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Odzież 
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dorośli

wykonane z korka, EVA i PVC

ekologiczny dodatek na lato

Klapki plażowe z podeszwą z korka 

Kapelusz ze słomy naturalnej 

w zestawie pasek poliestrowy

możliwość personalizacji 
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możliwość personalizacji szkieł

okulary  przeciwsłoneczne

obszerny brzeg oprawek to idealne miejsce 
na Twoje logo

dorośli

czapki i kapelusze 

uniwersalny rozmiar

szeroka gama kolorów
główny materiał: bawełna

wykonane ze słomy pszenicznej, 
bambusa lub plastiku
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podwyższona jakość dzięki
obróbce enzymatycznej

certyfikat OEKO-TEX

T-shirt
dziecięcyszeroka gama kolorystyczna, 

różnorodne kroje dekoldu 
dostępny w wielu
wariantach kolorystycznych

ponadczasowy krój

Dzieci

wykonane w 100% z bawełny

Kapelusz dziecięcy 
bucket hat 
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Zabawki
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Zestawy gier
tennis stołowy
szachy
,,Chińczyk"
układanki
bule
bierki

wykonana w 100% z drewna sosnowego

Zestaw do gry w kręgle 

Gra plażowa tenis
wykonana z korka i drewna

piłka w komplecie

w komplecie 9 kołków oraz 3 kulki

Zabawki
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możliwość znakowania na 
produkcie oraz jego opakowaniu



Zabawki

Pistolet do baniek 
mydlanych

w zestawie pojemnik na płyn 
o pojemności 50 ml

Latawiec do 
kolorowania

do latawca dołączone są 4 kredki 
w barwach podstawowych

wymiary: 49 x 60 cm

wykonana z Polipropylenu (PP)  i 
Polichlorku winylu (PVC)

Gra plażowa do łapania

zestaw zawiera piłkę i dwie paletki

str. 9



Zabawki

Bańki mydlane
w zestawie płyn do robienia baniek 

30/60 ml
 

w zakrętce możliwość umieszczenia 
mini gierki

Tatuaż zmywalny
niemalże nieograniczona 
możliwość personalizacji 

maksymalny rozmiar: 
36×36 mm

wykonanie z plastiku lub drewna

Jojo

do wyboru wykończenie 
lakierowane, matowe
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podróż
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Kubek samochodowy

Bambusowa butelka 
próżniowa 320 ml 

Termos 2 w 1

Podróż
pojemność 450 ml

wnętrze ze stali nierdzewnej 304 

organiczny bambus na zewnątrz 

utrzymuje ciepłą temperaturę do 
5 godzin, a zimną do 15 godzin 

pojemność całkowita 800 ml

zestaw zawiera termos i 
kubek termiczny

wykonany ze stali nierdzewnej 
o podwójnych ściankach

utrzymuje ciepłą i zimną 
temperaturę do 5 godzin

wykonany z plastiku i metalu
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Podróż

wykonana w 100% z bawełny organicznej  

Kosmetyczki
 

główna przegroda na zamek błyskawiczny 

wymiary: 21 x 12,5 cm lub 22 x 16 x 6 cm wykonana w 100% z tkaniny konopnej  

wymiary: 20,5 x 14 x 8,5 cm

Zestaw podróżny 

w zestawie dmuchana poduszka, 
maska na oczy, zatyczki do uszu

komplet jest pakowany w miękki 
pokrowiec z zamknięciem na sznurek

wykonany z poliestru i bawełny 
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Zestaw butelek do 
samolotu

wykonany z PVC i aluminium 

Podróż
Kieszonkowy 
wentylator

wentylator posiada mały zbiornik na 
wodę i spryskiwacz 

do produktu dołączone są dwie baterie AA

dwie buteleczki aluminiowe 80 ml
jedną buteleczkę z atomizerem
dwa słoiczki 14 ml
jeden czterowarstwowy słoiczek
lejek
szpatułkę
ssawkę 

zestaw zawiera:

Kieszonkowy 
wentylator USB
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Podróż

wykonany z poliestru 600D

2 duże przegrody
 

przegroda termoizolacyjna zamykana na zamek 
błyskawiczny

 

