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Kosz piknikowy
art.: 60856

Uroczy kosz piknikowy z zastawą dla dwóch 
osób. W koszu znajdują się dwa talerzyki, sztućce, 
solniczka i pieprzniczka oraz nóż kelnerski  
z korkociągiem. Wnętrze wyściełane materiałem 
w kratkę. 

Rozmiar produktu: 30 x 19,2 x 16,5 cm
Grupa znakowania: Etykieta

Cena: 161,48 zł

Kosz piknikowy
art.: 62337

Pojemny kosz piknikowy dla dwóch osób, 
zaopatrzony w plastikowe kieliszki, porcelanowe 
talerze, sztućce oraz nóż kelnerski. Dodatkowo kosz 
wyposażono w komorę chłodzącą zamykaną na 
zamek. 

Rozmiar produktu: 42 x 29 x 39 cm
Grupa znakowania: Zawieszka

Cena: 340,92 zł
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Koc polarowy 
art.: 66902

Duży, ciepły koc wykonany z miękkiego polaru. 
Idealnie sprawdzi się w domu, podróży lub na 
kempingu. Posiada praktyczny pasek z uchwytami 
do noszenia. Gramatura 170 g/m².

Rozmiar produktu: 180 x 112 cm
Grupa znakowania: Haft

Cena: 29,98 zł

Składany koc piknikowy ALVERNIA
art.: F5600500AJ3

Składany koc pinknikowy marki Schwarzwolf, który 
dzięki aluminiowemu podbiciu idealnie sprawdzi 
się na wilogtnym podłożu. Koc ma praktyczne paski 
ułatwiające pakowanie i przenoszenie.

Rozmiar produktu: 170 x 140 cm
Grupa znakowania: Haft

Cena: 115,52 zł
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Kosz piknikowy 
art.: 61276

Kosz piknikowy wykonany z wikliny, zawiera dla 
czterech osób: szklanki, talerze, serwetki, sztućce, 
solniczkę, pieprzniczkę i nóż kelnerski. 

Rozmiar produktu: 47,5 x 34,2 x 24,3 cm
Grupa znakowania: Zawieszka

Cena: 426,36 zł

Plecak piknikowy
art.: 66605

Plecak piknikowy z przegrodą chłodzącą i 
wyposażeniem dla dwóch osób: termosem ze 
stali nierdzewnej, dwoma stalowymi kubkami, 
pojemnikiem na sól i pieprz, małą deską, sztućcami 
i serwetką.

Rozmiar produktu: 25 x 16,5 x 34,5 cm
Grupa znakowania: Termotransfer, Transfer cyfrowy

Cena: 178,94 zł
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Zestaw 4 kieliszków
art.: 65740

Zestaw 4 kieliszków ze stali nierdzewnej, 
umieszczonych w praktycznym etui z ekologicznej 
skóry. 

Rozmiar produktu: ø 4,3 x 6,9 cm
Grupa znakowania: Grawer laserowy

Cena: 16,99 zł

Piersiówka
art.: 65703

Piersiówka ze stali nierdzewnej z bezpiecznym 
zamknięciem, pojemność 237 ml.

Rozmiar produktu: 9,3 x 2,8 x 13,8 cm
Grupa znakowania: Grawer laserowy

Cena: 19,90 zł
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Plecak termiczny 
art.: 60676

Plecak termiczny, posiada dwie kieszenie zapinane 
na zamek i dwie boczne przegródki z siateczki. 

Rozmiar produktu: 25 x 16 x 31 cm
Grupa znakowania: Termotransfer

Cena: 43,90 zł

Torba termiczna
art.: 67301

Torba termiczna z dużą kieszenią i dwoma 
dodatkowymi z zamknięciem na zamek. 
Torbę można przenosić zarówno przy pomocy 
wygodnego paska na ramię jak i solidnego 
uchwytu.  

Rozmiar produktu: ø 28 x 37,5 cm
Grupa znakowania: Sitodruk 

Cena: 62,63 zł



Torba termiczna
art.: 67301

Torba termiczna z dużą kieszenią i dwoma 
dodatkowymi z zamknięciem na zamek. 
Torbę można przenosić zarówno przy pomocy 
wygodnego paska na ramię jak i solidnego 
uchwytu.  

Rozmiar produktu: ø 28 x 37,5 cm
Grupa znakowania: Sitodruk 

Cena: 62,63 zł 9

Pojemnik na lunch
art.: 88489

Praktyczne pudełko na lunch wykonane ze stali 
nierdzewnej i plastiku. Składa się z izolowanego 
pojemnika o poj. 600 ml z podwójnymi ściankami 
i uchwytem oraz drugiego, przeźroczystego 
pojemnika o poj. 320 ml.

