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Witaj!
Mamy przyjemność zaprezentować nowy
katalog Energy Banks ZIMA – WIOSNA 2016
zawierający starannie dobraną kolekcję
artykułów reklamowych. Specjalizujemy
się w gadżetach związanych z elektroniką
i wybierając produkty do naszej oferty
zadbaliśmy o to by były funkcjonalne,
atrakcyjne i pomogły Ci się wyróżnić.
Nieodłącznym elementem dzisiejszego
świata jest bardzo szybko rozwijająca
się technologia. Praktycznie w każdej
chwili jesteśmy podłączeni do internetu
korzystając z naszego smartfona, tabletu
lub laptopa. Codziennie przeglądamy
strony internetowe, czytamy artykuły,
oglądamy filmy, kupujemy produkty
i komunikujemy się przez internet,
a liczba osób korzystających z technologii
rośnie wykładniczo. Dlatego jeśli szukasz
przydatnych i funkcjonalnych gadżetów
elektronicznych, dzięki którym zostaniesz
na długo zapamiętany przez swoich
partnerów, klientów lub pracowników to
bardzo dobrze trafiłeś.
Życzymy miłego
katalogu!

przeglądania

naszego

Ikony

i znakowanie
użyte w katalogu
Przeglądając nasz katalog znajdziesz w nim specyfikację każdego produktu oraz ikony opisujące
ich właściwości:

Wymiary produktu

Maksymalne pole zadruku

Pojemność urządzenia (mAh)

Minimalna wielkość zamówienia

Dostępne kolory

Zastosowany materiał

Czas pracy

INFO

Dodatkowe informacje

Naszą ofertę podzieliliśmy na trzy rodzaje produktów w zależności od ceny i celu
wykorzystania naszych gadżetów.:

Prezent
Nad prezentem warto się zastanowić gdy myślimy o dobrej jakości gadżecie, który chcemy
podarować naszym klientom, partnerom lub pracownikom.

VIP

Produkt wysokiej klasy

Produkt VIP jest przeznaczony dla wymagającego klienta, który poszukuje ekskluzywnego
gadżetu.
Gadżet
Gadżet wykorzystamy na targach, konferencjach lub innych wydarzeniach promocyjnych.

NEW
Odpowiednią kategorią zaznaczyliśmy również produkty nowe w naszej ofercie.

Nowość

Techniki

znakowania

Logotyp Twojej firmy na produkcie zwiększa wartość upominku oraz przyczynia się do lepszej
rozpoznawalności brandu firmy. Techniki znakowania, które możemy użyć do personalizowania
gadżetów są bardzo różne i zależą od tego, jaki produkt wybierzesz oraz jakie znakowanie będzie
najlepiej pasowało do Twojej grupy docelowej. Doradzimy i pomożemy Ci w wyborze najlepszego
umiejscowienia znakowania oraz doboru techniki nadruku.

Tampodruk - Jest to najszybsza i najbardziej
dokładna metoda, która pozwala na
drukowanie logo z dużą ilością kolorów
na niemal każdej powierzchni. Na ogół
tampodruk wykonuje się na niewielkich
przedmiotach z plastiku lub innych
twardych materiałów, na które farby nanosi
się silikonowym tamponem.

Sitodruk - Nazwa pochodzi od bardzo
drobnych sit, przez które nakładana jest
farba - otwory sita przepuszczają farbę
w odpowiednich miejscach, w innych
ją blokują. W wyniku całego procesu
otrzymujemy bardzo dokładny i trwały
nadruk, który w zależności od zastosowanej
farby może mieć dodatkowe właściwości
(może puchnąć, świecić w ciemności, itp).

Tłoczenie – Efektowna metoda znakowania,
polegająca na trwałym odkształceniu
materiału przez odpowiednie wtłoczenie
matrycy w znakowaną powierzchnię.

Doming - Jest to technika drukowania,
gdzie kilka materiałów, głównie naklejki,
są nakładane z przezroczystą powłoką.
Warstwa
żywicy
(epoxyresin)
daje
soczewkowy efekt 3-D, wrażenie głębi
i dodatkową jasność kolorów.

Grawer laserowy - Używa się w tej technice
promienia laserowego, który w powierzchni
przedmiotu graweruje tekst, logo lub
rysunek. Na ogół stosowany na metalu,
może być jednak z powodzeniem użyty na
drewnie lub plastiku.