2 boczne kieszenie na rzep oraz 2 rzepy na 
spodzie

organizer samochodowy Osłony przeciwsłoneczne
do samochodu

w zestawie pasek poliestrowy

możliwość personalizacji przy użyciu 
metody sublimacyjnej

pokrowiec na garnitur
posiada otwór na wieszaki oraz zamek 

błyskawiczny

lekki, wytrzymały materiał poliestrowy
idealny do znakowania za pomocą sitodruku
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Sport 
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wymiary: 183 x 61 x 0,4 cm 

Mata do jogi

Sport wykonana z materiału korkowego
i tworzywa TPE

grubość 0,4 mm

wykonana z materiału EVA 4.0

w zestawie etui z siatki / poliestru

wymiary: 180 x 60 x 0,4 cm 

Kostka, wałek  do  jogi 

doskonałe narzędzia do 
ćwiczeń oraz stretchingu

materiał: korek

Skakanka bawełniana 

bawełniana linka oraz bukowe uchwyty 
zapewniają minimalistyczny wygląd

w zestawie bawełniany woreczek do 
przechowywania skakanki

dla dzieci i dorosłych do 195 cm wzrostu
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Zestaw fitness Dwayne

Sport

dostępny w czterech wersjach 
kolorystycznych 

zestaw zawiera dwa ściskacze 
ręczne, skakankę i ekspander do 
ćwiczeń klatki piersiowej 

produkt jest pakowany w siatkowy 
pokrowiec z  miejscem na nadruk

Skakanka Frazier z licznikiem 
z wyświetlaczem LCD 

skakanka liczy skoki, pokonaną 
odległość (w milach i kilometrach) 
oraz spalone kalorie 

długość 3 metrów, 
łatwa regulacja 

bateria w zestawie

plastik ABS
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Sport
Osłona na siodełko roweru

rozmaita możliwość personalizacji

Opaska na ramię, etui na telefon

zapięcie na rzep

wymiary: 21,5 x 17,2 x 1 cm

możliwość przyczepienia 
również kluczy

materiał: poliester z wewnętrzną 
powłoką z poliuretanu

Taśmy oporowe do ćwiczeń

w zestawie materiałowa saszetka lub 
plastikowe pudełko do przechowywania

3 różne poziomy oporu pozwalające 
na ćwiczenie różnych parti ciała

wykonane z poliestru lub plastiku
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Ogród
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wymiary: 6 x 19 x 5 cm

Ogród

nasiona kwiatów 
w doniczce z 

terakoty

Zestaw nasion 
warzyw i owoców

 nasiona sosny 
(pinus nigra)

posadzone drzewo będzie 
rosło ok. 30 cm rocznie

wymiary: 
46x34x16 cm

wymiary:
16,5 x 9,5 x 8,5 cm

zestaw do 
uprawy ziół

wymiary: 6 x 5,5 x 5 cm

wymiary: 84 x 84 x 32 mm
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łopatka z 
otwieraczem do  

butelek

Zestaw 7 narzędzi 
ogrodowych w fartuchu

 parę rękawic ogrodniczych,
 dwa widelce,  
sekator, 
wycinak do chwastów i dwie 
łopatki

zestaw zawiera:

Ogród

wykonana z drewna 
i stali nierdzewnej

Zestaw 7 narzędzi 
ogrodniczych w torbie

 dwie łopatki, 
spryskiwacz, 
grabki, 
rękawiczki, 
drut i nożyczki

zestaw zawiera:

Rękawice 
ogrodowe

 wymiary: 24 x 14 cm

 wymiary: 28 x 26 x 1 cm
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Domek dla owadów
wymiary: 140 x 200 x 100 mm

Solarna lampa zewnętrzna 
w kształcie słoika

wykonana z drewna

możliwość zawieszenia

wymiary:  17,5 x 12 x 3,4 cm

żarówka LED w kształcie świeczki

naładowana bateria 300mAh daje 
światło przez około 5 godzin

naładowana bateria 300mAh daje 
światło przez około 5 godzin

NI-MH w zestawie

IP44 wodoodporny

Ogród

Budka dla ptaków do 
samodzielnego 

złożenia

Solarna latarnia 
zewnętrzna
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Plaża
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Dmuchany fotel plażowy
 

Składana bramka do 
gry w piłkę

 

