
LET’S 
GO 
OUT-
SIDE!

NEW ARRIVALS
nowości przedpremierowe



Okres wiosenno-letni to czas
na podróże i biwaki. Mamy na
nie swoje sprawdzone sposoby:

Okres wiosenno-letni
to czas na podróże i biwaki. 
Mamy na nie swoje
sprawdzone sposoby:

Casper
350 ml

Moline
350 ml

stal nierdzewna 18/8 , 77 x 175 x 77 mm

znakowanie
laser  50 x 30 mm lub 50 x 60 mm
UV  25 x 100 mm
tampondruk  30 x 30 mm lub 40 x 40 mm

Szczelny kubek izotermiczny o pojemności 350 ml. Dwie 
ścianki ze stali nierdzewnej, wewnątrz stal 18/8 o podwyższonej 
jakości. Próżnia pomiędzy ściankami zapewnia bardzo dobre 
właściwości termoizolacyjne. Utrzymuje temperaturę powyżej 
40°C przez 10 godzin. Wyposażony w technologię unbolt&press 
– oryginalny mechanizm podwójnego zabezpieczenia przeciw 
wylaniu płynu: szczelne zamknięcie – leak proof zapobiegające 
wyciekaniu płynów oraz funkcjonalny przycisk open/close 
z blokadą. Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV).

stal nierdzewna  18/8 , 57 x 225 x 57 mm

znakowanie
laser 45 x 33 mm lub 45 x 65 mm
tampondruk  30 x 30 mm

Szczelny kubek izotermiczny o pojemności 350 ml. Dwie ścianki 
ze stali nierdzewnej, wewnątrz stal 18/8 o podwyższonej jakości. 
Próżnia pomiędzy ściankami zapewnia bardzo dobre właściwości 
termoizolacyjne. Utrzymuje temperaturę powyżej 40°C przez 14 
godzin. Posiada oryginalny mechanizm podwójnego zabezpiec-
zenia przeciw wylaniu płynu: szczelne zamknięcie – leak proof 
zapobiegające wyciekaniu płynów oraz blokadę zamknięcia, która 
chroni przed przypadkowym wylaniem napoju.

R08428.05

R08428.08 R08428.06 R08428.02R08428.04

R08426.08 R08426.06 R08426.02R08426.05

R08426.04

1.
Zaplanuj
swoją wycieczkę
z wyprzedzeniem

UV

32,90 zł

41,90 zł



2.
Przygotuj się 
na różnorodną
pogodę

4.
Skompletuj
potrzebny
sprzęt

R08458.02

Ativo

poliester, 500 x 200 mm

znakowanie
sitodruk 80 x 30 mm  

Sportowy pas biodrowy, dzięki któremu możesz zabrać ze 
sobą wszystko, co niezbędne na szlaku, podczas biegania lub 
spaceru. Wyposażony w specjalny usztywniany tunel na bidon. 
Posiada zamykaną na zamek kieszeń na przekąski, telefon. 
Dodatkowo wyposażony w karabińczyk, regulowany pas oraz 
odblask. Wewnątrz pokryty elastyczną miękką siateczką, która 
zapewnia komfort i wentylację.

3.
Sprawdź jakie
atrakcje czekają
na Ciebie w okolicy

39,90 zł



Pranzo

poliester 300 D, 375 x 235 x 175 mm

znakowanie
sitodruk 100 x 100 mm   

Pojemna torba termoizolacyjna, idealna na piknik, jak również 
do przenoszenia posiłków do pracy lub szkoły. Lekka, wewnątrz 
wykończona folią termoizolacyjną, która utrzymuje temperaturę 
posiłków. Wyposażona w dwa uchwyty, zamykana na rzep.

5.
Baw się dobrze!

R08457.03 R08457.02

R08457.03

19,90 zł