Druk full-color - Ta metoda znakowania
artykułów
reklamowych
zapewnia
niemal fotograficzną jakość nadruku.
Umożliwia
bezpośrednie
nanoszenie
farby na materiał za pomocą specjalnych
maszyn drukujących przypominających
duże drukarki. Zaletą tej technologii jest
możliwość drukowania pojedynczych sztuk
(nie trzeba przygotowywać matryc), a także
możliwość drukowania pełnokolorowego.
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Energy Line

W kategorii ENERGY LINE
oferujemy następujące gadżety:

3D
Power
banki

3D Custom
power banki

Zaprojektuj

swój własny power bank

Oprócz power banków dostępnych w naszej ofercie, oferujemy również jedyną
w swoim rodzaju możliwość zaprojektowania własnego kształtu i koloru power banka.
Tworzymy go w oparciu o wszelkie sugestie i zalecenia z Państwa strony.
Najczęściej jest on odlewany z tzw. miękkiego PVC, któremu można nadać dowolny
kształt i kolor. Dzięki takiej technologii mogą Państwo otrzymać produkt w 100%
reprezentujący Państwa markę.
Podobnie jak w przypadku customizacji innych naszych produktów,doradzimy Państwu
przy wyborze pojemności i wielkość power banku.*
Wycena power banków w customizacji złożonej jest ustalana indywidualnie,
na podstawie projektu stworzonego dla Państwa.

* w przypadku tworzenia power banków 3D pojemność i wielkość urządzeń jest ograniczona.

EB01.01
Power bank breloczek
Kompaktowy power bank z breloczkiem, który możesz
przypiąć do swoich kluczy. Przez to, że jest niewielkich
rozmiarów to idealnie nadaje się na wydarzenia promocyjne lub konferencje jako gadżet. Dostępny jest w różnych
kolorach.

6.5 x 1.6 x 1.6 cm

5 x 1 cm
2000 mAh

100 szt.

Plastik

EB01.02
Power bank z wyświetlaczem
Power bank niewielkich rozmiarów z wyświetlaczem
wskazującym poziom naładowania baterii. Idealny na wydarzenia promocyjne i konferencje jako
gadżet.

6.5 x 1.6 x 1.6 cm

5 x 1 cm
2000 mAh

100 szt.

Plastik

EB01.03

EB01.04

Prostokątny power bank

Power bank tuba z latarką

Kompaktowy power bank z baterią litową 2000
mAh w metalowej obudowie. Jego niewielkie
rozmiary powodują, że nadaje się jako gadżet na
konferencje i wydarzenia promocyjne.

Aluminiowy power bank w kształcie tuby z latarką.
Dostępny w różnych kolorach i Idealnie nadający
się na wydarzenia promocyjne i konferencje jako
gadżet.

6.5 x 1.6 x 1.6 cm

5 x 1 cm

9.2 x 2.2 cm

2000 mAh

100 szt.

Metal

7 x 1 cm
2000 mAh

100 szt.

Metal

EB01.05
Plastikowy power bank
Power bank niewielkich rozmiarów w plastikowej
obudowie i w różnych kolorach. Idealnie nadający
się na gadżet reklamowy.

9 x 2.5 x 2.5 cm

7 x 1 cm
2000 mAh

100 szt.

Plastik

EB01.06
Power bank z wymienialną baterią
Kompaktowy power bank z baterią litową 2000
mAh. Sprytny projekt umożliwia wyciągnięcie
baterii, kiedy musi być wymieniona i pozwala na jej
recykling.

9.2 x 2.2 cm

7 x 1 cm
2000 mAh

100 szt.

Metal

EB01.07
Power bank drewniana tuba
Power bank niewielkich rozmiarów w drewnianej
obudowie. Dostępny w trzech różnych rodzajach
drewna. Może służyć nie tylko jako fajny gadżet
promocyjny, ale również ciekawy prezent ze względu
na materiał wykonania.

10.3 x 2.7 cm

9.8 x 1.5 cm
2000 mAh

100 szt.

Drewno

EB01.08
Drewniany power bank
Drewniany power bank w kształcie prostopadłościanu
w trzech różnych odcieniach drewna. Ze względu na
materiał wykonania może służyć zarówno jako gadżet
reklamowy, jak i ciekawy prezent.

10.2 x 2.4 x 2.4 cm

9.7 x 2 cm
2000 mAh

100 szt.

Drewno

EB01.09
Płaski power bank z kabelkiem
Płaski power bank dostępny w białym kolorze
z wbudowanym niebieskim kabelkiem do
naładowania telefonu. Świetny gadżet reklamowy ze
sporą powierzchnią nadruku.

9 x 5.5 x 0.6 cm

8 x 4.5 cm
2000 mAh

100 szt.

