
Dzień Dziecka 2022



 0-2 lata - str. 3

 3-6 lat - str. 10

 7-9 lat - str. 18

 10-13 lat - str. 27

 14+ - str. 37

 słodycze - str. 47

 retro zabawki - str. 53

 odzież - str. 57

 colourbox - str. 60

 kontakt - str. 64

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Spis treści:



0-2 lata



grzechotka
chmurka

Rozkoszna grzechotka opracowana z myślą o wspieraniu rozwoju słuchu w pierwszych
miesiącach życia dziecka. Chmurka obraca się, a poruszające się kuleczki odtwarzają dźwięk
deszczu. Uchwyty ułatwiają trzymanie chmurki i jej obracanie, a ich różne tekstury doskonale

stymulują zmysł dotyku.

rozwija zmysł słuchu

3+ msc

percepcja wzrokowa

percepcja słuchowa

percepcja dotykowa

percepcja ciała

wyobraźnia

koordynacja 
wzrokowo-manualna

wymiary
5,5 x 14,5 x 20 cm

nie zawiera farb



kolorowe
maty piankowe

Piankowe puzzle ze zwierzątkami w dowolnych kolorach!
Wykonane z wodoodpornej pianki, są łatwe w utrzymaniu czystości oraz przyjazne alergikom.

Nie ścierają się oraz są antypoślizgowe. Dają wiele możliwości zabawy oraz możliwość
podniesienia brzegów i stworzenia kojca 120 x 120 cm o wysokości boków 15 cm.

możliwość 
wyboru kolorów

wymiary
150 x 150 cm

wodoodporne

idealne dla
alergików

antypoślizgowe
wolne od BPA,

Formamidu oraz
Ftalany

spełniają normy
europejskie EN 71 oraz

posiadają certyfikat
bezpieczeństwa CE



miś-szumiś

polecane przez
lekarzy i położne

szumisie powstały w Polsce i szyte
są w całości w polskiej szwalni

Szumisie to przytulanki, które pomagają noworodkom i niemowlętom
w zasypianiu. Małe dzieci lubią zasypiać przy szumie - pamiętają ten dźwięk

z brzucha Mamy. Do wyboru kilka modeli - zarówno z mechanizmem podstawowym
(szumy), jaki i z mechanizmem z nagranymi bajeczkami, które miś może opowiadać!

Odtwarzają biały szum
lub opowiadają bajki

możliwość prania 
w pralce (po wyjęciu
mechanizmu)



mata
dziecięca

Kolorowa mata edukacyjna z mnóstwem możliwości zabawy, na której dziecko może 
bawić się z rodzicami lub samodzielnie. Posiada miękkie, plastikowe i materiałowe zawieszki,
które rozwijają umiejętności manualne, wzrokowe i słuchowe dziecka. Ptaszek wytwarza biały

szum i muzykę opracowaną specjalnie po to, aby zapewnić dziecku dobre samopoczucie.
Chmurka jest grzechotką, która symuluje odgłosy deszczu, a miękkie zawieszki są idealne dla

ząbkujących dzieci.

odtwarza biały szum,
muzykę, odgłosy

deszczu

percepcja wzrokowa

percepcja słuchowa

percepcja dotykowa

percepcja ciaławyobraźnia

koordynacja 
wzrokowo-manualna

uczuciowość

wymiary
6 x 59 x 41 cm



tipi

Każdy lubi mieć swój kącik, a dzieci - swoją kryjówkę do zabawy, odpoczynku. Tipi jest
przeznaczone dla dzieci powyżej 1 roku życia. Nadaje się do użytku domowego, zapewnia

piękny wystrój w pokoju dziecięcym i specjalną przestrzeń dla dziecka.

produkcja 100% 
w Polsce

certyfikaty jakości
Oeko-Tex®100

wysokość
po złożeniu: 180 cm

po rozłożeniu: 160 cm



puzzle
dinozaur

naturalny materiał

Puzzle w kształcie dinozaura ze sklejki sosnowej. Każda część jest ponumerowana,
aby ułatwić montaż. Podstawa, również ze sklejki, ma możliwość personalizacji. 

