
Termin realizacji max. 5 dni roboczych.* 
Podane ceny są cenami netto i obowiązują dla zamówień od 100 szt. (cena nie zawiera kosztów transportu).

*Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu realizacji w przypadku dużej ilości zamówień. 



Termin realizacji max. 5 dni roboczych.* 
Podane ceny są cenami netto i obowiązują dla zamówień od 100 szt. (cena nie zawiera kosztów transportu).

*Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu realizacji w przypadku dużej ilości zamówień. 

1. Maseczka wielorazowa
Wykonana z materiału 
uszlachetnionego jonami 
srebra, o działaniu antybakteryjnym.

4. Ściereczka RPET z mikrofibry
Idealna do czyszczenia 
wyświetlacza, monitora 
czy okularów.

2. Żel antybakteryjny
Skuteczny w walce z wirusem, 
delikatny dla skóry. 
Pojemność 50 ml.

5. Indywidualny liścik
Przygotowany na życzenie.

3. Mydełko w listkach
Aby użyć dodaj wodę 
i umyj ręce.
20 szt. w etui PP.

6. Opakowanie 
z ekologicznym 
wypełnieniem 
Kartonik fasonowy.



Termin realizacji max. 5 dni roboczych.* 
Podane ceny są cenami netto i obowiązują dla zamówień od 100 szt. (cena nie zawiera kosztów transportu).

*Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu realizacji w przypadku dużej ilości zamówień. 

1. Maseczka wielorazowa 
z nadrukiem (full color)
Z materiału uszlachetnionego 
jonami srebra o działaniu 
antybakteryjnym.

4. Czyścik z płynem 
dezynfekującym
Usuwa brud, wirusy i bakterie 
z czyszczonej powierzchni.
Idealny do ekranów, monitorów 
i płaskich powierzchni.

2. Żel antybakteryjny 
z pompką
Wygodny i bezpieczny dla skóry. 
Pojemność 100 ml. 

5. Indywidualny liścik
Przygotowany na życzenie.

3. Kubek bambusowy 
z nadrukiem (1 kolor)
Ekologiczny kubek z pokrywką, 
która chroni przed rozlaniem. 
Wykonany w 50% z bambusa 
i w 50% z polipropylenu, 
posiada silikonową pokrywkę. 
Pojemność 350 ml.

6. Opakowanie 
z ekologicznym 
wypełnieniem 
Kartonik fasonowy.



Termin realizacji max. 5 dni roboczych.* 
Podane ceny są cenami netto i obowiązują dla zamówień od 100 szt. (cena nie zawiera kosztów transportu).

*Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu realizacji w przypadku dużej ilości zamówień. 

1. Maseczka wielorazowa 
z nadrukiem (full color)
Wykonana z materiału 
uszlachetnionego jonami.

2. Żel antybakteryjny
Skuteczny w walce z wirusem, 
delikatny dla skóry. 
Pojemność 100 ml.

5. Ekologiczny lunchbox 
z nadrukiem
Wykonany w 50% z włókien 
słomy pszennej i 50% z PP. 
Pokrywka z wbudowanym 
stojakiem na telefon, dzięki 
któremu ogranicza potrzebę 
trzymania telefonu na stołach 
i blatach kuchennych. 

3. Duży kubek bambusowy 
z nadrukiem (1 kolor)
Duży kubek ograniczający 
potrzebę częstego wychodzenia 
do kuchni. Ekologiczny, 
wykonany w 50% z włókna 
bambusowego i 50% PP 
z pokrywką. Pojemność 475ml.

6. Ekologiczny zestaw 
sztućców w etui  
z nadrukiem (1 kolor)
Zestaw sztućców zykonany 
w 50% ze słomy pszennej 
i w 50% z PP. 
Zawiera widelec, łyżkę i nóż 
oraz etui.

4. Czyścik z płynem 
dezynfekującym
Usuwa brud, wirusy i bakterie 
z czyszczonej powierzchni.
Idealny do ekranów, monitorów 
i płaskich powierzchni.



9. Opakowanie 
z ekologicznym 
wypełnieniem 
Kartonik fasonowy.

Każdy zestaw można dowolnie personalizować 
na życzenie.

Podane ceny dotyczą 
proponowanych, gotowych zestawów. 

Więcej informacji na temat zestawów uzyskasz w dziale handlowym 
lub bezpośrednio u swojego opiekuna.

tel. +48 22 122 13 00
e-mail: biuro@tech-media.pl

7. Indywidualny liścik
Przygotowany na życzenie.

8. Zestaw zdrowych 
przekąsek
Mieszanka bakalii 100g: 
rodzynka chilijska Golden 
Jumbo, orzech arachidowy 
premium, migdał kalifornijski 
bardzo duży, orzech nerkowca. 
Zapakowane w stojące 
opakowanie z bezbarwnej folii 
barierowej pokryte papierem. 
Struna umożliwia wielokrotne 
otwieranie i zamykanie worka. 
Na opakowaniu znakowanie.


