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1.  Pendrive 32 GB 

Pojemność : 32 GB 

Typ podłączenia: USB 

2.0, microUSB  

Maksymalna prędkość 

odczytu (Mb/s) do 15 

MB/s 

Wymiary 72x18 mm 

Odcień dominujący 

zielony 

Klasyczny kształt – 

obrotowa osłona USB 

2.0 oraz zatyczkę dla 

wejścia micro USB. 

Nadruk/grawer: jeden 

kolor 

 

100 szt. 

2. Długopis o kształcie klipa 

 

 

 

Plastikowy długopis o 

oryginalnym kształcie 

klipa. Wyposażony w 

niebieski wkład. 

Znakowanie: jeden 

kolor 

 

 

 
 

800 szt. (300 szt. zielone, 200 szt. 

czerwone, 300 szt. czarny) 
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3. Ołówek z gumką 

 

Drewniany ołówek z 

gumką do mazania o 

zabawnym kształcie 

Znakowanie: jeden 

kolor 

 

 

 

 
 

200 szt. 

4. Zestaw kredek 

8-elementowy zestaw 

kredek. 8 kolorowych 

kredek i temperówka w 

poliestrowym 

zapinanym futerale z 

klipsem. 

Rozmiar: 11 x 3,5 x 5 

cm 

Kolor: zielony, 

czerwony 

Znakowanie: jeden 

kolor 

 

 
 

100 szt.  
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5. Zestaw markerów 

8-elementowy zestaw 

markerów z etui Bolt. 8 

kolorowych markerów 

w poliestrowym 

zapinanym futerale z 

klipsem. Poliester. 

 

Rozmiar: 4 x 11,5 x 4,5 

cm 

Kolor: zielony, 

czerwony 

 Znakowanie: jeden 

kolor 

 

 
 

100 szt. 

6. Bańki mydlane, klaskacz 

Urządzenie do robienia 

baniek mydlanych z 

płynem, 50 ml i 

klaskacz w jednym, 4 

wzory mix    Wymiary: 

23,5 x 6 x 2 cm 

    Waga: 0.62 kg 

    Kolor: 

wielokolorowy 

    Materiał: PVC, PE, 

PP 

Znakowanie: 1 kolor 

 

 

100 szt. 
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7. Plastikowa układanka 

 

plastikowa układanka. 

Plastik HIPS 

Wymiary: 9x7,5x0,5 

cm 

Nadruk: zdjęcie 

dedykowane z logo, 

pełny kolor 

 

 

  

200 szt. 

8. Opaska odblaskowa 45 cm 

 

 

 

Opaska odblaskowa 45 

cm 

Wymiary: 45 x 3 x 0,2 

cm 

Znakowanie: jeden 

kolor 

 

 

 

 

 
 

200 szt. (100 szt. żółte,  

100 szt. białe) 
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9. Piłeczka antystresowa 

 

Gadżet antystresowy 

wykonany z bardzo 

twardej pianki 

poliuretanowej z 

nadrukiem 

transferowym Happy. 

Materiał wykonania: 

poliuretan. Wymiary: 

60X60X60mm 

Znakowanie: jeden 

kolor 

 

 

 
 

200 szt.  

(4 kolory po 50 sztuk) 

10. Układanka w pudełku 

 

 

 

Komplet układanek w 

pudełku – gra 

zręcznościowa. 

Transparentna kostka z 

kolorową grą 

zręcznościową 

wewnątrz. 

Wymiary: 4x4x4 cm 

Nadruk: jeden kolor 

 

 

 

 
 

200 szt. 
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11. Torba bawełniana 

 

 

 

Torba 100% bawełna. 

Uchwyty 70-75 cm 

wymiar: 370x410 mm 

kolor czarny z  

nadrukiem w pełnym 

kolorze 

 

  

200 szt. 

12. Torba bawełniana 

 

Torba 100%  płótno 

bawełniane: 280 g/m
2
. 

Zawiera kieszeń 

wewnętrzną i uchwyty 

65 cm.  

Dno rozszerzane 

wymiar: 

450x380x105mm 

nadruk: pełny kolor 

zdjęcie 

  

200 szt. 

 

13. Smycz 

 

 

Smycz z metalowym 

karabińczykiem.  

Koloru: jasna zieleń, 

czerwone  

Rozmiar: 10 x 440 mm 

Nadruk jeden kolor 

 

 
 

300 szt.  

(100 szt. zielony,  

100 szt. czerwony, 100 szt. czarny) 
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14. Puzzle z nadrukiem trolejbusu 

Puzzle A3 ok. 100 

elementów pakowane w 

pudełko standard. 

- rozmiar układanki: 

420x300mm 

- tektura lita 1,5 mm 

oklejana wydrukiem 

(zdjęcie dedykowane) 

- wydruk offsetowy 

4+0 CMYK, kreda 130 

- sztancowane 

- zapakowane do 

woreczka foliowego „z 

żyłką” 

Pudełko dwuczęściowe 

o wymiarach  

- wieko – tektura lita 

1,5 mm oklejana 

wydrukiem (zdjęcie 

dedykowane) 

- wydruk offsetowy 

4+0 CMYK, kreda 130, 

folia błysk 

- dno – mikrofala 

jednostronnie bielona 

E400 

Na wierzchu pudełka i 

na puzzlach 

znakowanie logiem 

pełen kolor. 