Dostarczane w pudełku kraftowym.

możliwość 
znakowania laserem

planszy

wymiary
128 x 298 mm 

produkt przyjazny dla
środowiska



3-6 lat



personalizowane
puzzle

Czyż świetnym prezentem nie byłyby puzzle, które po złożeniu tworzą miasto do zabawy?
 To właśnie nasza propozycja - personalizowane puzzle o przykładowej wielkości 120 x 80 cm 

(24 elementy, każdy puzzel 20 x 20 cm). Możemy na nich nadrukować dowolny projekt, 
dostosowany do oczekiwań. Jeśli nadrukiem byłoby miasto, jak miło bawiłoby się na złożonych 

puzzlach samochodzikami!

*do puzzli - miasta
możemy dołączyć
drewniany pojazd!

przykładowe wymiary
 układanki: 120 x 80 cm
elementu: 20 x 20 cm



równoważnia

Zabawka, która nie tylko bawi, ale też uczy! Drewniane elementy równoważni pozwalają na
kreowanie przeróżnych wież i konstrukcji, wspierają rozwój małej motoryki, koncentracji,
skupienia, precyzji i cierpliwości. Dorośli również chętnie dołączą do tak twórczej zabawy.
Nadaje się również do grupowej zabawy (max. dla 4 osób). Można budować z niej mozaiki, 

buźki - nie ma ograniczeń w wymyślaniu nowych zastosowań!

wymiary opakowania
21 x 12,5 x 6 cm



tablet
do rysowania

Absolutny ulubieniec dzieci - tablet do rysowania lub nauki pisania.
Można go używać zarówno w domu jak i w podróży, tworzyć, pisać i rysować, a następnie

jednym przyciskiem usunąć zapis i rozpocząć zabawę od nowa. Bardzo czuła matryca
umożliwia dziecku pisanie dołączonym do zestawu rysikiem dokładnie tak, jak ołówkiem. Tablet
o przezroczystym ekranie (pokazany z prawej strony) pozwala na odrysowywanie rysunków czy

liter z 6 szablonów dołączonych do tabletu.

różne modele 
i kolory

do wyboru
bezpieczne

w użytku



samolot-proca

Samolot-proca w 4-częściowym zestawie do wspólnego składania. Plastikowa proca z gumką,
3 elementy ze spienionego kauczuku. Zapakowany w torbę PVC.

wymiary
13 x 4,5 cm

możliwość
personalizacji



memo
baby shark

Klasyczna gra, ale zawsze na czasie, aby rozwijać spostrzegawczość i pamięć z 48
wytrzymałymi, kolorowymi kartami i postaciami z Baby Shark. Dzięki przepięknym obrazkom

kart i postaci z Baby Shark pojedynek z przyjaciółmi na ilość zapamiętanych par staje się
jeszcze przyjemniejszy. Celem gry jest zebranie jak największej liczby par, zanim zrobi to

przeciwnik.
 

wymiary
3,9 x 20 x 15 cm

pamięć

obserwacja

zdolność kojarzenia

produkcja 
europejska



poduchopuzzle

Poduszki w kształcie puzzli to idealna opcja do zabawy. Poduchopuzzle wypełnione są pianką
izolującą zimno z podłoża, a do tego amortyzują ewentualne upadki. Poduszki do odpoczynku?
A może potrzebujesz materaca do przenocowania kogoś bliskiego? Po prostu złóż ze sobą te

poduchowe puzzle i ciesz się dodatkową, wypoczynkową przestrzenią!
 Oprócz tego spełniają rolę puf, mat do zabawy, foteli. Można je łączyć w poziomie i pionie,

budować przestrzenne formy. Idealna atrakcja dla dzieci (i nie tylko!), która przynosi radość
z samego faktu budowania, jak i z zapewniania przestrzeni do zabawy.

