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EG 0365

Smartband ACT101 ACME 
Podstawową funkcją opaski jest krokomierz, który będzie zliczał każdy krok, pokonaną odległość, ale i ilość spalonych kalorii. 
Monitor snu pozwoli zarejestrować ilość przespanych godzin, czas zaśnięcia i moment obudzenia, ale także poszczególne fazy snu 
(głębokiego i płytkiego). Opaska posiada funkcję powiadamiania o połączeniach oraz wiadomościach przychodzących, dzięki czemu nie 
przeoczysz żadnej aktywności Twojego telefonu. Bransoletka powiadomi Cię jeśli telefon będzie znajdował się w zbyt dużej odległości, 
a co za tym idzie nie musisz się już obawiać, że gdzieś zostawisz czy zgubisz swój smartfon.

171,60 PLN Rozmiar: 26 x 1,5 cm 
Znakowanie: Grawer laserowy (0,5 x 0,5 cm)

04 0503

EG0504

Mykronoz Smartband ZeTrack 
ZeTrack to stylowa opaska z kolorowym wyświetlaczem, która pokazuje czas, liczy twoje kroki, pokonany dystans, spalone kalorie oraz 
czas i jakość snu. ZeTrack pozwala na bieżąco monitorować twoje wyniki. Dzięki ekranowi dotykowemu jego obsługa jest bardzo prosta i 
intuicyjna.

199,90 PLN Rozmiar: 4,1 x 2 x 1,1 cm
Znakowanie: Grawer laserowy (1,5 x 2 cm)

03

90 mAh

CZAS PRACY DO

7 dni
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EG 8186

Bezprzewodowe słuchawki Silicon Power
Słuchawki Blast doskonale wprowadzą Cię w nastrój do wykonywania wzmożonego wysiłku fizycznego. Nano-powlekana elektronika 
zapewnia drugą warstwę ochrony przed warunkami pogodowymi. Lekka i stabilna konstrukcja owijająca uszy zapewnia najwyższy 
komfort. Zaawansowany procesor dźwięku, wspierający kodowanie aptXTM, zapewnia wierne odwzorowanie dźwięku wydobywającego 
się z membran słuchawek. Technologia CVC (Clear Voice Capture) 6.0TM eliminuje hałasy z tła i dba o to aby dźwięki dochodzące z 
otoczenia nie przeszkadzały w odbiorze muzyki czy prowadzeniu rozmowy. Słuchawki Blast wyposażone są w membranę o wielkości 
10mm.  Blast BP51 mają trzy różnej wielkości nakładki.  Akumulator litowo-jonowy w słuchawkach Blast BP51 oferuje maraton 
przyjemności z dźwiękiem do sześciu godzin odtwarzania.

Rozmiar: 2,6 x 1,2 cm
Znakowanie: Etykieta

03

IP110141

Słuchawki Bluetooth
Sportowe słuchawki douszne Bluetooth 
z wbudowanym panelem kontrolnym.

64,97 PLN Rozmiar: 13 x 14 cm
Znakowanie: Tampodruk (2 x 1 cm)

07

CZAS 
ODTWARZANIA 
MUZYKI DO 6H

Impacto Gifts
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IP310184

Opaska na ramię
Sportowa opaska na ramię na telefon komórkowy. 
Niezastąpiona podczas uprawiania sportu, głównie 
joggingu. Posiada specjalny jack na słuchawki.

12,45 PLN Rozmiar: 16,5 x 40 cm
Znakowanie: Sitodruk

04 2903

IP311103

Saszetka na pas (nerka) 
Saszetka na pas na telefon komórkowy. Posiada 
specjalny jack na słuchawki oraz tylną kieszeń 
zamykaną na zamek, w której można schować klucze, 
gotówkę lub kartę płatniczą. Niezastąpiona podczas 
uprawiania sportu, w tym np. joggingu czy jazdy na 
rowerze.

