRZÙ

Nadruk: 25 x 20 mm
PLN 12,48 zł
200 szt.

ō/DWDUNDGR]DF]HSLHQLD
QDGDV]NXF]DSNL]
GLRGDPL/('
ō=DVLÙJRNP
Nadruk: 20 x 20 mm
PLN 13,56 zł
200 szt.

picolux

ō/DPSND]NOLSVHPLUHJXOR
ZDQ\PZ\VLÙJQLNLHP

1,*+76+,)7
0600101 czerwony
0600102 niebieski
0600107 srebrny
Wielofunkcyjna lampka przydatna na biurku
lub przy stoliku nocnym, może również być
doczepiona do ekranu Twojego komputera.
Obracalny wysięgnik i klips powodują,
że lampka z białym światłem LED może
pracować gdziekolwiek sobie zażyczysz.
Wykonana z trwałego tworzywa sztucznego.
6 x 5 x 2 cm.

)/$6+/,*+7
0600397
Elegancka i przyjazna środowisku latarka
FLASHLIGHT jest wyposażona w duży
panel słoneczny jako główne źródło zasilania. Umieszczony wewnątrz akumulatorek
pozwoli świecić w nocy. Posiada 3 jasne
diody LED. Ze względu na mały rozmiar i
smukły kształt zmieści się w torebce lub
kieszeni. 11.5 x 4.5 x 1.5 cm.

ō%DUG]RMDVQDODWDUND/('
GRSRGĂZLHWODQLDFLHPQ\FK
]DNDPDUNöZ

ō'RVNRQDOHSDVXMHGRHNUDQX
7ZRMHJRNRPSXWHUD

Nadruk: 17 x 5 mm
PLN 3,96 zł
200 szt.

ō/DWDUND]DVLODQDHQHUJLÇ
VîRQHF]QÇ]]DSDVRZ\P
V\VWHPHP]DVLODQLD
Nadruk: 20 x 6 mm

PLN 48,60 zł
100 szt.

ō(ODVW\F]QDODWDUND]DNîDGND
GRF]\WDQLD

*22'/22.
0600077
Wyjątkowa mini latarka doskonale
nadaje się do znajdowania drobiazgów
w ciemnościach. Przytrzymaj sznurek i
umieść latarkę na przykład pod sofą, w
ciemnym bagażniku lub w torebce, a szybko znajdziesz to czego szukasz. Wykonana
z trwałego tworzywa sztucznego, z jasną
diodą LED. 6 x 4.3 x 1.9 cm.
Nadruk: 20 x 15 mm

5($'
1101120
Ultra-lekka lampka do książki na elastycznym
stojaku. Służy także jako zakładka. Wykonana z czarnej, elastycznej gumy i tworzywa
sztucznego. 20.2 x 4.1 x 1.4 cm.
Grawer: 30 x 20 mm
Nadruk: 30 x 20 mm

PLN 12,48 zł

PLN 18,96 zł

100 szt.

120 szt.
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picolux

3,1/,*+7
0600487
PINLIGHT spodoba się każdemu, kto lubi
rzeczy proste i oryginalne. Stożkowaty
kształt i praktyczna zawieszka na rękę
przypominają latarkę sprzed 20 lat. Jednakże
pod względem technicznym PINLIGHT może
zaoferować dużo więcej niż jej „starsze
siostry: 19 diod LED dających stożkowaty
strumień światła. Obudowa wykonana z

ō/DWDUNDZ\NRQDQD
]DOXPLQLXP
aluminium. Zasilanie: 3 x baterie AAA
(nie zał.). 14 x Ø 3.8 cm.

Grawer: 50 x 10 mm
PLN 34,08 zł
60 szt.

*v1v5$7(85
0600140
Mini latarka na dynamo Wystarczy
rozłożyć dźwignię, przekręcić kilka razy
aby wygenerować światło, bez użycia
baterii! Wykonana z wysokiej jakości
tworzywa sztucznego. Jest tak mała, że
możesz dołączyć ją do kompletu swoich
kluczy. 7.4 x 4.4 x 2.7 cm.

&25'/,*+7
0600497
Na pierwszy rzut oka można pomyśleć, że
nasza latarka CORDLIGHT swoim wzornictwem
przypomina mały statek kosmiczny. CORDLIGHT z pewnością nie może jednak latać ale
może za to bardzo jasno świecić. Wyposażona
jest w akumulatorek, który w dzień może być
zasilany poprzez panel słoneczny a w nocy
dzięki funkcji dynamo. Czas działania latarki ok.
1 godziny. 13 x 4.8 x 1.7 cm.
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Nadruk: 40 x 30 mm
PLN 23,28 zł

ō(QHUJRRV]F]ÙGQDPLQL
ODWDUNDQDG\QDPR

100 szt.

ō']LDîDEH]Xĝ\FLDEDWHULL

ō/DWDUND/(']SRGZöMQ\P
V\VWHPHP]DVLODQLDHQHUJLÇ
VîRQHF]QÇLIXQNFMÇG\QDPR

Nadruk: 6 x 20 mm

PLN 69,72 zł
100 szt.
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