dostępne w wersji
jednokolorowej (kolor do

wyboru), we wzory kwiatowe
lub czarno-białe - istnieje
bardzo duża możliwość

personalizacji i doboru do
potrzeb

pojedyncza poducha 
 wymiarach 50 x 50 x 10 cm
może być zakupiona sama,
albo połączona w zestawy

do 16 sztuk 



drewniany
retro robot

Malowana drewniana zabawka robot z elastycznymi, ruchomymi przegubami.
Elastyczny sznurek łączy ramiona, nogi i głowę tego retro robota z tułowiem,

umożliwiając mu przyjmowanie różnych zabawnych pozycji.



7-9 lat



origami

Składanie origami to relaksujące hobby, którego każdy powinien spróbować!
Proponowane przez nas origami to jego nowy rodzaj, który polega na składaniu w 3 ruchach

małych modułów, z których następnie buduje się docelową figurkę. Zestawy różnią się 
od siebie ilością elementów i stopniem zaawansowania, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie!

W zestawie oprócz elementów do składania znajduje się dokładna instrukcja papierowa, 
a w razie potrzeby - można pobrać instrukcję wideo!

bardzo dużo modeli
do wyboru

bez wycinania

bez kleju



samolot rzutka

Samolot/szybowiec wykonany z wytrzymałego styropianu. Aerodynamiczny kształt zapewnia
zdolność szybowania w powietrzu co pozwala na dalekie i wysokie loty. Doskonała zabawka

dla dzieci i dorosłych.

wymiary
470 x 485 x 120 mm

bezpieczny nawet dla
młodszego rodzaństwa



gra
plastry miodu

Honeycombs to gra logiczna. Posiada 52 żetony z obrazkami, a celem gry jest układanie
żetonów w plastry miodu w taki sposób, by symbole na nich pasowały do siebie. Kilka

możliwości rozgrywki: najszybsze pozbycie się płytek, dokładanie ich po kolei lub Miodowe
Puzzle.

wymiary opakowania
12 x 19 x 12 cm



lokomotywa
elektryczna

wymiary
15,5 x 3,5 x 12,5 cm

Lokomotywa elektryczna. W zestawie: 1 lokomotywa elektryczna, 3 różne wagony, 6 prostych
szyn, 6 zakrzywionych szyn, włącznik i wyłącznik. Każdy wagon może być używany
indywidualnie. W plastikowym pudełku. Zasilanie 1 bateria AA (brak w zestawie).

możliwość
personalizacji



drewniany
kalejdoskop

Drewniany kalejdoskop daje możliwość znakomitej zabawy dla wszystkich. Obraz, oglądany
przez soczewkę kalejdoskopu jest zwielokrotniony, a gdy się nim obraca powstają niezwykłe

mozaikowe wzory.

wymiary
 53 x 53 x 50 mm



plecak
dziecięcy

Wykonany z poliestru 600 D, poliestru 300 oraz PCV plecak dziecięcy z dużą kieszenią główną
 i dodatkowymi kieszonkami: przednią i boczną.

wymiary 
260 x 280 x 12 mm

różne modele 
plecaków dziecięcych

do wyboru



pop it!