17,38 PLN Rozmiar: 24,5 x 10 cm
Znakowanie: Termotransfer (8 x 3 cm)

0803
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CIEPŁE - 10h
Z LODEM - 35h
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1002671

Butelka Aladdin Active Hydration Tracker Bottle

Butelka z systemem Twist Dial, który pozwala lepiej kontrolować nawodnienie organizmu. 
Nie przecieka, wyposażona w pasek i system otwierania jedną ręką.
Cechy produktu:
- nakrętka Tracker Dial/Rotating pozwalająca liczyć ilość wypitych płynów
- nie przecieka
- można myć w zmywarce
- ze smyczą
- system zamykania jedną ręką
- odporna na zapachy, plamy i uszkodzenia
- nie zawiera BPA

61,04 PLN Rozmiar: 8,4 x 7,5 x 27 cm
Znakowanie: Tampodruk (3,5 x 3,5 cm)

0304 05 09 12

1002674

Butelka Aladdin Active Hydration Bottle 

Stainless Steel Vacuum
Kubek, który nie przecieka, wyposażony 
w uchwyt do łatwego przenoszenia i przycisk 
otwierający, który można nacisnąć jedną ręką. 
Cechy produktu:
- nie przecieka
- utrzymuje temperaturę
- można myć w zmywarce
- izolująca stal nierdzewna
- system zamykania jedną ręką
- ze smyczą
- nie zawiera BPA

109,07 PLN Rozmiar: 7,5 x 8,4 x 27,2 cm
Znakowanie: Grawer laserowy (4,5 x 4,5 cm)

0304 05 09 12

600 
ml

800 
ml
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8515

Worek sportowy LEOPOLDSBURG 

Idealna torba nie tylko na fitness. 
Wykonana z poliestru 180T-190T. 
Może być używana jako plecak lub torba na ramię. 
Zamykana za pomocą sznurka.

3,94 PLN Rozmiar: 34 x 42 cm
Znakowanie: Sitodruk/Termotransfer (24 x 24 cm)

0303 05 06 08 0310 11 12 29 44

0861

Worek sportowy non-woven SEOUL 
Worek sportowy non-woven,
zamykany na sznurek. 

2,80 PLN Rozmiar: 37 x 40,5 cm
Znakowanie: Sitodruk (19 x 19 cm)

0303 04 05 06 08 0310 11 12 29 44
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0056

Torba sportowa GASPAR 

Torba sportowa z dużą przegrodą wewnątrz 
i regulowanym paskiem na ramię, wykonana 
z poliestru. 

28,56 PLN Rozmiar: 52 x 26 x 23 cm
Znakowanie: Termotransfer/Transfer cyfrowy  (12 x 12 cm)

0304 05 08 09 0310

IP311125

Worek-plecak polarowy 

Polarowy worek, który można nosić jak plecak, 
z bawełnianymi sznurkami.

11,43 PLN Rozmiar: 34 x 43 cm
Znakowanie: Tampodruk/Haft  (15 x 15 cm)

0307 44 77

Impacto Gifts
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IP370496

Ręcznik treningowy 
Ręcznik treningowy niezastąpiony 
podczas treningu. Idealny do nałożenia 
na kark.

11,66 PLN Rozmiar: 90 x 30 cm
Znakowanie: Haft/Termotransfer

2924

0884

Ręcznik sportowy SPORTY 
Ręcznik sportowy o wymiarach 79 x 29 cm 
z szybkoschnącego materiału, umieszczony 
w plastikowej butelce. Zakrętka butelki ma 
otwierany uchwyt umożliwiający przypięcie 
butelki np. do paska od spodni.

12,47 PLN Rozmiar: ø 6,3 x 16,5 cm
Znakowanie: Tampodruk (3 x 3 cm) /Termotransfer (6 x 6 cm)

0504 06

Impacto Gifts
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EG 0405

Waga smart scale 
Jedna analiza za pomocą HUAWEI Smart Scale 
pozwala na poznanie aż 9 czynników związanych 
z aktualnym stanem Twojego ciała. Na podstawie 
zebranych danych otrzymasz dokładny raport na 
temat stanu zdrowia oraz sugestie dotyczące jego 
poprawy. Wszystko dzięki łączności z dedykowaną 
aplikacją mobilną. 

238,18 PLN Rozmiar: 30 x 30 x 1,9 cm
Znakowanie: Druk cyfrowy 

06

0441

Ręcznik z mikrofibry w etui PILAR 
Ręcznik wykonany z mikrofibry, pakowany 
w woreczek ze ściągaczem. 
Rozmiar ręcznika 75 x 130 cm. 

