
Kubek latte z łyżeczką
MO8442

Kubek z kamionki z łyżeczką. Pojemność: 
340 ml. Specjalna powłoka do nadruku 
sublimacyjnego.

Wymiary: #8.5x12 cm

Cena w PLN 11,05

1

Kubek latte Funny
KUB1

kubek do wykonywania nadruków subli-
macyjnych Latte mały, FUNNY, z wnę-
trzem i uszkiem w kolorze czarnym

Wymiary:φ 90/60 x H 100 mm

Cena w PLN 11,08

Kubki bidony termosy



Kubek kolorowe wnętrze
KUB2

 kubek do wykonywania nadruków subli-
macyjnych Kubek z kolorowym wnętrzem

Wymiary:  φ 82 x H 95 mm

Cena w PLN 5,35

2

Kubek kolorowe ucho
KUB3

 kubek do wykonywania nadruków subli-
macyjnych Kubek z kolorowym uchem

Wymiary: φ 82 x H 95 mm

Cena w PLN 5,35

Kubki bidony termosy



Kubek kolorowe ucho i wnętrze
KUB4

 kubek do wykonywania nadruków subli-
macyjnych Kubek z kolorowym wnętrzem 
i uchem

Wymiary:  φ 82 x H 95 mm

Cena w PLN 5,35

3

Kubek z łyżeczką
KUB5

kubek do wykonywania nadruków subli-
macyjnych Kubek łyżeczką i wnętrzem w 
kolorze 

Wymiary: φ 82 x H 100 mm

Cena w PLN 11,09

Kubki bidony termosy



Kubek z ramką
KUB6

 kubek  z ramką do wykonywania nadru-
ków sublimacyjnych

Wymiary:  φ 82 x H 95 mm

Cena w PLN 12,7

4

Kubek magiczny latte
KUB7

kubek do wykonywania nadruków subli-
macyjnych Latte mały, magiczny

Wymiary:  φ 90/60 x H 100 mm

Cena w PLN 17,10

Kubki bidony termosy



Kubek magiczny duże latte
KUB8

kubek do wykonywania nadruków subli-
macyjnych  Latte duży, magiczny

Wymiary:  φ 90/60 x H 150 mm

Cena w PLN 18,20

5

Kubek magiczny matowy
KUB9

kubek magiczny do wykonywania nadru-
ków sublimacyjnych
Kolor - czarny matowy

Wymiary:  φ 82 x H 95 mm

Cena w PLN 13,80

Kubki bidony termosy



Kubek magiczny
KUB10

kubek magiczny do wykonywania nadru-
ków sublimacyjnych
 

Wymiary:  φ 82 x H 95 mm

Cena w PLN 12,70

6

Kubek magiczny
KUB11

kubek magiczny do wykonywania nadru-
ków sublimacyjnych z kolorowym  wnę-
trzem

Wymiary:  φ 82 x H 95 mm

Cena w PLN 14,80

Kubki bidony termosy



Kubek biały
KUB12

kubek porcelanowy Windsor Expresso do 
wykonywania nadruków sublimacyjnych

Wymiary:  φ 70 x H 100 mm

Cena w PLN 9,51

7

Kubek Duży
KUB13

kubek do wykonywania nadruków subli-
macyjnych

Wymiary:  φ 85 x H 117 mm

Cena w PLN 5,82

Kubki bidony termosy



Kubek duży latte
KUB14

kubek do wykonywania nadruków subli-
macyjnych Latte duży, biały

Wymiary:  φ 90/60 x H 150 mm

Cena w PLN 12,20

8

Filiżanka
KUB15

filiżanka do wykonywania nadruków subli-
macyjnych W komplecie talerzyk i łyżecz-
ka