Plastik

EB01.10
Płaski power bank brelok
Płaski power bank z brelokiem. Idealny na gadżet
reklamowy ze sporą powierzchnią nadruku i
dostępny w różnych kolorach.

11.3 x 6.8 x 0.8 cm

10 x 5.9 cm
2000 mAh

100 szt.

Metal

EB01.11
Power bank owalny kwadrat
Mały kwadratowy power bank z owalnymi rogami.
Dostępny w różnych kolorach i plastikowej
obudowie.

8 x 8 x 2 cm

7 x 7 cm
2000 mAh

100 szt.

Plastik

EB01.12
Smukly power bank
Niewielki power bank w różnokolorowych
powłokach i o poręcznym kształcie. Świetnie
nadawać się będzie na gadżet reklamowy z
nadrukowanym logotypem.

7.8 x 3.3 x 2.5 cm

6.9 x 2.5 cm
2000 mAh

200 szt.

Plastik

EB01.13
Power bank gumka do mazania
Prostokątny power bank w dwóch kolorach.
Kształtem przypominający klasyczną gumkę
do mazania. Ciekawy design i wykonanie, które
przykuwa wzrok.

8.6 x 4.15 x 2.35 cm

4 x 3.8 cm
5000 mAh

500 szt.

plastik + guma

EB01.14

EB01.15

Power bank z zawieszką

Power bank z kolorowym przyciskiem

Power bank w kształcie tuby z zawieszką. Dostępny
w wielu kolorach i z małymi diodami pokazującymi
poziom naładowania. Nadaje się idealnie na gadżet
reklamowy jak i prosty prezent.

Klasyczny, biały power bank z kolorowym
przyciskiem i sporą powierzchnią nadruku. Ciekawy
kształt przyciąga uwagę i powoduje, że power bank
wyróżnia się wśród innych modeli.

10.3 x 2.3 x 2.3 cm

8.3 x 0.7 cm

11 x 5.5 x 2.2 cm

4000 mAh

2000 mAh

100 szt.

Plastik + guma

10 x 4.7 cm

100 szt.

Plastik

EB01.16
Podłużny metalowy power bank
Podłużny power bank w unikalnej, metalowej obudowie.
Idealnie nadaje się do wygrawerowania logotypu laserem i
rozdania jako gadżet reklamowy.

10.3 x 2.2 x 2.2 cm

9.5 x 1.6 cm
2000 mAh

100 szt.

Aluminium

EB01.17
Power bank z połyskową obudową
Plastikowy power bank w połyskowej obudowie
i podświetlanym przyciskiem. Ciekawy kształt
i znacznie większa pojemność powoduje, że jest
to produkt przeznaczony nie tylko na gadżet, ale
również prezent.

10.3 x 4.7 x 2.4 cm

9 x 3.5 cm
4000 mAh

100 szt.

Plastik

EB01.18
Owalny power bank z kolorowym
obramowaniem
Power bank z podświetlanym guzikiem w owalnym
kształcie i z kolorowym obramowaniem. Z
odpowiednio nadrukowanym logotypem będzie
świetnym prezentem dla Twojego klienta, partnera
lub pracownika.

10.7 x 5.2 x 2.3 cm

9.5 x 4 cm
4000 mAh

100 szt.

Plastik

EB01.19
Skórzany power bank
Mały power bank o powłoce z silikonowej skóry.
Możliwe jest wytłaczanie dowolnych wzorów na
powierzchni power banka. Jest to idealny gadżet na
każdą okazję.

7.8 x 3 x 2.4 cm

7 x 2.2 cm
2000 mAh

500 szt.

Silikonowa skóra

EB01.20
Power bank drewniana tuba
Duży power bank w silikonowej obudowie. Możliwe
jest wytłaczanie dowolnych wzorów na powierzchni
power banka. Pojemność 4000 mAh nadaje się
już na ciekawy prezent dla klienta lub partnera
biznesowego.

7.5 x 4.7 x 2.3 cm

6.7 x 3.9 cm
4000 mAh

500 szt.

Silikonowa skóra

EB01.21
Smukły power bank mini - 2000 mAh
Smukły power bank o różnorodnych obudowach
nadający się na gadżet reklamowy z nadrukowanym
logotypem.

9 x 2.5 x 2.5 cm

7 x 1.8 cm
2000 mAh

500 szt.

Plastik

EB01.22

EB01.23

Smukły power bank medium – 4000 mAh

Smukly power bank large – 6000 mAh

Smukły power bank o różnorodnych obudowach
i większej pojemności 4000 mAh. Może się nadać
jako ciekawy prezent dla partnera lub klienta.