54,32 PLN Rozmiar: 22 x ø 10 cm
Znakowanie: Sitodruk ( 5 x 8 cm) / Haft  (6 x 4 cm)

44

PAMIĘĆ 
POMIARU DO 

10 UŻYTKOWNIKÓW
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3322

Nóż do jabłka APPLE VALLEY
Nóż do jabłka, dzięki któremu w krótką 
chwilę przygotujesz zdrową przekąskę. 
Wystarczy umieścić owoc na ostrzu 
i docisnąć. 

7,67 PLN Rozmiar: 13 x 14,7 x 1,9 cm
Znakowanie: Tampodruk (3,5 x 1 cm)

29

8618

Kubek na sałatkę plastikowy ERBA 
Sałatka w drodze! Ciesz się sałatką w drodze z tym 
kubkiem z tworzywa sztucznego (PP) (ok. 800ml 
pojemności). Dzięki zintegrowanemu kubkowi do sosu 
sałatkowego (ok. 70 ml) w pokrywie można świeżo 
przygotować sałatkę i można delektować się nią 
wszędzie za pomocą wkomponowanego wideleca 
z tworzywa sztucznego.

8,90 PLN Rozmiar: 20 x ø 11,5 cm
Znakowanie: Tampodruk/Doming (3 x 2 cm)

29

800 
ml

ŁATWY 
W UŻYTKOWANIU
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1001102

Butelka Aladdin Aveo Water Bottle
Stylowa butelka wykonana z Tritanu z wygodnym ustnikiem.
Cechy produktu:
- nie przecieka
- łatwe napełnianie dzięki szerokiemu ustnikowi
- odporna na zapachy, plamy i uszkodzenia. 
- wykonana z lekkiego i trwałego materiału Tritan
- można myć w zmywarce
- nie zawiera BPA

52,42 PLN Rozmiar: 7,1 x 7,1 x 24 cm
Znakowanie: Tampodruk (3,5 x 3,5 cm)

07

0351

Wyciskarka do cytryn GROVE 
Łatwa w użytkowaniu wyciskarka do cytryn. 

6,58 PLN Rozmiar: 7,5 x 7,5 x 8 cm
Znakowanie: Tampodruk (ø 2 cm)

29

09

600 
ml
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IP370530

Butelka z tritanu
Butelka z tritanu, z metalową 
zakrętką i uchwytem na nadgarstek, 
pojemność 500 ml. 
Pakowana w pudełko.

20,11 PLN

Rozmiar: 19,5 x 6,5 cm
Znakowanie: 
- Grawer laserowy (3 x 2 cm) / 
- Tampodruk (3,5 x 3,5 cm)

03

0195

Bidon metalowy LA RODA
Bidon wykonany ze stali nierdzewnej 
z karabińczykiem. Pojemność 500 ml. 

11,87 PLN Rozmiar:  ø 7 x 25 cm
Znakowanie: Grawer laserowy (4 x 4 cm) / Kalkomania (10,5 x 21 cm)

05

0503 06 11

24 29

500 
ml

500 
ml
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3412

Opaska na rękę LED PITTSBURGH 
Gadżet nie tylko dla biegaczy. Dzięki tej ledowej 
opasce na rękę będziesz widoczny na drodze. 
Po naciśnięciu czarnego guzika zapalą 
się 2 czerwone lampki ledowe. Dostępne 
są 2 wersje: stałe lub migające światełko.

08

0184

Światełko odblaskowe do butów GENOVA 
Światełko odblaskowe do butów, 
dwa tryby świecenia: ciągły lub migający.

12,73 PLN Rozmiar:  8,5 x 6 x 3 cm
Znakowanie: Tampodruk (1,5 x 1 cm)

03

13,24 PLN Rozmiar: 15,7 x 6,5 x 3,7 cm
Znakowanie: Tampodruk (5 x 1,2 cm)
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0468

Opaska odblaskowa GENT
Opaska odblaskowa wykonana z poliestru, 
zapinana na rzep.

08

3,84 PLN Rozmiar: regulowany
Znakowanie: Sitodruk (4 x 1,5 cm)

0490

Torba rowerowa AMSTERDAM
Przydatna saszetka z uchwytami do mocowania na 
ramie roweru, wykonana z poliestru 600D, PVC. 
Idealnie nada się do transportu telefonu i innych 
drobnych przedmiotów.