Zabawka antystresowa Pop it wykonana z kolorowego silikonu i obudowy ABS. Pomaga
zmniejszyć stres i wspomaga koncentrację czy relaks. Przebijaj bąbelki jeden po drugim dla

satysfakcjonującego uczucia. 

wymiary 
14,5 x 12,6 x 1,7 cm

możliwość 
personalizacji



robomaker

Niesamowite laboratorium do odkrywania wszystkich sekretów robotyki i kodowania poprzez
programowanie blokowe. Zbuduj 3 roboty z ponad 200 komponentów, 2 silników, 1 głośnika 

i czujnika podczerwieni i zaprogramuj je tak, aby wykonywały zabawne czynności, które
pomagają rozwijać myślenie komputacyjne. Zaprogramuj szufladę X1, aby tworzyć fantastyczne

projekty, bawić się windą X2, aby podnosić przedmioty lub wypychać je ze stołu za pomocą
analizatora X3! Korzystając z instrukcji, staniesz się ekspertem od programowania. Będzie 

w stanie zbudować dowolne inne typy robotów i zaprogramować je tak, aby robiły, co chcesz.
 

myślenie
komputacyjne

robotyka

bezpieczne
w użytku

wymiary 
7 x 45,1 x 31,1 cm



10-13 lat



tatuaże
zmywalne

Tatuaże tymczasowe to gadżet doceniany przez dzieci, idealny do rozdawnictwa czy dołączania
do innych prezentów. Moda na nie nie przemija, a przy okazji dają dużo radości. Są całkowicie

bezpieczne, przebadane dermatologicznie. W razie potrzeby tatuaż można łatwo zmyć, a także
przykleić nowy. Podane tatuaże to tylko inspiracje, oferujemy o wiele większe możliwości.

Możliwość personalizacji wzorem i rozmiarem.

tatuaże metaliczne 
(złote i srebrne)

tatuaże świecące 
w świetle 

ultrafioletowym

tatuaże w dowolnym
kształcie

tatuaże 
fluorescencyjne



żywe
tatuaże

Tatuaż, który może ożyć! Zaprojektuj swój wzór, a my zrobimy 
jego wizualizację 3D i umieścimy w specjalnej aplikacji. Po ściągnięciu jej

 i nakierowaniu aparatu na tatuaż, pojawi się animacja 3D!

produkt przebadany
dermatologicznie



odblaski

Modny i praktyczny brelok odblaskowy dla kobiet i dziewczynek. 
Pełen odblask z czarnego materiału. 

Brelok można doczepić do torebki, plecaka, kluczy oraz odzieży.  
 

wymiary 
8 x 12,5 cm



deskorolka

Deskorolka łącząca współczesną technikę z popularnymi w latach siedemdziesiątych i
osiemdziesiątych deskorolek winylowych. Nadaje się do miejskiej jazdy po chodnikach, a przy

okazji pozostaje lekka i mniejsza niż typowe deskorolki.

różne wzory 
i modele

do wyboru

wymiary 
56 x 15 cm



Stojak na
telefon/pada

/słuchawki

Stojak na telefon? Pada? A może na słuchawki?
Dzięki technologii drukarek 3D otrzymasz dokładnie taki produkt, jaki chcesz. Przygotujemy dla
Ciebie projekt według wytycznych, a Ty będziesz miał wpływ na każdy krok produkcji gadżetu,

jednocześnie będąc spokojnym o efekt końcowy – wszystko będzie takie jakie chcesz.

Produkt
drukowany 3D



plecak
LED

Wodoodporny plecak wykonany z poliestru wyposażony w inteligentny wyświetlacz. Może być
wykorzystany jako chodzący billboard reklamowy. Jak działa plecak? 1. Znajdź kabel USB

w plecaku i podłącz do powerbanku. 2. Pobierz aplikacje na smartfona z androidem, połącz 
plecak z aplikacją. 3. Możesz wybrać coś czym się fascynujesz, żeby wyświetlić to na plecaku,

np. ulubiony bohater, logo drużyny sportowej, ulubiony zespół muzyczny, lub miej ubaw
z umieszczania zabawnych zdjęć lub gifów. Stwórz swój własny obrazek z pikseli.

różne kolory
do wyboru

rozmiar ekranu LED 
25 x 25 cm

rozmiar plecaka
29 x 38,5 x 11 cm



piłki
reklamowe

Piłki sportowe według własnego pomysłu! Oferujemy nadruk na gotowych piłkach nożnych,
siatkowych i tenisowych bądź stworzenie swojej własnej piłki od podstaw. Pozwala to dobrać

dowolną konfigurację kolorystyczną, stworzyć oryginalny design i dopasować do potrzeb
klienta.