Smukły power bank o różnorodnych obudowach
i pojemności 6000 mAh. Przy takiej pojemności
baterii jest to świetny prezent dla Twoich partnerów,
klientów lub pracowników.

9.9 x 5 x 2.5 cm

7.9 x 3.8 cm

9.9 x 6.8 x 2.7 cm

6000 mAh

4000 mAh

500 szt.

Plastik

7.9 x 5.6 cm

500 szt.

Plastik

EB01.24
Power bank karta kredytowa
Ultra cienki power bank w kształcie karty kredytowej.
Idealny by schować w portfelu i w każdej chwili
naładować swój telefon. Świetny gadżet na
konferencje i wydarzenia networkingowe, gdyż może
służyć nawet jako oryginalna wizytówka.

5.3 x 7.6 x 1 cm

11x6 cm
1500 mAh

200 szt.

Aluminium

EB01.25
Energetyczny dopalacz z zawieszka
Malutki, dwukolorowy power bank w postaci
breloka. Bardzo poręczny i wygodny. Doładuje
telefon jednorazowo na około dwie godziny. Posiada
silikonową zawieszkę, którą można zaczepić przy
ubraniu, plecaku lub innym urządzeniu. Do wyboru
wyjście mini USB lub dla iPhone’a

6.1 x 2.3 x 1.47 cm

1.5 x 1 cm
500 mAh

200 szt.

Plastik

EB01.26
Energetyczny dopalacz w kształcie pen drive’a
Malutki, dwukolorowy power bank w postaci pen
drive’a. Doładuje telefon jednorazowo na około
dwie godziny. Do wyboru wyjście mini USB lub
dla iPhone’a. Świetny gadżet reklamowy na targi i
konferencje.

7.2 x 2.4 x 1.8 cm

4 x 1.6 cm
450 mAh

200 szt.

Metal

EB01.27
Power bank w kształcie pen drive’a
Malutki power bank w postaci pen drive’a. Doładuje
telefon jednorazowo na około dwie godziny. Do
wyboru wyjście mini USB lub dla iPhone’a. Świetny
gadżet reklamowy na targi i konferencje.

7 x 2.4 x 1.6 cm

4 x 1.6 cm
500 mAh

200 szt.

Metal

EB01.28
Plastikowy power bank z połyskiem
Prostokątny power bank o gładkiej, świecącej
powierzchni w pastelowych kolorach. Posiada dwa
wyjścia USB, dzięki czemu możemy ładować dwa
urządzenia na raz. Nadaje się idealnie na prezent.

10.1 x 6.5 x 2.7 cm

4.5 x 4 cm
6600 mAh

200 szt.

Plastik

EB01.29
Klasyczny power bank w metalowej
obudowie
Średniej wielkości power bank o mocy 5000 mAh.
Idealny zarówno jako gadżet na targi i konferencje,
jak i prezent dla klienta lub partnera.

9.05 x 7.7 x 2.2 cm

8 x 6.5 cm
5000 mAh

100 szt.

Metal

EB01.30

EB01.31

Uniwersalny płaski power bank

Power bank z wyświetlaczem

Płaski power bank w różnych wielkościach.
Gumowa obudowa sprawia, ze jest miły w dotyku.
Nadaje się, jako gadżet promocyjny oraz prezent.

Power bank z wyświetlaczem pokazującym stan
baterii. Bardzo stylowy i idealny na prezent na każdą
okazję dla klienta, partnera lub pracownika.

11.8 x 6.6 x 1 cm

10.2 x 5.8 cm

14.8 x 7.6 x 1.9 cm

11000 mAh

5000 mAh

100 szt.

Plastik + guma

13 x 6.8 cm

500 szt.

Plastik

EB01.32
Power bank cegiełka
Biały power bank o podłużnym kształcie jak cegiełka.
Jego uniwersalny kształt i kolor stanowi idealne tło
dla większości logotypów. Idealny jako prosty ale
mimo wszystko stylowy gadżet reklamowy.

10.2 x 3.7 x 1 cm

9.4 x 2.9 cm
2500 mAh

100 szt.

Plastik

EB01.33
Power bank super slim
Metalowy power bank w różnych kolorach. Jego
plaski kształt sprawia, ze doskonale mieści się w
torebce lub teczce. Bardzo ciekawy pomysł na
prezent zarówno dla kobiety jak i mężczyzny.

5.3 x 7.6 x 1 cm

11 x 6 cm
7000 mAh

100 szt.

Aluminium

EB01.34
Power bank business
Power bank w różnych kolorach i obudowie z
metalu. Klasyczny i elegancki wygląd sprawia, ze
doskonale nadaje się na prezent dla każdego.