Plaża

Dmuchany materac plażowy

wykonany z PVC

posiada specjalnie dołączoną linkę 
dla zapewnienia bezpieczeństwa 
użytkownaia

specjalnie składany dla łatwiejszego
znakowania

wymiary: 141 x 80 x 80 cm

szeroka gama kolorów
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Plaża
Tkana torba na plażę

idealna na codzienne zakupy lub do noszenia na plażę 

efektowne miejsce na logo

Bawełniana torba na plażę 

długie uchwyty

wykonana zgodnie z certyfikowanym 
standardem dotyczącym stosowania 
szkodliwych substancji w tekstyliach

wykonana z bawełny i siatki

posiada płócienną 
kieszeń i pasek

Leżak składany

idealny na plażę i wyjazdy oraz do ogródka

duża powierzchnia na logo

posiada płócienną kieszeń i pasek
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Plaża
Mata plażowa

wykonana z plastiku PP

wymiary: 70 x 180 cm

ochrona przeciwsłoneczna UV50 

Ręcznik chłodzący

wymiary: 30 x 90 cm

wykonany z mikrofibry

tubka z karabińczykiem 

Parasol plażowy

wykonany z nylonu 

wymiary: Ø150 cmWachlarz z  plastikowym lub 
drewnianym  uchwytem

wymiary: 41 x 22 cm

minimalna pojemność: 30 ml

Krem spf
SPF 30, 40 lub 50
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wymiary: 14,5 x 1,9 x 1 cm 

jeden kolor (rączka)
tampodruk

metody znakowania:



Plaża

wodoodporne etui ze sznurkiem (ok. 46 cm)

wykonana z materiału PVC

Dmuchana piłka plażowa

Wodoodporne etui 

Dmuchana pałki
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możliwość obsługi ekranów dotykowych

wielkość pozwalająca na użytkowanie 
większości smartfonów

wysoki poziom personalizacji 
kolorów oraz oznakowania

wielofunkcyjny gadżet - zapewnia wsparcie 
zarówno przy pływaniu, jak i stanowi 
świetną zabawkę



Plaża
Okrągły ręcznik plażowy 

wykonany z mikrofibry i poliestru

wymiary: Ø 160 cm

dostępny w czterech kolorach

Torba termoizolacyjna 

pomieści sześć puszek 0,33 l

główna przegroda na 
zamek błyskawiczny

ręcznik 
prostokątny

praktyczna zarówno na wypad 
na plażę, jak i na biwak

szybkoschnąca mikrofibra
poliester
bawełna

do wyboru:

w zestawie dodatkowo 
pokrowiec na ręcznik
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Grill 
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Grill

zestaw dla czterech osób

Plecak piknikowy z nakryciem 

przegroda termoizolacyjna 

wymiary: 28 x 20,5 x 40 cm

Cooler na 
napoje/szampana

6 litrów

wykonany z metalu 
lub stali nierdzewnej

Koc piknikowy 

nylonowy uchwyt 

wymiary: 135 x 110 x 0,1 cm
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Grill

w zestawie: fartuch 3-5 narzędzi do 
grilla i/lub rękawica

Fartuch barbecue

Grill składany

poręczny, składany, łatwy w 
przechowywaniu

materiał: metal, drewno

dedykowane przegródki na każde 
narzędzie

Grill składany

w zestawie: tasak do mięsa, nóż, 
widelec i ostrzałka, szczypce

materiał: bambus, drewno, stal 
nierdzewna
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Fartuch 

Cyfrowy widelec 
z termometrem

posiada ustawienia dla różnych 
rodzajów mięs oraz stopni 
wysmażenia

zasilany 2 bateriami AAA 
(brak w zestawie)

Grill

regulowana muszka

gruby oraz wytrzymały 
materiał

składany koszyk 
piknikowy
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wykonany z aluminium, 
EVA, poliesteru

haftu komputerowego,
sublimacji

możliwość oznakowania 
za pomocą:



elektronika
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wyjście USB1 DC 5V/1A, wyjście USB2 DC 5V/2.1A, 
wejście 5V/1A,

 2 wyjścia USB do ładowania 2 urządzeń jednocześnie

kabel micro USB lub karabińczyk w komplecie

Elektronika

sprawdzi się zarówno w
biurze, jak i w samochodzie 
podczas upalnych dni

Mini-wentylator na usb

Power bank z baterią słoneczną
 wymiary: 14,9 x 14 x 9,5 cm

Głośnik Bluetooth
szeroka gama 
rodzajówABS plastik

metal
bambus
drewno
imitacja drewna

materiał:

czas pracy nawet 
do 10 godzin
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Elektronika

dron 
nietypowy gadżet, który 
sprawdzi się zarówno dla 
młodszych, jak i starszych