Wymiary:  φ 75 x H 50 mm

Cena w PLN 13,75

Kubki bidony termosy



Kubek 
KUB16

 kubek do wykonywania nadruków subli-
macyjnych

Wymiary:  φ 82 x H 95 mm

Cena w PLN 4,45

9

Kubek szklany
KUB17

kubek szklany do wykonywania nadruków 
sublimacyjnych

Wymiary: φ 82 x H 95 mm

Cena w PLN 8,50

Kubki bidony termosy



Kubek szklany matowy
KUB18

 kubek szkalny matowy do wykonywania 
nadruków sublimacyjnych

Wymiary:  φ 82 x H 95 mm

Cena w PLN 8,50

10

Kubek serce
KUB19

kubek z uszkiem w kształcie serca do wy-
konywania nadruków sublimacyjnych

Wymiary: φ 80 x H 95 mm

Cena w PLN 6,90

Kubki bidony termosy



Kufel
KUB20

kufel do wykonywania nadruków sublima-
cyjnych

Wymiary:  φ 75 x H 175 mm

Cena w PLN 33,20

11

Kubek małe latte
KUB21

kubek do wykonywania nadruków subli-
macyjnych Latte mały, biały 

Wymiary: φ 90/60 x H 100 mm

Cena w PLN 8,45

Kubki bidony termosy



Kubek mini
KUB22

kubek Expresso do wykonywania nadru-
ków sublimacyjnych

Wymiary:  φ 70 x H 70 mm

Cena w PLN 5,81

12

Kubek duży 550 ml
KUB23

kubek do wykonywania nadruków subli-
macyjnych

Wymiary: φ 100 x H 110 mm

Cena w PLN 15,40

Kubki bidony termosy



Kubek ceramiczny
MO8832

Ceramiczny kubek pojemność 300ml. 
Opakowanie biały kartonik. Znakowanie 
tampodrukiem nie jest odporne na zmy-
warkę. Znakowanie kalką jest odporne na 
mycie w zmywarce

Wymiary:  #7,6x11,3 cm

Cena w PLN 7,65

13

Klasyczny kubek ceramiczny
KC7062

Ceramiczny kubek o klasycznym kształcie. 
Pojemność 300 ml. Pakowany w indywi-
dualne kartonowe pudełko. Tampodruk nie 
jest odporny na działanie zmywarki, trans-
fer na ceramice: tak.

Wymiary: #8x9 cm

Cena w PLN 7,13

Kubki bidony termosy



Kubek
KC7063

Ceramiczny kubek o nowoczesnym 
kształcie. Pojemność 300 ml. Pakowany 
w indywidualne kartonowe pudełko. Tam-
podruk nie jest odporny na działanie zmy-
warki, transfer na ceramice: tak.

Wymiary:   #8x12 cm

Cena w PLN 8,30

14

Kubek dwukolorowy
MO7344

Dwukolorowy ceramiczny kubek do kawy 
z łyżeczką w kolorze wnętrza kubka. Poj. 
250 ml. W pudełku. Tampodruk nie jest 
odporny na działanie zmywarki. Transfer 
na ceramice: odporny na działanie zmy-
warki.

Wymiary: #10x12 cm

Cena w PLN 7,91

Kubki bidony termosy



Kubek glazurowy
MO8058

Kolorowy, glazurowany kubek z kamionki. 
Pojemność: 200ml. Opakowanie zbiorcze. 
Tampodruk nie jest odporny na działanie 
zmywarki. Transfer na ceramice jest od-
porny na działanie zmywarki.

Wymiary:  #7x8 cm

Cena w PLN 6,76

15

Ceramiczny kubek
MO8831

Ceramiczny kubek pojemność 180ml. 
Opakowanie biały kartonik. Znakowanie 
tampodrukiem nie jest odporne na zmy-
warkę. Znakowanie kalką jest odporne na 
mycie w zmywarce.

Wymiary: #7,8x9,6 cm

Cena w PLN 6,94

Kubki bidony termosy



Kubek do kawy
MO8316

„Wykonany z kamionki kubek do kawy o 
pojemności 160 ml. Tampodruk nie jest 
odporny na działanie zmywarki transfer na 
ceramice: bezpieczny.”

Wymiary:  #7x8,5 cm

Cena w PLN 4,88

16

Porcelanowy zestaw
MO8318

Porcelanowy zestaw do cappucinno dla 4 
osób, pakowany w białe pudełko. Sprze-
dawany po 4 szt., podana cena jest za 1 
szt. Znakowanie: tampodruk jest nieod-
porny na dzialanie zmywarki, transfer na 
ceramice: bezpieczny.

Wymiary:  #9,4 cm

Cena w PLN 14,79

Kubki bidony termosy



Porcelanowy zestaw
MO8317

Porcelanowy zestaw do espresso dla 6 
osób, pakowany w białe pudełko. Sprze-
dawany po 6 szt., podana cena jest za 1 
szt. Znakowanie: tampodruk jest nieod-
porny na dzialanie zmywarki, transfer na 
ceramice: bezpieczny.

Wymiary:  #6,4 cm

Cena w PLN 8,11

17

Kubek tablica
MO8658

Kubek porcelitowy z powierzchnią do-
stosowaną do pisania kredą.Pojemność 
300ml.