Piłka na upominek? Możemy stworzyć foto piłki z nadrukiem full kolor na mini wersjach piłek
różnych rodzajów!

Stylizowane piłki retro? Oczywiście!
Dodatkowo z Twoim nadrukiem!



powerbank

Powerbank to obecnie niezbędnik w torbie i plecaku każdego nastolatka - w końcu to on jest
gwarancją pozostania w ciągłym kontakcie ze światem. Niezależnie od zainteresowań i gustu

sprawdzi się każdemu, a szeroki wybór modeli, kolorów i pojemności zapewni dobranie
produktów do Twoich potrzeb.



powerbank
w indywidualnym

kształcie

Jeśli cenisz oryginalność, masz inny pomysł, brand hero, albo oferta gotowych powerbanków
jest zbyt wąska w porównaniu do Twoich potrzeb, możesz zdecydować się na produkcję

powerbanku w indywidualnym kształcie. Praktyczny i oryginalny prezent w jednym!



14+ lat



lampa ze
statywem do selfie

Lampa pierścieniowa do selfie z regulowanym statywem i uchwytem na telefon. Z 120 diodami
LED i 10 regulowanymi poziomami jasności. W zestawie kabel USB. 

wymiary 
300 x 260 x 345 mm 



przenośny
głośnik

Głośnik, który można zabrać wszędzie ze sobą.
Kompatybilny z bluetooth, dzięki czemu można go połączyć prawie z każdym urządzeniem.

Bateria wytrzymuje od 2 do 4 godzin. Głośnik jest zgodny z podstawowymi 
wymaganiami i innymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 2014/53/UE.

 

wymiary 
108 x 108 x 43mm



głośnik SONY

Zaprojektowany, by umilać podróż, kompaktowy głośnik Bluetooth jest idealnym towarzyszem
relaksu poza domem. Jego urok tkwi w rozmiarze, ponieważ to najmniejszy głośnik firmy Sony.
Producent dostarcza go z poręcznym paskiem podróżnym, dlatego można go łatwo zabrać do

parku lub na plażę. Dzięki wydajnej baterii ten głośnik sony zapewnia 6 godzin odtwarzania.
 Co istotne także jest odporny na zachlapania – IPX5.

Jack 3.5mm / 6h / Bluetooth 4.2 / 10m / 3W
 

wymiary 
57,5 x 81,5 x 56,5 mm



głośnik LED

Ciesz się 10-watowym dźwiękiem i bogatym basem, dzięki nowemu głośnikowi
bezprzewodowemu. Wymienne światła LED, które rozświetlają krawędzie bryły mają różne tryby.

Dlatego możesz w pełni podkreślić swoje logo. Możesz cieszyć się dźwiękiem True Wireless
Stereo 2 x 10 W, ponieważ ILO pozwala na parowanie dwóch głośników. Wszystko po to by

zapewnić Twojej marce jeszcze większą widoczność! Znakowanie logiem LED.

wymiary 
100 x 94 x 94 mm



 lampka-głośnik
księżyc

Głośnik bezprzewodowy 5.0 w kształcie księżyca, z ABS. 2 poziomy świecenia. Zawiera
drewnianą podstawę. W zestawie 1 akumulator litowy 2000 mAh. Dane wyjściowe: 3W, 4Ohm i
5V. Zawiera kabel do ładowania USB. Czas odtwarzania ok. 5h.Głośnik bezprzewodowy 5.0 w
kształcie księżyca, z ABS. 2 poziomy świecenia. Zawiera drewnianą podstawę. W zestawie 1

akumulator litowy 2000 mAh. Dane wyjściowe: 3W, 4Ohm i 5V. Zawiera kabel do ładowania USB.
Czas odtwarzania ok. 5h.

wymiary 
13,5 x 13,5 x 14 cm



słuchawki
JBL

Słuchawki JBL Tune 500 to klasyczne słuchawki cenionej firmy. Zapewniają wysoką jakość
dźwięku, są lekkie i wygodne dzięki specjalnej konstrukcji i użytych materiałów. Mają przycisk
sterujący, płaski kabel, który się nie plącze oraz umożliwiają dostęp do Siri oraz Google Now.