 

200 szt. 
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15. 12 kredek w tubie 

 

12 kredek w tubie. 

Przezroczyste wieczko 

z temperówką. 

Wymiary: śr. 3, 6x10, 5 

cm. Nadruk jeden kolor 

Maksymalna wielkość 

nadruku: 110x40 .  

 

 

 
 

100 szt. 

16. Magnes 

 

Wymiar 10x4 cm 

(magnes w formie 

trolejbusu lub autobusu 

z wyciętym kształtem 

pojazdu, na magnesie 

zdjęcie pełny kolor plus 

logo ztm, grubość 0,7 

mm, folia do druku 

błysk, laminat 

zabezpieczający błysk 

 

 

100 szt. 
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17. Brelok ze ściereczką 

Brelok czarny ze 

ściereczką do 

czyszczenia okularów, 

monitora itp. Wymiary: 

6, 1 x 2 cm (cloth 

approx. 11, 5 x 12 cm). 

Rodzaj nadruku – jeden 

kolor 

 

  
 

100 szt. 



Lp. Nazwa Opis 
Przykładowa wizualizacja materiału 

reklamowego 
Ilość 

18. Karta Przeżycia 11w1 

 

Karta Przeżycia 11w1 

zawiera następujące 

narzędzia: 

• Śrubokręt 

• Klucz do nakrętek (4 

rozmiary) 

• Linijka 

• Klucz do śrub 

motylkowych 

• Koło do określania 

kierunku 

• Zaczep do breloczka 

na klucze itp. 

• Klucz do nakrętek (2 

rozmiary) 

• Otwieracz do puszek 

• Piła 

• Otwieracz do kapsli 

• Nóż 

 

SPECYFIKACJA: 
 Karta Przeżycia 

11w1 (Car 

Survival Tool) 

ładnie 

zapakowana 

 Wielofunkcyjna 

karta w formie 

samochodu 

 Materiał: Stal 

nierdzewna 

 Wymiary: 8.5 x 

4 x 0.2cm 

 

 

100 szt. 
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19. Uchwyt teleskopowy do sefie 

Uchwyt wyposażony w 

kabel za pomocą wtyku 

typu mini jack 

podłączanydo telefonu 

umożliwia robienie 

zdjęć bez dotykania 

telefonu. Rozstaw 

uchwytu pasuje do 

telefonów o szerokości 

od 6 do 9 cm. 

Kompatybilny z 

urządzeniami 

wyposażonymi w 

system iOS 5.0 lub 

wyższy oraz Android 

OS 4.0 lub wyższy. 

Materiał: tworzywo, 

metal, silikon. Kolor: 

czarny. Wymiary 

produktu: dł. min. 222 

mm, dł. max. 1000 x 45 

mm. Rodzaj 

opakowania: kartonik 

biały. Znakowanie 

jeden kolor 

 

100 szt. 
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20. Lunch box ze sztućcami 

Pojemnik na lunch z 

przegródką wykonany z 

PP. Może być używany 

w kuchence 

mikrofalowej. Zestaw 

sztućców (nóż i widelec 

umieszczone w 

pokrywce) wykonany z 

PS. 

Wymiary: 20x14x7 

(cm) 

Waga: 0.166 (kg) 

Kolor: zielony, 

czerwony, biały 

Materiał: PLASTIC 

Nadruk jeden kolor 

 

100 szt. 
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21. 
2-częściowy nóż kelnerski z 

zatyczką Belgio 

 

2-częściowy nóż 

kelnerski z zatyczką 

Belgio. Zestaw składa 

się z noża kelnerskiego 

oraz zatyczki do butelki 

z funkcją nalewania. 

Prezentowany w 

drewnianym pudełku 

prezentowym z blaszką 

na logo. Unikatowy 

design!. Drewno i stal 

nierdzewna. 

 

Wymiary produktu: 

11,5 x 13,5 x 3,5 cm 

Nadruk 1 kolor 

 

 
 

100 szt. 
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22. 
Elastyczna lampka USB do 

komputera 

 

Wykonana z plastiku i 

metalu, wymiary 

17x1,7x1 cm 

Dopuszczalne kolory: 

czarny, zielony, 

czerwony, biały 

Nadruk : jeden kolor 

 
 

100 szt. 

23. Latarka 6 LED z paskiem na rękę 

Wykonana z 

aluminium. Średnica 

2,5 cm 

Długość 5 cm 

 

Dopuszczalne kolory: 

czarny, czerwony, 

zielony 

 

Nadruk/grawer: 1 kolor  

200 szt. 
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24. Dmuchany zagłówek podróżny 

 

Materiał mikrofibra, 

wymiary 26,5x43 cm 

Dopuszczalne kolory: 

czarny, zielony, 

czerwony, biały 

Nadruk: jeden kolor 

  

100 szt. 

 