Wymiary:  #7,9x9,5 cm

Cena w PLN 6,20

Kubki bidony termosy



Kubek ceramiczny
MO8130

Kubek ceramiczny o podwójnych ścian-
kach z silikonowym wieczkiem. Idealny 
do gorących napojów. Tampodruk nie jest 
odporny na działanie zmywarki. Transfer 
na ceramice jest odporny na działanie 
zmywarki.

Wymiary:  #9x13,5 cm

Cena w PLN 21,09

18

Kubek ceramiczny z opaską
MO7683

Ceramiczny kubek z silikonową pokrywką i 
opaską dookoła, któraochroni Twoje dłonie 
przed poparzeniem. Pojemność 400ml. Nie 
odpowiednie do kuchenek mikrofalowych. 
Tampodruk nie jest odporny na działanie 
zmywarki transfer na ceramice: tak.

Wymiary: #9x12 cm

Cena w PLN 20,65

Kubki bidony termosy



Kubek ceramiczny tablica
MO8662

Kubek ceramiczny z podwójnymi ścian-
kami na których możesz pisaćkredą. 
Zawiera pokrywkę silikonową. Pojemność 
350ml.

Wymiary: #9x13,5 cm

Cena w PLN 21,81

19

Porcelanowy zestaw 
AR1682

Porcelanowy zestaw do espresso dla dwóch 
osób. W komplecie 2 filiżanki, spodki i por-
celanowe łyżeczki. Tampodruk: nie jest 
odporny na działanie zmywarki, transfer na 
ceramice: tak.

Wymiary: 22x16x6 cm

Cena w PLN 46,20

Kubki bidony termosy



Kubki do kawy
AR1630

Porcelanowe kubki do kawy z łyżeczkami 
i podstawkami z bambusa. 2 częściowy 
elegancki komplet w ozdobnym pudełku. 
Tampodruk: nie jest odporny na działanie 
zmywarki transfer na ceramice: tak

Wymiary: 33,5x13,5x8,5 cm

Cena w PLN 60,90

20

Zestaw do herbaty
MO7343

Zestaw do herbaty: dzbanek 400 ml i filiżan-
ka. Biała ceramika. Czarne ozdobne pudeł-
ko. Tampodruk nie jest odporny na działanie 
zmywarki. Transfer na ceramice jest odpor-
ny na działanie zmywarki

Wymiary: 12,5x12,5x13 cm

Cena w PLN 33,80

Kubki bidony termosy



Zestaw do espresso
MO8498

Czteroczęściowy zestaw do espresso: 
każda filiżanka o pojemności 60 ml i pa-
sujący do niej spodek w innym kolorze. 
Materiał: porcelana.

Wymiary: 12x12x9 cm

Cena w PLN 32,56

21

Komplet kubków
MO8497

Komplet 2 kubków porcelanowych ze wzo-
rem o pojemności 280 ml. Wdopasowanym 
kolorystycznie pudełku.

Wymiary: 18x9x10 cm

Cena w PLN 30,29

Kubki bidony termosy



Kubek z bambusa
MO8547

Jednowarstwowy kubek z włókna bambu-
sowego z silikonową pokrywkąi opaską. 
Pojemność: 350 ml.

Wymiary:  #9x11cm

Cena w PLN 10,75

22

Kubek  opaską
MO8078

Kubek z silikonową pokrywką i opaską na 
środku. Pojedyncze ścianki. Błyszczący 
biały PP. Pojemność: 350 ml.

Wymiary:  #8,5x11 cm

Cena w PLN 9,99

Kubki bidony termosy



Kubek ze stali nierdzwnej
MO5608

Kubek ze stali nierdzewnej z plastikową 
rączką. Pojemność: 455 ml.
 

Wymiary:   #8x16,5 cm

Cena w PLN 13,63

23

Kubek
KC5610

Plastikowy kubek izolacyjny z pokrywką. 
Pojemność: 400ml.
 

Wymiary:  #8x17 cm

Cena w PLN 8,95

Kubki bidony termosy



Kubek izotermiczny
MO8796

Kubek izotermiczny o pojemności 350ml, 
ścianki wykonane ze stali nierdzewnej, 
pokryte na zewnątrz materiałem PP.
 

Wymiary:  #8x17cm

Cena w PLN 18,02

24

Kubek izotermiczny
MO8659

Kubek izotermiczny o pojemności 455ml. 
Ścianka wewnętrzna i zewnętrzna wykona-
na ze stali nierdzewnej, a poktywka z plasti-
ku.