Rozmiar produktu: ø 12,5 x 19,5 cm
Grupa znakowania: Grawer laserowy

Cena: 59,72 zł

Pojemnik na lunch
art.: 88544

Duży, składany pojemnik na lunch wykonany z 
sylikonu z łyżką i widelcem, poj. 900 ml. Posiada 
dwie oddzielne komory. Logotyp można umieścić 
na górze produktu.

Rozmiar produktu: 21 x 14,8 x 3,1 cm
Grupa znakowania: Tampodruk, Druk cyfrowy 

Cena: 38,94 zł





11

Zestaw sztućców do grilla
art.: 80648

Zestaw metalowych sztućców do grilla, zawierający 
szczypce do obracania mięsa, łopatkę oraz widelec. 
Całość umieszczona w metalowej skrzynce.

Rozmiar produktu: 37 x 10 x 8 cm
Grupa znakowania: Grawer laserowy 

Cena: 59,72 zł

Mini grill 
art.: 80915

Mobilny mini grill. Posiada uchwyt na pokrywie 
tak, aby łatwiej było go transportować. Specjalne 
miejsce na popiół pozwala na łatwe czyszczenie 
produktu.

Rozmiar produktu: ø 36 x 50 cm
Grupa znakowania: Grawer laserowy 

Cena: 128,45 zł
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Nóż do masła GARMISCH
art.: F1901200SA3

Składany nóż do masła marki Schwarzwolf. 
Przydatny podczas podróży. Rączka została 
wykonana z drewna, natomiast ostrze ze stali 
nierdzewnej. 

Rozmiar produktu: 12,1 cm po rozłożeniu 21,7 cm
Grupa znakowania: Grawer laserowy 

Cena: 59,66 zł

Zestaw widelców 
do grilla LIPNO
art.: F4200300AJ3

Praktyczny zestaw dwóch teleskpowych 
widelców do grilla marki Schwarzwolf. 
Zapakowane w nylonowy pokrowiec ze 
ściągaczem. 

Rozmiar produktu: 24,5 cm 
po rozłożeniu 86 cm
Grupa znakowania: Grawer laserowy, 
Termotransfer 

              Cena: 33,50 zł
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Nóż do grzybów PILZ
art.: F1900200SA3

Nóż do zbierania grzybów marki Schwarzwolf, 
wykonany ze stali nierdzewnej i drewna, 
wyposażony w praktyczny pędzelek do czyszczenia 
grzybów.

Rozmiar produktu: 11 cm
Grupa znakowania: Grawer laserowy 

Cena: 78,28 zł

Nóż kieszonkowy MATRIX
art.: F1901002SA3

Nóż kieszonkowy wykonany ze stali nierdzewnej 
z aluminiową rękojeścią i klipsem.

Rozmiar produktu: 11,5 x 3,1 x 1,6 cm
Grupa znakowania: Grawer laserowy 

Cena: 49,96 zł
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Krzesło kempingowe BODEN
art.: F5500100AJ3

Krzesło kempingowe, które można łatwo złożyć 
i spakować do pokrowca. Produkt ma wytrzymałą 
stalową ramę, do 110 kg i wygodne siedzisko. 
Krzesło jest zapakowane w praktyczny pokrowiec 
z paskiem na ramię. Po złożeniu zajmuje mało 
miejsca i jest lekkie, dlatego można je zabrać ze 
sobą na piknik lub wędkowanie.  

Rozmiar produktu: 52 x 15 cm  
po rozłożeniu 50 x 36 x 78 cm
Grupa znakowania: Termotransfer 

Cena: 180,20 zł

Krzesełko składane
art.: 55104

Składane krzesło, ze stabilnym stalowym stelażem 
zapewnia komfort siedzenia w każdym miejscu. 
Krzesło posiada podpórki i uchwyt na kubek. 
Maksymalny obciążenie 150 kg.

Rozmiar produktu: 85 x 80 x 50 cm
Grupa znakowania: Sitodruk 

Cena: 79,87 zł
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Latarka TRONADOR
art.: F2300600AJ3 

Latarka na głowę marki Schwarzwolf z diodą COB. 
Posiada trzy tryby świecenia: słabe światło, mocne 
światło, miganie. W zestawie z gumką na głowę 
z logo Schwarzwolf.  Jasność: 120 lumenów. 