Niezbędnik każdego nastolatka!



rękawica do
mycia twarzy

Rękawiczka do demakijażu GLOV On-The-Go ma poręczny, kompaktowy kształt. Zajmuje
niewiele przestrzeni, więc idealnie nadaje się w podróż, na basen lub siłownię - z łatwością

zmieścisz ją nawet w małej torebce. Ponadto zastępuje inne produkty do demakijażu i
oczyszczania, takie jak mleczko, płyn micelarny, pianka czy żel do mycia twarzy. Delikatnie i
skutecznie usuwa z powierzchni skóry wszelkie pozostałości makijażu, mikrodrobinki kurzu,

pyłu oraz smogu. Zapewnia więc łagodny efekt peelingu i „ściąga” martwy naskórek.

Różne kolory
do wyboru



dron

Składany dron wi-fi, zawiera aparat do robienia zdjęć i filmów. Jest dostarczany z pilotem i
można go ładować. Sterowanie możliwe za pomocą urządzenia mobilnego i aplikacji. 2 baterie

AAA niedołączone. Akumulator litowo-jonowy 200 mAh.

wymiary 
9 x 7 x 3 cm



wielokabelki

Szukasz ciekawej alternatywy dla nudnych multikabli? Wypróbuj naszą Jelly XL lub Jelly mini!
Wywołując uśmiech, zostaniesz zapamiętany. Dlatego zmniejsz dystans i pokaż co zrobić, żeby
oczy “wyszły z orbit”. Wszyscy pokochają zabawny zestaw złączy z kablem o długości 1 metra.
Ponieważ modele Jelly obu rozmiarów wyposażyliśmy w dwustronny medalion na logo, możesz

umieścić dwa komunikaty. Elastyczna głowa naszej nowej ośmiornicy odstresuje każdego
użytkownika. Ładuj, promuj, baw i ratuj!

mini

XL

ściśnij, by oczy 
wyszły z orbit!



słodycze



czekoladowy
labirynt

Czekoladowy labirynt to produkt łączący innowacyjność, poczucie humoru i tradycyjny słodycz.
Zawiera popularną, znaną wszystkim grę zręcznościową w labiryncie z wyśmienitej czekolady,

której trudno się oprzeć. Zapewni świetną zabawę chwilę przed spożyciem czekoladowego
deseru. INSTRUKCJA GRY: Zadaniem gracza jest takie manewrowanie czekoladą, by obie
cukrowe kuleczki znalazły się w wyznaczonych miejscach labiryntu. Zjedzenie czekolady

jeszcze nigdy nie było tak trudne! 

rodzaj czekolady
 mleczna lub biała

wymiary opakowania
91 x 204 x 16 mm

masa netto 
ok. 30 g



wymiary pudełka
 30 x 30 x 30 mm

lizaki kulki

Lizaki kulki to uwielbiany przez dzieci słodycz, którego zna i kocha każdy mały poszukiwacz
przygód. Wybierz jego smak, formę opakowania (kartonik lub folia transparentna) i daj wiele

radości dla najmłodszych!