13 x 7.4 x 1.2 cm

11 x 6 cm
6800 mAh

100 szt.

Aluminium

EB01.35
Power bank business slim
Super cienki power bank w metalowej obudowie. Do
wyboru większy lub mniejszy rozmiar. Bardzo fajny
na prezent, ale również gadżet promocyjny.

9.6 x 6 x 0.7 cm

8 x 4.8 cm
2500 mAh

200 szt.

Aluminium

EB01.36
Power bank business slim
Super cienki power bank w metalowej obudowie. Do
wyboru większy lub mniejszy rozmiar. Bardzo fajny
na prezent, ale również gadżet promocyjny.

15.8 x 7.7 x 1 cm

14 x 6.9 cm
7600 mAh

200 szt.

Aluminium

EB01.37
Power bank frisbee
Deszczoodporny power bank w kształcie frisbee.
Bardzo ciekawy gadżet dla wszystkich, którzy
spędzają aktywnie czas poza domem. Dostępny w
czterech kolorach.

9.5 x 2.4 cm

6 x 2 cm
4000 mAh

200 szt.

Plastik + guma

EB01.38

EB01.39

Power bank wodoodporny

Robot power bank

Wodoodporny, wstrząsoodporny, oraz kurzo
odporny power bank. Dzięki swojej wytrzymałości
idealnie nadaje się na survivalowe wyprawy.

Wodoodporny, wstrząsoodporny, oraz kurzo
odporny power bank. Można go zawiesić na plecaku.
Power bank dostępny jest w dwóch wzorach.

10.8 x 50 x 2.4 cm

5 x 4 cm

10.2 x 5.6 x 2.8 cm

2000 mAh

4000 mAh

200 szt.

Plastik + guma

4 x 3 cm

200 szt.

Plastik + guma

EB01.40

EB01.41

Waterproof power bank

Power bank solarny z lampką

Power bank jest wodoodporny, wstrząsoodporny i
kurzo odporny. Nadaje się świetnie na wycieczki w
góry i inne survivalowe wyprawy. Dostępny w dwóch
wzorach.

Deszczoodporny, wstrząsoodporny, kurzo odporny
power bank. Dodatkowym atutem jest lampka LED,
dołączony kompas oraz karabinek.

10.2 x 5.6 x 2.8 cm

4 x 3 cm

19 x 11.5 x 3 cm

2000 mAh

200 szt.

Plastik + guma

11 x 6 cm
4000/8000 mAh

100 szt.

Plastik

EB01.42
Power bank solarny z zawieszką
Power bank solarny z możliwością ładowania
energią słoneczną. Dzięki zawieszce można
przyczepić go do torby lub plecaka i ładować w
trakcie pieszej wycieczki.

19 x 11.5 x 3 cm

3 x 1 cm
3000/4000 mAh

100 szt.

Plastik + guma

EB01.43
Power bank solarny
Power bank ładowany energią słoneczną. Idealny
dla osób aktywnych, spędzających dużo czasu poza
domem, jako prezent. Wodo odporny, odporny na
wstrząsy i zakurzenia.

19 x 11.5 x 3 cm

3 x 1 cm
3000/4000 mAh

100 szt.

Plastik + guma

EB01.44
Power bank solarny z haczykiem
Deszczoodporny, wstrząsoodporny, kurzo odporny
power bank z baterią słoneczną, która umożliwia
jego ładowanie za pomocą promieni słońca.

14.3 x 7.6 x 1.9 cm

3.4 x 1 cm
2000 mAh

100 szt.

Plastik + guma

EB01.45
Power bank i ogrzewacz do rak w jednym
Power bank mający funkcje ogrzewania. Wystarczy
włączyć odpowiednią opcję i przenośna bateria może
ogrzać ręce w mroźne dni. Gadżet idealny na prezent
jak i wydarzenia promocyjne.

6.9 x 3.2 cm

5.2 x 2 cm
3500 mAh

200 szt.

Plastik

EB01.46
Power bank i głośnik w jednym
Power bank będący przenośnym głośnikiem
jednocześnie. Dostępny jest w opcji z kabelkiem
lub Bluetooth. Idealny na wakacyjne wypady lub
podróże.

13.5 x 3 x 3 cm

12 x 2 cm
4000 mAh

200 szt.

Plastik + guma

EB01.47
Power bank business podłużny
Power bank z dwoma wyjściami USB umożliwiający
ładowanie dwóch urządzeń jednocześnie. Idealny na
prezent dla klienta lub partnera biznesowego.