Rozmiar produktu: 6,5 x 4 x 4,5 cm
Grupa znakowania: Tampodruk 

Cena: 19,82 zł

Lampka kempingowa
art.: 90703

Plastikowa lampka kempingowa LED z regulacją 
jasności. Lampkę można postawić lub zawiesić 
dzięki specjalnemu uchwytowi. Logotyp można 
umieścić bezpośrednio na produkcie. Produkt 
sprzedawany bez baterii (3x AA).

Rozmiar produktu: ø 9 x 19,5 cm
Grupa znakowania: Tampodruk 

Cena: 19,90 zł
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Termos
art.: 60089

Termos o podwójnych ściankach, wyposażony 
w praktyczne zamknięcie oraz metalowy kubek. 
Pojemność termosu 500 ml.

Rozmiar produktu: ø 7 x 23,3 cm
Grupa znakowania: Grawer laserowy

Cena: 25,54 zł

Kubek ceramiczny
art.: 80843

Ceramiczny kubek o pojemności 350 ml, 
stylizowany na retro garnuszek do picia.

Rozmiar produktu: ø 8,9 x 8,2 cm
Grupa znakowania: Kalkomania

Cena: 16,99 zł
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Metalowy kubek
art.: 81488

Kubek ze stali nierdzewnej z podwójnymi 
ściankami o pojemności 300 ml.

Rozmiar produktu: ø 7,5 x 8,8 cm
Grupa znakowania: Grawer laserowy 

Cena: 22,72 zł

Metalowy kubek
art.: 81367

Metalowy kubek o pojemności 200 ml  
z karabińczykiem zamiast ucha, dzięki czemu  
z łatwością przetransportujesz kubek, 
przypinając go np. do plecaka.

Rozmiar produktu: ø 6,8 x 7,8 cm
Grupa znakowania: Grawer laserowy 

Cena: 21,27 zł
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Plecak
art.: 60652

Plecak wykonany z poliestru 600D, posiada dwie 
kieszenie zapinane na zamek, wyjście na słuchawki 
oraz regulowane szelki. 

Rozmiar produktu: 29 x 11,5 x 42 cm
Grupa znakowania: Termotransfer, Transfer cyfrowy 

Cena: 21,79 zł

Plecak rowerowy
art.: 60756

Plecak rowerowy wykonany z poliestru 600D 
i tkaniny ripstop 4200 PU z elementami 
odblaskowymi. Posiada kieszeń zapinaną na zamek 
i regulowane szelki. 

Rozmiar produktu: 21 x 12 x 39 cm
Grupa znakowania: Termotransfer 

Cena: 39,81 zł
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Ponczo przeciwdeszczowe
art.: 40729

Ponczo przeciwdeszczowe wykonane z tworzywa 
EVA, umieszczone w praktycznym pokrowcu. 

Rozmiar produktu: XL
Grupa znakowania: Grawer laserowy

Cena: 15,29 zł

Peleryna przeciwdeszczowa
art.: 49218

Praktyczna, transparentna peleryna 
przeciwdeszczowa w uniwersalnym rozmiarze. 
Bez problemu zmieści się w każdej torebce.

Rozmiar produktu: XL
Grupa znakowania: Etykieta 

Cena: 2,89 zł
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Bandana MISMI
art.: T4000100AJ303

Wielofunkcyjna bandana Schwarzwolf. Idealna 
na zimową pogodę. Posiada gumkę, dzięki której 
można dopasować ją do szyi lub nosić jako czapkę. 

Rozmiar produktu: 26 x 20,5 cm
Grupa znakowania: Haft 

Cena: 50,02 zł

Multinarzędzie ARMADOR NEW
art.: F2400402AJ3

Multinarzędzie 15 w 1, umieszczone w czarnym, 
neoprenowym pokrowcu.

Rozmiar produktu: 10 x 4,5 cm
Grupa znakowania: 
Grawer laserowy, Termotransfer

Cena: 66,20 zł
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Piłka do piłki nożnej
art.: 50711

Piłka do piłki nożnej w rozmiarze treningowym. 

Rozmiar produktu: ø 20 cm
Grupa znakowania: Termotransfer 

Cena: 31,27 zł

Frisbee
art.: 58379

Lekkie, materiałowe frisbee. Po złożeniu frisbee 
i umieszczeniu go w specjalnym woreczku bez 
trudu zmieści się nie tylko w plecaku, ale nawet 
w kieszeni. 

Rozmiar produktu: ø 10
Grupa znakowania: Sitodruk  

Cena: 1,87 zł
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Głośnik bluetooth
art.: 30183

Głośnik Bluetooth z wbudowanym radiem i 
regulacją głośności. Posiada wejścia USB, AUX, 
DC5V i TF. 