masa netto 
ok. 8 g/szt

smak 
owocowy,

mleczno – owocowy



wymiary produktu
170 x 80 x 15 mm

tabliczka
czekolady

Tradycyjna słodycz, którą obdarowujemy innych i sami jesteśmy obdarowywani - czekolada. Kto
z nas nie kochał jej jako dziecko? Ta rozpływająca się w ustach tabliczka czekolady to nie tylko
uniwersalna łakoć, ale również miejsce na Twój nadruk. Wybierz smak, spersonalizuj kartonik,

rozdaj czekoladę i ciesz się widokiem dziecięcej radości!

rodzaj czekolady
 mleczna, mleczna

 z nadzieniem, deserowa



czekoladowe
lizaki

Połączenie 2w1 - lizaki, ale w pełni czekoladowe! Ich dodatkowym atutem jest niepowtarzalny
kształt, który - oprócz doznań smakowych - zapewni również uśmiech dzięki swojemu

estetycznemu wyglądowi. Być może posłuży nawet za rekwizyt zdjęciowy - ogranicza nas tylko
wyobraźnia!

wymiary produktu 
70 x 160 mm

wymiary produktu 
95 x 100 mm

masa netto 
ok. 15 g

masa netto 
ok. 25 g



czekoladowy
smartphone

Ten doskonały gadżet reklamowy oraz wyśmienita tabliczka czekolady mogą być w pełni
przystosowane do Twoich potrzeb. Dowolna grafika na pudełku oraz indywidualny wzór na

powierzchni czekolady tworzą niepowtarzalny upominek, który doceni obdarowane dziecko.
Obszar znakowania bezpośrednio na czekoladzie: 44 x 111 mm.

wymiary produktu 
47 x 116 x 5 mm

wymiary opakowania
68 x 140 x 10 mm

masa netto 
ok. 30 g

rodzaj czekolady
mleczna lub biała (za
dodatkową opłatą możemy
wykonać czekoladę z
dowolnym dodatkiem
smakowym np. przypraw
korzennych, chilli, etc.)



A może coś dla "DUŻYCH
DZIECI", co odświeży

wspomnienia i rozbudzi
wewnętrzne dziecko? 

retroretroretro
zabawkizabawkizabawki



blaszany
samochodzik

harmonijka

magiczny
wąż



drewniany
alfabet

małpka
akrobatka

metalowy
bączek



pijący
ptak

zestaw małego
majsterkowicza

błazen
w puszce

metalowa kaczka
na rowerze



odzież



Odzież dziecięca dla każdej z grup wiekowych dzieci. Naturalne składy z przynajmniej 80% zawartością bawełny, w zależności od
konkretnego produktu. Szeroka gama modeli oraz kolorów pozwala na znalezienie najodpowiedniejszej opcji. Dodatkowo ubrania

posiadają możliwość nadruku.



Sprawdzają się na długie, chłodne wieczory, jak i na ciepłe, wiosenne dni. Nosimy je i do garniturów, jak i spodenek. O czym mowa?
Oczywiście o skarpetkach! Towarzyszą nam prawie każdego dnia. To idealny gadżet do całkowitej personalizacji - cieszy się sławą

u osób niemal z każdej grupy wiekowej!



co jeszcze
możemy?

color boxy*

*podane propozycje to tylko inspiracje. Tworzymy 
zestawy prezentowe w oparciu o podany budżet



colorbox

Jednym z trendów prezentowych wśród dzieci i nastolatków, jest projektowanie
ich z mniejszych elementów, które łączy jeden przewodni kolor. Skoro dla siebie

tworzą takie boxy by pokazać, że są dla siebie ważni, może warto wykorzystać ich
język i w taki sam sposób obdarować młodzież? 



gry zaprojektowane
dla Ciebie

I wiele, wiele więcej!
markowe
zabawki

gry
pudełkowe

łamigłówki

puzzle



masz pytanie?
a może szukasz
czegoś innego?



skontaktuj się
z nami!

ADRES EMAIL
biuro@tech-media.pl

TELEFON
+48 22 122 13 00

mailto:mariusz.niepsuj@biurpap.pl