12.4 x 4.7 x 2.7 cm

9.2 x 3.8 cm
8400 mAh

200 szt.

Aluminium

EB01.48
Power bank w obudowie z imitacji skóry
Power bank, którego obudowa przypomina
wyglądem skórę. Zawiera również wyświetlacz
wskazujący poziom naładowana baterii w power
banku oraz mini latarkę. Idealny na prezent.

13.8 x 6.3 x 2.3 cm

0.5 x 1 cm
11000 mAh

200 szt.

Plastik

EB01.49

EB01.50

Power bank piersiówka

Diamentowy power bank

Power bank w kształcie piersiówki. Dostępny jest
w powłoce z silikonowej skóry. Świetny prezent dla
każdego miłośnika alkoholi.

Ozdobny power bank z świecącymi ozdobami oraz
wytłaczanymi wzorami. Możliwość projektowania
własnych wzorów oraz logotypu na power banku.

10.3 x 7.9 x 2.8 cm

8 x 6 cm

14 x 7.1 x 2 cm

7500 mAh

8800 mAh

200 szt.

Plastik + silikonowa skora

13 x 6.7 cm

200 szt.

Aluminium

EB01.51

VIP

Kosmiczny power bank
Metalowy power bank z podświetlanymi bokami.
Światła zmieniają kolory, świecąc podczas ładowania
urządzeń lub po wstrząśnięciu power bankiem. Dwa
wyjścia USB umożliwiają ładowanie dwóch urządzeń
jednocześnie. Dodatkowo posiada on funkcję
szybkiego ładowania. Idealny na prezent.

15.4 x 7.2 x 2.5 cm

14.4 x 5.2 cm

EB01.52
Świecący power bank outdoor
Power bank, który łączy w sobie latarkę oraz lampkę.
Idealny na wypady campingowe lub wyprawy
survivalowe. Posiada opcję lampki alarmowej,
która świeci pulsującym czerwonym światłem.
Magnes u podstawy power banka umożliwia
również przyczepienie go do różnych metalowych
powierzchni. Dostępny w dwóch rozmiarach i
kształtach.

12.5 x 3.1 cm

10000 mAh

200 szt.

Aluminium

10 x 1 cm
2200 mAh

500 szt.

Aluminium + guma

EB01.53
Świecący power bank w kształcie lampki outdoor
Posiada te same funkcje, co model EB01.52. Różni się
rozmiarem baterii, pojemnością oraz kształtem.

11 x 5.4 x 5.1 cm

8 x 4 cm
6000 mAh

500 szt.

Aluminium + guma

EB01.54
Power bank świecący krążek z zawieszką
Mały power bank, którego lampka LED włącza się
za pomocą dotyku. Może służyć, jako breloczek,
a światło do odnajdywania kluczy w torebce lub
plecaku.

6 x 2 cm

2 x 1 cm
5000 mAh

500 szt.

Plastik

EB01.55
Power bank guzik
Okrągły power bank z chowanym wyjściem USB.
Wystarczy przekręcić urządzenie by podłączyć
smartfon do jednego z wyjść. Dodatkowa zawieszka
umożliwia przyczepienie power banka do plecaka
lub torby.

9.4 x 2.8 cm

7 x 1 cm
5000 mAh

500 szt.

Plastik

EB01.56
Power bank kamyczek
Owalny power bank o malej pojemności. Idealnie
zmieści się w najmniejszej kieszeni, a nawet portfelu.
Można nim doładować telefon na kilka godzin.

6.1 x 4.6 x 1.6 cm

5 x 2 cm
1000 mAh

500 szt.

Plastik

EB01.57

EB01.58

Ultra cienki power bank

Przezroczysty power bank

Niespotykanie cienki power bank, który wspaniale
nadaje się na prezent jak i gadżet reklamowy.

Power bank o owalnych kształtach z przezroczystą
powłoką. Modele dostępne są w pastelowych
kolorach oraz w różnych rozmiarach. Możliwe jest
projektowanie całej górnej powierzchni urządzenia.

12.7 x 7.1 x 0.9/0.47 cm

11 x 6.5 cm

10.9 x 6.4 x 2.6 cm

Aluminium

9.1 x 5.6 cm
6000 mAh

2500 mAh

500 szt.

VIP

500 szt.

Plastik
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W kategorii MUSIC LINE oferujemy następujące gadżety:

Głośniki bezprzewodowe

Słuchawki

zestawy
słuchawkowe

EB02.01
Głośnik bluetooth
Mały i przenośny głośnik z technologią Bluetooth
v3.0 wprowadzi Cię do zupełnie nowego świata
muzyki. Działa bezprzewodowo do 6 metrów,
a ładowany godzinę wystarczy do 3 godzin
odtwarzania muzyki.