26,84 PLN Rozmiar

(6 x 3 cm) 

:  20,7 x 10,5 x 9,3 cm
Znakowanie: Termotransfer  (6 x 3 cm) /
Transfer cyfrowy 

03
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0447

5-panelowa czapka z daszkiem  

03

6,57 PLN Rozmiar: regulowany
Znakowanie: Termotransfer (9 x 5 cm) / 
Transfer cyfrowy (7 x 5 cm)

0466

6-panelowa czapka z daszkiem 
Sportowa i modna czapka z daszkiem, regulowana za pomocą 
metalowego zapięcia. Wykonana z wysokiej jakości bawełny.

9,49 PLN Rozmiar: jeden rozmiar
Znakowanie: Haft ( 6 x 4 cm) / 
Termotransfer (5 x 4 cm)

04 05 06 08 09 10 29 44 77

03 04 05 06 08 09 10 12 29 44

PANELI6

PANELI5

Modna, sportowa czapka z daszkiem. Dostępna w różnych 
kolorach, zapinana na plastikowy zatrzask. 
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0982

Kubek termiczny RIO
Metalowy kubek termiczny 
z praktyczną słomką do picia. 
Pojemność 600ml.

04

25,55 PLN Rozmiar: ø 7,8 x 31,5 cm
Znakowanie: Grawer laserowy (4 x 4 cm)

IP310181

Worek sportowy 
Plecak wykonany z poliestru 210D. Oprócz głównej 
komory zawiera także kieszonkę z siateczki. 
Zamykany na sznurki. 

8,10 PLN Rozmiar: 32 x 43 cm
Znakowanie: Termotransfer/Transfer cyfrowy 

0603

05 07

600 
ml

Impacto Gifts
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IP380386

Wielofunkcyjny komin na szyję 
Komin na szyję i chustka na czoło w jednym! Ta opaska 
świetnie sprawdzi się nie tylko podczas chłodniejszych dni, 
ale również podczas np. joggingu.

01

4,13 PLN Rozmiar: 48 x 24 cm
Znakowanie: Termotransfer (26 x 13 cm)

F4800400AJ3

Zestaw kijów DENALI 
Zestaw te leskopowych k i jów Schwarzwolf  
wykonanych z duraluminium, dzięki czemu są lekkie 
i stabilne. Uchwyty mają ergonomiczny kształt, a ich 
regulowana długość pozwala na wygodne ułożenie 
dłoni. W zestawie znajduje się zacisk do utrzymania 
kijów razem. Zestaw zapakowany w torbę wykonaną 
z poliestru.

278,90 PLN Rozmiar:  max. 135 cm
Znakowanie: Grawer laserowy (4 × 1 cm)

03

03 05 08 10 14 44



CIEPŁE - 5h
ZIMNE - 7h

Z LODEM - 24h
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1002284

Kubek Stanley ADVENTURE SWITCHBACK™ TRAVEL MUG
Kubek termiczny, podwójna izolacja, z uchwytem, otwieranie i zamykanie jedną ręką, 
na przycisk, nadaje się do samochodu.  Nie zawiera BPA, można myć w zmywarce.

06

150,56 PLN Rozmiar: 7,3 x 9,7 x 19,6 cm
Znakowanie: Grawer laserowy (4,5 x 4,5 cm)

1003107

Butelka próżniowa GO SERIES WITH CERAMIVAC™
Butelka termiczna wykonana w technologii CERAMIVAC™ łączącej gładkość 
ceramiki z legendarną izolacją próżniową Stanleya. Stal nierdzewna, 
izolowana pokrywa ze stalą, nie przecieka, silikonowa podkładka od spodu 
zapobiega ślizganiu się butelki. Nie zawiera BPA, można myć w zmywarce.

198,27 PLN Rozmiar:  7,6 x 7,6 x 20,1 cm
Znakowanie: Grawer laserowy (4,5 x 4,5 cm)

03

04 05 07 14 77

473
ml

CIEPŁE - 6h
ZIMNE - 8h

Z LODEM - 35h

350
ml