Wymiary:  #8x17cm

Cena w PLN 14,92

Kubki bidony termosy



Kubek turystyczny
MO7248

Kubek turystyczny ze stali nierdzewnej z 
plastikową przykrywką.Podwójne ścianki. 
Metaliczne i błyszczące kolory. Pojem-
ność: 500ml.

Wymiary:  #8x20,5 cm

Cena w PLN 17,29

25

Kubek izotermiczny
MO3559

Kubek ze stali nierdzewnej, podwójne ścian-
ki, pastikowe wnętrze, przykrywka. Pojem-
ność: 455 ml.
 

Wymiary:   #8x17 cm

Cena w PLN 15,60

Kubki bidony termosy



Kubek izotermiczny
MO8125

Kubek termiczny ze stali nierdzewnej o 
podwójnych ściankach.
 

Wymiary:  #8x18cm

Cena w PLN 19,63

26

Termos 500ml
MO8314

Termos ze stali nierdzewnej. Podwójne 
ścianki. Pojemność: 500ml.
 

Wymiary:  #6.5x24cm

Cena w PLN 23,23

Kubki bidony termosy



Termos + kubki
KC2694

Termos ze stali nierdzewnej (500 ml), 
podwójne ścianki, w komplecie 2 kubki 
(220 ml) w ozdobnym pudełku z grubego 
kartonu.

Wymiary:  #6,5x24,5x cm

Cena w PLN 58,48

27

Metalowy kubek
MO8313

Metalowy kubek z uchwytem w postaci 
karabinka. Posiada podwójneścianki, wyko-
nany ze stali nierdzewnej.
 

Wymiary:  #11x7,5cm

Cena w PLN 15,31

Kubki bidony termosy



Termos z uchwytem 
MO8315

Termos ze stali nierdzewnej z uchwytem. 
Pojemność: 1 litr.
 

Wymiary:  #9x29cm

Cena w PLN 51,50

28

Termos + etui
IT2394

Termos ze stali nierdzewnej. Dwuwarstwo-
wy. Pojemność: 500 ml. Dołączone etui z 
PCV z rączką.

Wymiary:   #6,5x24 cm

Cena w PLN 23,20

Kubki bidony termosy



Bidon
MO8545

Bidon wykonany z jednowarstwowego 
aluminium. Pojemność 600 ml. Gumowa-
ne wykończenie.

Wymiary:   #7x21cm

Cena w PLN 13,83

29

Bidon aluminiowy
KC1203

Aluminiowa butelka. Pojemność: 600 ml

Wymiary:  #7x21 cm

Cena w PLN 10,86

Kubki bidony termosy



Bidon ze słomką
MO7841

Butelka ze stali nierdzewnej (pojedyncze 
ścianki) ze składaną przezroczystą słom-
ką mocowaną w zamykającej pokrywce. 
Pojemność: 500ml.

Wymiary:  #6,5x19,5 cm

Cena w PLN 23,99

30

Bidon dwykolorowy
MO7490

Dwukolorowa butelka do napojów ze stali 
nierdzewnej, z gumową opaską i karabin-
kiem. Pojemność: 750 ml.

Wymiary:  #7x26,5 cm

Cena w PLN 23,67

Kubki bidony termosy



Mini bidon
MO8287

Mini bidon metalowy z karabinkiem. Po-
jemność: 300 ml.
 

Wymiary:  #6x15cm

Cena w PLN 9,33

31

Szczelna butelka
MO8656

Szczelna butelka 700ml wykonana z TRITA-
NU. Mały kubeczek na końcu.
 

Wymiary:  #6x24cm

Cena w PLN 23,67

Kubki bidony termosy



Bidon z pojemnikiem
MO8311

Plastikowy bidon z pojemnikiem na owoce 
lub mięte. Automatyczneotwieranie.
 

Wymiary: #7x25cm

Cena w PLN 22,38

32

Bidon z ustnikiem
MO8657

Bidon o pojemności 550ml wykonany z TRI-
TANU z podwójnymi ściankami. Składany 
ustnik

Wymiary:  #7x27,5cm

Cena w PLN 29,78

Kubki bidony termosy



Bidon
MO8310

Plastikowy matowy bidon z zamknięciem 
typu pop up. BPA free. Pojemność: 750ml.

Wymiary:  #6,5x23 cm

Cena w PLN 19,63

33

Bidon z ustnikiem
MO8308

Plastikowy bidon z chowanym ustnikiem.
 