6 x 5.4 cm

4 x 2 cm
3h

200 szt.

Plastik

EB02.02
Głośnik bluetooth
Głośnik Bluetooth w aluminiowej obudowie
i różnych kolorach. Może być stosowany
do 6 metrów od urządzenia muzycznego.
Można go naładować do pełna w godzinę, po czym
wystarczy na 3 godziny odtwarzania muzyki.

6 x 5.4 cm

4 x 2 cm
3h

200 szt.

Metal

EB02.03
Smukły power bank
Mały i przenośny głośnik, którym odtwarzamy
muzykę za pomocą Bluetooth. Posiada metalową
obudowę w trzech kolorach. Działa bezprzewodowo
do 6 metrów, a ładowany godzinę wystarczy
do 3 godzin odtwarzania muzyki.

6 x 5.4 cm

4 x 2 cm
3h

200 szt.

Metal

EB02.04
Głośnik bluetooth ze świecącym
obramowaniem
Niewielki głośnik, którego świecący pasek
aktywizuje się w momencie włączenia power banka.
Posiada metalową obudowę w trzech kolorach.
Działa bezprzewodowo do 6 metrów, a ładowany
godzinę wystarczy do 3 godzin.

6 x 5.4 cm

4 x 2 cm
2h

200 szt.

Metal

EB02.05

EB02.06

Wodoodporny głośnik bluetooth
z przyssawką

Głośnik bluetooth ze światłem LED

Wodoodporny głośnik, który można przyczepić
w dowolnym miejscu, dzięki przyssawce umieszczonej
na obudowie. Głośnik jest wodoodporny, co sprawia,
że można go używać np. w łazience, podczas kąpieli.

8.5 x 5.8 cm

3 x 1 cm

Mini lampki zamieszczone wewnątrz głośnika,
zmieniają kolory i natężenie w rytm muzyki. Działa
bezprzewodowo do 6 metrów, a ładowany godzinę
wystarczy do 3 godzin odtwarzania muzyki.

10.7 x 3.7 x 6.3 cm

3h

2h

200 szt.

Plastik + guma

3 x 1 cm

200 szt.

Plastik

EB02.07
Głośnik bluetooth w kształcie koła
samochodowego
Głośnik stworzony na kształt koła samochodowego.
Może być stosowany do 6 metrów od urządzenia
muzycznego. Można go naładować do pełna w godzinę,
po czym wystarczy na 3 godziny odtwarzania muzyki.

6.1 x 6.1 cm

3 x 1 cm
3h

200 szt.

Plastik

EB02.08
Głośnik bluetooth w kształcie grzybka
Głośnik w kształcie grzybka z przyssawką, dzięki
której możesz słuchać swojej ulubionej muzyki
w dowolnym miejscu i pozycji. Dzięki przyssawce
umieszczonej na obudowie ten bezprzewodowy
głośnik możesz przymocować niemal wszędzie.

5.5 x 5.5 x 5.5 cm

3.5 x 1 cm
2h

200 szt.

Metal + guma

EB02.10
Glosnik bluetooth z przyssawka
Niewielki głośnik z przyssawką, dzięki której możesz
słuchać swojej ulubionej muzyki w dowolnym
miejscu i pozycji. Dzięki przyssawce umieszczonej
na obudowie ten bezprzewodowy głośnik możesz
przymocować niemal wszędzie.

6 x 6 x 5.6 cm

2 x 3 cm
3h

200 szt.

Plastik + guma

EB02.09

EB03.01

Głośnik bluetooth świecące jajo

Słuchawki świecące w ciemności

Kieszonkowy głośnik z lampką LED, która świeci,
gdy urządzenie jest włączone. Dzięki dodatkowemu
silikonowemu sznurkowi, można zawiesić głośnik
w dowolnym miejscu.

Słuchawki w kształcie zamka błyskawicznego.
Oprócz standardowej funkcji muzycznej, kabel
słuchawek świeci w ciemnościach w różnych
kolorach.

6.6 x 3.4 x 2 cm

1 x 1 cm

15.2 x 6.4 x 3.8 cm

1 x 0.3 cm

3h

200 szt.

Plastik + guma

200 szt.

Plastik + guma

EB03.02
Małe słuchawki bluetooth
Mini słuchawki Bluetooth. Można słuchać muzyki
bez podłączania słuchawek do telefonu. Dają idealną
jakość dźwięku i komfort użytkowania.