Słuchawki
do wyboru: słuchawki bezprzewodowe lub 
przewodowe oraz nauszne lub douszne

rozmaita gama gadżetów pod względem 
specyfikacji oraz marki

idealny sprzęt dla osób lubiących 
dokumentować swoje wyczyny sportowe

kamerka sportowa 

nagrania w rozdzielczości nawet 
720HD
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Pen-drive

Elektronika
Bezprzewodowa 

ładowarka indukcyjna 

szeroka gama materiałów oraz 
kształtów

pamięć już od 1 GB do nawet 256 GB

różnorodność w kształcie oraz kolorze

sitodruk
grawer
nadruk w pełnym kolorze

opcje znakowania:

kompatybilne z większością telefonów 
z oprogramowaniem Android

Mini Lodówka 
zamykana na specjalny 
zatrzask

osiąga temperaturę 
do -2 °C

wymiary: 25 x 18,5 x 26,5 cm
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pomieści do 6 puszek 0,33 l



Elektronika

łatwe przypięcie na zatrzask

Selfie ring na telefon

28 diod LED rozmieszczone w okręgu, 
zapewniają równomierne oświetlenie

możliwość regulacji ciepła 
światła w 3 trybach

ściereczka do 
ekranów

druk sublimacyjny

materiał: recykling PET, 
poliester

Uchwyt do robienia 
selfie

kabel z końcówką jack 3,5 mm

rozciąga się na 615 mm
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Adapter samochodowy 

możliwość zamówienia wersji z 
nożem do rozcinania pasów, 
końcówką do rozbijania szyb itp.

wyjście USB: 5/2,0 A 
wejście: 12 V-24 V

spełnia standardy większości 
krajów na świecie

Adapter zasilania

wymiary: 6,2 x 5,9 x 4,6 cm
materiał: plastik

znakowanie za pomocą 
metodą tampodruku

Lokalizator
zasięg działania: 10 m

poprzez aplikację na telefon ostrzega przed 
oddaleniem się od szukanego przedmiotu i 
wskazuje jego lokalizację i nie tylko

działa za pomocą bezprzewodowej 
komunikacji Bluetooth

Elektronika
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Akcesoria 
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wykonany z  EVA
wymiary: 
3,3 x 6,8 x 1,4 cm

wykonany z 
metalu, PVC, EVA

wymiary: 7,5 x 4,5 x 0,3 cm

akcesoria
Brelok do kluczy "klapek"Pływający  brelok do kluczy 

zawieszka do bagażu  

Szeroka gama 
breloków  

wykonana z aluminium 

Brelok do kluczy "rowerzysta"

wymiary:
4 x 3,6 x 0,4 cm;
12,5 x 3 x 0,5 cm;
8 x 3 x 0,5 cm

wykonany z metalu
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rozmiar produktu:
15 x 9,2 x 1 cm

wypełnienie kulkami 

wodnymi

akcesoria
Kompresy chłodząco-ogrzewające

rozmiar produktu:
ø 11,3 x 1 cm
wykonany z PVC

rozmiar produktu:
12 x 10 x 1,5 cm

rozmiar produktu:
8 x 12 x 1,2 cm

wykonany z poliestru

pasek do bagażu

identyfikator bagażu
wykonany z ABS

str. 43



wykonany z ABS 
i włókna 

bambusowego

akcesoria Bambusowa pomadka ochronna

filtr SPF15

 waniliowy zapach

Bambusowe akcesoria do włosów
wymiary: 6,3 x 20 x 3,5 cm

wymiary: 18,7 x 3,1 x 0,5 cm

Bambusowe lusterko

wymiary: Ø6,9 x 0,8 cm

Bambusowa szczoteczka  do zębów
wymiary: 1,3 x 17,5 x 1,6 cm
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Szukasz czegoś innego?

to tylko
 inspiracje,

jeśli chcesz więcej 
to...



Tech-Media Sp. z o.o.

tel. +48 22 122 13 00

email:  biuro@tech-media.pl

www:  www.tech-media.pl