Wymiary: #5x21cm

Cena w PLN 15,05

Kubki bidony termosy



Butelka do napojów
MO8819

Butelka do napojów o pojemności 500ml.
 

Wymiary:  #7x17cm

Cena w PLN 4,25

34

Bidon sportowy
MO7852

Sportowa butelka do napojów, z przezro-
czystego kolorowego plastiku PE, z czarną 
pokrywką. Pojemność 575ml.

Wymiary: #6,5x20 cm

Cena w PLN 7,02

Kubki bidony termosy



Elastyczny bidon
MO8294

Plastikowy pojemnik na wodę z aluminio-
wym karabinkiem. Bez dodatku bisfenolu. 
Pojemność 480ml.

Wymiary:  12x26cm

Cena w PLN 3,73

35

Bidon 
MO3519

Bidon o pojemności 400ml z wkładem za-
wierającym płyn, który po wcześniejszym 
zamrożeniu oddaje chłód napojowi w bido-
nie.

Wymiary: #6x19cm

Cena w PLN 9,39

Kubki bidony termosy



Termos R08382

Termos konferencyjny o pojemności 1,2 
l, z rączką. Próżnia pomiędzy dwiema 
ściankami zapewnia bardzo dobre właści-
wości termoizolacyjne. Wewnętrzna ścian-
ka wykonana ze stali o podwyższonej 
jakości 18/8. Pakowany w biały kartonik.

Wymiary: 160x250x103

Cena w PLN 62,46

36

Termos + 2 kubki  R08384

Termos próżniowy z dwiema metalowymi 
ściankami dobrze trzymający ciepło. We-
wnątrz termosu i kubków zastosowano 
stal 18/8 o podwyższonej jakości. Po-
jemność termosu 480 ml, kubków 180 ml 
każdy. 

Wymiary: 325x230x80

Cena w PLN 31,84

kubki, bidony, termosy



Metalowy termos R08383

Zestaw składający się z termosu próż-
niowego i 2 kubków w upominkowym 
srebrnym opakowaniu. Termos z dwoma 
metalowymi ściankami dobrze trzymający 
ciepło, na zewnątrz pokryty niebieskim 
lakierem. 

Wymiary: 325x230x80

Cena w PLN 31,84

37

Termos 700ml  R08377

Termos o pojemności 700ml.  Z próżnią 
między dwoma ściankami ze stali nie-
rdzewnej. Wewnątrz stal 18/8 o podwyż-
szonej jakości. Z uchwytem. Pokryty grafi-
tową metaliczną farbą. Pakowany w biały 
kartonik.

Wymiary: 80x275x80

Cena w PLN 28,65

kubki, bidony, termosy



Termos 950ml R08387

Termos o pojemności 950 ml. Dwie ścian-
ki ze stali nierdzewnej, wewnątrz stal 18/8 
o podwyższonej jakości. Termos charak-
teryzuje się doskonałymi właściwościami 
izolacji termicznej. Powlekany przyjemną 
w dotyku farbą gumowaną. 

Wymiary: 95x290x95

Cena w PLN 50,97

38

Zestaw izotermiczny R08215

Zestaw izotermiczny składający się z 
termosu o podwójnych ściankami ze stali 
nierdzewnej o pojemności 450 ml, dwóch 
kubków o pojemności 180 ml i torby izo-
termicznej na ramię. Wewnątrz termosu 
i kubków zastosowano stal nierdzewną. 

Wymiary: 150x260x65

Cena w PLN 38,15

kubki, bidony, termosy



Piersiówka 200ml R08307

Wykonana ze stali nierdzewnej o podwyż-
szonej jakości 18/8 piersiówka o pojemno-
ści około 200 ml. Pakowana w białe karto-
nowe pudełko.

Wymiary: 95x130x25

Cena w PLN 9,25

39

Kubek 240ml  R08390

Kubek ze stali nierdzewnej o pojemności 
240 ml. Pakowany w  kartonowe pudełko.

Wymiary:75x88x75

Cena w PLN 11,42

kubki, bidony, termosy



Kubek izotermiczny R08326

Szczelny termos - kubek izotermiczny o 
pojemności 430 ml. Dwie ścianki wykona-
ne ze stali nierdzewnej, wewnętrzna ze 
stali o podwyższonej jakości 18/8 i próżni 
pomiędzy nimi. Zapewnia bardzo dobrą 
izolację cieplną płynu.  