Rozmiar produktu: 26 x ø 13,2 cm
Grupa znakowania: Tampodruk

Cena: 170,80 zł

Głośnik Bluetooth
art.: 30821

Bezprzewodowy głośnik bluetooth z wbudowanym radiem, 
kablem do ładowania i portem USB oraz miniUSB. Posiada 
regulację głośności oraz wejście na kartę pamięci. 

Rozmiar produktu: 10,8 x 3,8 x 8 cm
Grupa znakowania: Termotransfer, Druk cyfrowy, Grawer laserowy 

Cena: 56,90 zł
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Piłka plażowa
art.: 50914

Piłka plażowa wykonana z PVC o dwukolorowych 
panelach. Produkt wolny od ftalanów.

Rozmiar produktu: Panel 40 cm ø 26 cm
Grupa znakowania: Sitodruk, Termotransfer 

Cena: 4,18 zł

Piłka plażowa
art.: 51029

Piłka plażowa wykonana z mocnego tworzywa, 
zgodnie z normami unijnymi. 

Rozmiar produktu: Panel 40 cm ø 26 cm
Grupa znakowania: Sitodruk, Termotransfer 

Cena: 4,19 zł
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Okulary przeciwsłoneczne
art.: 50671

Stylowe okulary przeciwsłoneczne 
z dwukolorowymi oprawkami oraz lustrzanymi 
soczewkami nawiązującymi odcieniem do koloru 
oprawek (UV400, 3 kategoria ochrony). 

Rozmiar produktu: 14,5 x 15,5 x 4,7 cm
Grupa znakowania: Tampodruk 

Cena: 8,20 zł

Okulary przeciwsłoneczne
art.: 58758

Okulary przeciwsłoneczne w oprawkach z wysokiej 
jakości plastiku. 

Rozmiar produktu: 14,3 x 14,3 x 4,8 cm
Grupa znakowania: Tampodruk 

Cena: 5,89 zł
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Piłka plażowa
art.: 51051

Klasyczna, dwukolorowa piłka plażowa wykonana 
z wytrzymałego tworzywa PVC, dostosowana do 
norm unijnych.

Rozmiar produktu: Panel 40 cm ø 26 cm
Grupa znakowania: Sitodruk, Termotransfer 

Cena: 4,89 zł

Materac dmuchany
art.: 51041

Wygodny, dmuchany materac, wykonany z 
przezroczystego tworzywa.

Rozmiar produktu: 173 x 66 x 15 cm
Grupa znakowania: Sitodruk 

Cena: 36,79 zł



Torba termiczna
art.: 60708

Prosta, dwukolorowa, pojemna tobra termiczna, 
wykonana z materiału non-woven.

Rozmiar produktu: 38,5 x 16 x 35 cm
Grupa znakowania: Termotransfer, Transfer cyfrowy

Cena: 8,45 zł

Torba termiczna
art.: 67104

Nylonowa torba - lodówka z praktycznym 
uchwytem, zapinana na zamek. 
Mieści 6 dużych puszek lub butelek 
o pojemności 500 ml.

Rozmiar produktu: 20,5 x 17 x 14,5 cm
Grupa znakowania: Sitodruk, Termotransfer 

Cena: 10,89 zł
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Zabawki na plażę
art.: 50390

Zestaw zabawek dla dzieci, który świetnie sprawdzi 
się na plaży i w piaskownicy. 

Rozmiar produktu: ø 13 x 15 cm
Grupa znakowania: Etykieta

Cena: 8,45 zł

Torba plażowa z juty
art.: 60864

Torba plażowa z juty z wytrzymałymi uszami 
wykonanymi z grubego sznura.

Rozmiar produktu: 50 x 17,5 x 34 cm
Grupa znakowania: Termotransfer, Haft

Cena: 38,36 zł
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Selfie stick
art.: 28534

Selfie stick z teleskopową rączką. Urządzenie łączy 
się z telefonem przez kabelek AUX, nie wymaga 
użycia baterii czy bluetooth. Uchwyt na telefon 
rozkłada się do 8,4 cm.

Rozmiar produktu: 34,5 x 4,8 x 2,7 cm 
rozłożony 108 cm 
Grupa znakowania: Tampodruk, 
Grawer laserowy

Cena: 14,18 zł

Power bank 4000 mAh - solarny
art.: 23559

Power bank o pojemności 4000mAh, wykonany 
z metalu. Posiada funkcję Two Way Power 
(ładowanie solarne lub przez kabel USB). W 
zestawie z kabelkiem z wtyczką mikro USB i USB.

Rozmiar produktu: 12,5 x 7,8 x 1,4 cm
Grupa znakowania: Grawer laserowy, 
Druk cyfrowy 

Cena: 82,48 zł