Wymiary: 80x220x80

Cena w PLN 30,56

40

Zestaw izotermiczny  R08398

Zestaw izotermiczny składający się z 
termosu o podwójnych ściankami ze stali 
nierdzewnej o pojemności 450 ml, dwóch 
kubków o pojemności 180 ml i torby izo-
termicznej na ramię. Wewnątrz termosu 
i kubków zastosowano stal nierdzewną. 

Wymiary: 150x260x65

Cena w PLN 38,15

kubki, bidony, termosy



Kubek izotermicznyny R08398

Szczelny kubek izotermiczny – termos 
o pojemności 450 ml. Z próżnią między 
dwoma ściankami ze stali nierdzewnej. 
Wewnątrz stal 18/8 o podwyższonej jako-
ści. Pakowany w biały kartonik.

Wymiary: 80x200x80

Cena w PLN 25,45

41

Kubek izotermicznyny R08391.051

Kubek izotermiczny - termos o pojemności 
450 ml. Wykonany ze stali nierdzewnej. 
Próżnia pomiędzy dwiema ściankami za-
pewnia bardzo dobre właściwości termo-
izolacyjne. Wewnętrzna ścianka wykona-
na ze stali o podwyższonej jakości 18/8. 

Wymiary:81x205x81

Cena w PLN 25,45

kubki, bidony, termosy



Kubek izotermiczny R08399

Kubek izotermiczny - termos o pojemno-
ści 450 ml. Wykonany ze stali nierdzewnej 
pokrytej lakierem. Próżnia pomiędzy dwie-
ma ściankami zapewnia bardzo dobre 
właściwości termoizolacyjne. Wewnętrzna 
ścianka wykonana ze stali o podwyższo-
nej jakości 18/8. 

Wymiary: 81x205x81

Cena w PLN 25,45
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Kubek izotermiczny  R08389

Kubek-termos 270 ml. 2 ścianki ze stali 
nierdzewnej, wewnątrz stal 18/8 o pod-
wyższonej jakości. Próżnia pomiędzy 
dwiema ściankami zapewnia bardzo dobre 
właściwości termoizolacyjne. Pokrywkę 
kubka można rozkręcić, co pozwala na 
staranne umycie kubka.
Wymiary:76x165x76

Cena w PLN 22,27

kubki, bidony, termosy



Kubek izotermicznyny R08347

Kubek izotermiczny o pojemności 450 ml. 
Ścianka zewnętrzna wykonana ze stali 
nierdzewnej, wewnątrz zastosowano pla-
stik. Pakowany w białe kartonowe pudeł-
ko.

Wymiary: 81x200x81

Cena w PLN 11,42
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Kubek izotermicznyny R08349

Kubek izotermiczny z metalową pokrywką 
i 2 ściankami ze stali nierdzewnej. We-
wnątrz kubka stal 18/8 o podwyższonej 
jakości, na zewnątrz stal nierdzewna 18/0 
i transparentny plastik. Pojemność: 380 
ml. 

Wymiary:83x175x83

Cena w PLN 12,70

kubki, bidony, termosy



Kubek izotermiczny R08397

Kubek izotermiczny – termos o pojem-
ności 450 ml. Z próżnią między dwiema 
ściankami ze stali nierdzewnej. Wewnątrz 
stal 18/8 o podwyższonej jakości. Pako-
wany w biały kartonik.

Wymiary: 80x200x80

Cena w PLN 15,89
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Kubek izotermiczny  R08396

Szczelny kubek izotermiczny o pojemno-
ści 350 ml. 2 ścianki ze stali nierdzewnej, 
wewnątrz stal 18/8 o podwyższonej jako-
ści. Pokrywkę kubka można rozkręcić, co 
pozwala na staranne umycie kubka. Pako-
wany w białe kartonowe opakowanie.

Wymiary:72x195x72

Cena w PLN 20,99

kubki, bidony, termosy



Kubek izotermicznyny R08394

Szczelny kubek izotermiczny o pojemno-
ści 350 ml. Dwie ścianki ze stali nierdzew-
nej, wewnątrz stal 18/8 o podwyższonej 
jakości. Próżnia pomiędzy ściankami 
zapewnia bardzo dobre właściwości ter-
moizolacyjne. 

Wymiary: 72x195x72

Cena w PLN 24,18
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Opaska na kubek R00001

Wymienna ozdobna opaska do kubka 
izotermicznego R08394 i R08396. Wyko-
nana z tworzywa sztucznego z dodatkiem 
silikonu.

Wymiary:70x10x70

Cena w PLN 0,51

kubki, bidony, termosy



Kubek izotermiczny R08393

Kubek izotermiczny z metalowo-plastiko-
wą pokrywką i dwiema ściankami ze stali 
nierdzewnej. Wewnątrz kubka stal 18/8 o 
podwyższonej jakości. Pojemność: 380 
ml. Pakowany w biały kartonik.

Wymiary:83x175x83

Cena w PLN 12,05
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Kubek izotermiczny  R08329

Kubek izotermiczny ze stali nierdzewnej 
z poręcznym uchwytem. Pojemność 380 
ml. Wewnętrzna ścianka wykonana jest  z 
ulepszonej stali 18/8. Pakowany w opako-
wanie kartonowe.

Wymiary130x175x85

Cena w PLN 12,05

kubki, bidony, termosy



Kubek izotermicznyny R08359

Wykonany ze stali nierdzewnej i plastiku 
kubek izotermiczny o pojemności 400 ml. 
Pakowany w białe kartonowe opakowanie

Wymiary: 85x165x68

Cena w PLN 5,67
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Kubek izotermiczny R08388

Szczelny kubek izotermiczny o pojemno-
ści 250 ml z dwiema ściankami ze stali 
nierdzewnej. Wewnątrz kubka stal 18/8 o 
podwyższonej jakości. Pakowany w białe 
kartonowe opakowanie.

Wymiary:75x145x75

Cena w PLN 9,50

kubki, bidony, termosy



Kubek izotermiczny R08392

Kubek izotermiczny z metalowo-plasti-
kową pokrywką i 2 ściankami ze stali 
nierdzewnej. Wewnątrz kubka stal 18/8 o 
podwyższonej jakości. Pojemność: 380 
ml. Pakowany w biały kartonik.

Wymiary:82x182x82

Cena w PLN 11,42
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Samochodowy kubek  R08358

Wykonany ze stali nierdzewnej na ze-
wnątrz i wewnątrz samochodowy kubek 
izotermiczny o pojemności 400 ml z pod-
grzewaczem. Wewnątrz zastosowano stal 
nierdzewną 18/8 o podwyższonej jakości.

Wymiary85x165x85

Cena w PLN 17,80

kubki, bidony, termosy



Samochodowy kubek  R08357

Wykonany ze stali nierdzewnej i plastiku 
samochodowy kubek izotermiczny o po-
jemności 420 ml z podgrzewaczem. Ide-
alny towarzysz w długiej podróży samo-
chodem. Podgrzewanie kubka następuje 
przez podłączenie do gniazda zapalniczki. 

Wymiary: 85x165x85

Cena w PLN 13,97
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Kubek izotermiczny R08366

Kubek izotermiczny wykonany z stali nie-
rdzewnej i plastiku. Wewnątrz kubka stal 
18/8 o podwyższonej jakości). Pojemność: 
300 ml. Pakowany w białe kartonowe opa-
kowanie.

Wymiary:77x162x77

Cena w PLN 8,23

kubki, bidony, termosy



Kubek izotermiczny R08367

Kubek izotermiczny ze stali nierdzewnej o 
pojemności 430 ml. Wewnątrz wykonany 
z plastiku. Pakowany w białe kartonowe 
pudełko.

Wymiary:85x172x85

Cena w PLN 9,50
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Kubek izotermiczny  R08325

Kubek izotermiczny o pojemności 350 ml. 
Wewnątrz kubka zastosowano stal 18/8 o 
podwyższonej jakości, na zewnątrz pla-
stik. Pakowany w białe kartonowe opako-
wanie.

Wymiary: 76x180x76

Cena w PLN 12,70

kubki, bidony, termosy



Kubek izotermiczny R08338

Kubek izotermiczny o pojemności 450 ml 
i obydwu ściankach wykonanych z grube-
go plastiku. Pakowany w białe kartonowe 
pudełko.

Wymiary: 81x200x81

Cena w PLN 6,32
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Kubek izotermiczny R08327

Szczelny kubek izotermiczny o pojem-
ności 400 ml. Dwie ścianki wykonane z 
plastiku. Wyposażony w ergonomiczny 
uchwyt. Pakowany w biały kartonik.

Wymiary:80x210x80

Cena w PLN 18,43

kubki, bidony, termosy



Kubek 450ml R08323

Modny kubek na dużą kawę. Wykonany z 
wysokiej jakości plastiku o dwóch grubych 
ściankach dla dobrego trzymania ciepła. 
Pokrywka z gwintem. Dodatkowa opaska 
silikonowa ułatwiająca wygodne trzymanie 
kubka w dłoni. 

Wymiary:94x175x94

Cena w PLN 5,67
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Kubek ze słomką  R08333

Kubek na zimne napoje z efektowną słom-
ką. Pojemność 450 ml. Podwójne ścianki 
wykonano z wysokiej jakości transparent-
nego plastiku.

Wymiary: 100x245x100

Cena w PLN 5,67

kubki, bidony, termosy



Kubek izotermiczny R08368

Kubek izotermiczny o pojemności 400 
ml w kształcie beczułki. Wewnątrz kubka 
zastosowano stal nierdzewną 18/8 o pod-
wyższonej jakości, na zewnątrz plastik. 
Pakowany w biały kartonik.

Wymiary: 133x118x90

Cena w PLN 9,25
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Kubek izotermiczny R08364

Kubek izotermiczny ze stali nierdzewnej i 
plastiku, z pokrywką. Pojemność 380 ml. 
Wewnątrz kubka stal 18/8 o podwyższo-
nej jakości. Pakowany w białe kartonowe 
opakowanie.

Wymiary:125x135x87

Cena w PLN 9,50

kubki, bidony, termosy



Bidon R08379
Wykonany ze stali nierdzewnej 18/8 700 
ml bidon z karabińczykiem. Pakowany w 
biały kartonik.

Wymiary:70x280x70

Cena w PLN 15,89
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Stalowy bidon R08315
Wykonany ze stali nierdzewnej bidon z ka-
rabińczykiem o pojemności 400 ml. Pako-
wany w białe kartonowe opakowanie.

Wymiary: 65x185x65

Cena w PLN 6,09

kubki, bidony, termosy



Bidon 600ml R08312
Bidon o pojemności 600 ml wykonany z 
tritanu z pokrywką z pp poliproylenu. Tri-
tan jest tworzywem niezawierającym BPA, 
jest wytrzymały i przejrzysty. Bidon posia-
da miarkę, uchwyt na nadgarstek, funkcję 
podwójnego zabezpieczenia.

Wymiary: 85x230x75

Cena w PLN 11,42
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Bidon 400ml R08328

Bidon ze stali nierdzewnej 18/8 o pojem-
ności 400 ml z plastikową pokrywką. Pa-
kowany w biały kartonik.

Wymiary:71x150x71

Cena w PLN 12,63

kubki, bidony, termosy



Stalowy bidon R08319.04

Wykonany ze stali nierdzewnej bidon o 
pojemności 600 ml. Wyposażony w pa-
sek-zaczep oraz wysuwaną słomkę dzięki 
której wygodnie się pije z bidonu. Pako-
wany w białe kartonowe opakowanie.

Wymiary:71x210x71

Cena w PLN 8,23
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Stalowy bidon R08315
Wykonany ze stali nierdzewnej bidon z ka-
rabińczykiem o pojemności 400 ml. Pako-
wany w białe kartonowe opakowanie.

Wymiary: 65x185x65

Cena w PLN 8,23

kubki, bidony, termosy



Składany bidon R08332.01

Wykonany z elastycznego tworzywa skła-
dany bidon na wodę o pojemności 600 ml. 
Dodatkowo wyposażony w karabińczyk 
umożliwiający przytroczenie go do paska. 
Zastosowane tworzywo jest bezpieczne 
dla zdrowia.

Wymiary: 130x260x40

Cena w PLN 3,41
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Składany bidon R08332.04

Wykonany z elastycznego tworzywa skła-
dany bidon na wodę o pojemności 600 ml. 
Dodatkowo wyposażony w karabińczyk 
umożliwiający przytroczenie go do paska. 
Zastosowane tworzywo jest bezpieczne 
dla zdrowia.

Wymiary:130x260x40

Cena w PLN 2,48

kubki, bidony, termosy



Składany bidon R08332.08

Wykonany z elastycznego tworzywa skła-
dany bidon na wodę o pojemności 600 ml. 
Dodatkowo wyposażony w karabińczyk 
umożliwiający przytroczenie go do paska. 
Zastosowane tworzywo jest bezpieczne 
dla zdrowia.

Wymiary:130x260x40

Cena w PLN 2,48
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Składany bidon R08331

Wykonany z elastycznego tworzywa skła-
dany bidon na wodę o pojemności 480 ml. 
Dodatkowo wyposażony w karabińczyk 
umożliwiający przytroczenie go do paska. 
Zastosowane tworzywo jest bezpieczne 
dla zdrowia.

Wymiary: 120x265x30

Cena w PLN 2,23

kubki, bidony, termosy