23.3 x 5.6 x 3.1 cm

200 szt.

1 x 0.5 cm

Plastik + guma

EB03.03
Słuchawki bluetooth dla sportowców
Słuchawki Bluetooth, które dają możliwość
słuchania muzyki bez podłączania słuchawek
do telefonu. Idealne dla sportowców i osób aktywnie
spędzających czas.

Dlugosc uchwytu:
33 cm

200 szt.

7 x 1 cm

Plastik + guma

EB03.04
Zestaw słuchawkowy bluetooth
Zestaw słuchawkowy Bluetooth, dzięki któremu
możemy odbierać rozmowy lub słuchać muzyki
bez konieczności podłączania kabla do telefonu.
Świetna jakość dźwięku gwarantowana.

13.5 x 16.5 cm

200 szt

1 x 0.5 cm

Plastik

EB03.05
Słuchawki bluetooth
Bezprzewodowe, wygodne słuchawki Bluetooth,
które dają niesamowite wrażenia dźwiękowe
podczas słuchania muzyki.

9 x 5.4 cm

1 x 2 cm

200 szt.

Plastik + guma

EB03.06

EB03.07

Słuchawki bluetooth

Słuchawki bluetooth z wyświetlaczem

Bezprzewodowe słuchawki Bluetooth. Miękka
obudowa słuchawek sprawia, ze nosi się je lekko
i wygodnie. Dają doskonałą jakość dźwięku.

Bezprzewodowe słuchawki Bluetooth
z wyświetlaczem, dzięki któremu sprawdzisz długość
trwania piosenek, głośność i inne funkcjonalności.
Słuchawki dają wysoką jakość dźwięku i wygodę
używania.

Dlugosc uchwytu:
30 cm

5 x 5 cm/ 1 x 8 cm

INFO

200 szt.

Dlugosc uchwytu:
30 cm

Srednica sluchawek: 7.5 cm

Plastik + guma + gabka

5 x 5 cm/ 1 x 8 cm

INFO

200 szt.

Srednica sluchawek: 7.5 cm

Plastik + guma + gabka

Active Line
S portowe gadżety
ruch u .
Z ainwestuj
oraz

dobre

partn erów,

P odaruj

dla

miłośników

w

zdrowie

samopoczucie

klientów

im prezent z

i

swoich

pracowników.

Twoim

logotypem ,

który zmoty wuj e ich do dzia ł ania i
u prawiania sportu .

W kategorii Active LINE
oferujemy następujące gadżety:

Smart
bransoletki

Hoverboards

EB04.01
Inteligentna bransoletka Mi standard
Inteligentna bransoletka, która oprócz funkcji
zegarka mierzy również czas spania, spalone
kalorie, ilość zrobionych kroków i przebyty dystans.
Bransoletka powiadomi nas również
o wiadomościach przychodzących na telefon lub gdy
ją gdzieś zgubimy. Dostępna jest w różnych kolorach
oraz w wersji standard i waterproof. Do bransoletki
można pobrać aplikację mobilną, która wyświetli
wszystkie nasze statystki. Aplikacja jest dostępna
zarówno na telefony z systemem iOS jak i Android.

24.6 x 2.3 x 1.3 cm

5 x 1 cm
do 30 dni

500 szt.

Guma

EB04.02
Inteligentna bransoletka Mi wodoodporna
Wodoodporna bransoletka Mi Band. Posiada
identyczne funkcje jak wersja standard, dodatkowo
można używać jej podczas kąpieli, lub na basenie.
Można ją zanurzyć do około metra głębokości
i pływać do godziny czasu. Do bransoletki można
pobrać aplikację mobilną, która wyświetli wszystkie
nasze statystki. Aplikacja jest dostępna zarówno na
telefony z systemem iOS jak i Android.

24.6 x 2.3 x 1.3 cm

5 x 1 cm
do 21 dni

500 szt.

Guma

EB04.03
Inteligentna wodoodporna bransoletka
Inteligentna wodoodporna bransoletka, która
zawiera krokomierz oraz monitor snu. Można
w niej swobodnie pływać do głębokości 2 metrów.
Do bransoletki można pobrać aplikację mobilną,
która wyświetli wszystkie nasze statystki. Aplikacja
jest dostępna zarówno na telefony z systemem iOS
jak i Android.

21.4 x 1.6 x 0.8 cm

5 x 1 cm
do 21 dni

200 szt.

Guma

EB04.04

EB04.05

Inteligentna bransoletka

Inteligentna bransoletka

Inteligentna bransoletka z wyświetlaczem. Zawiera
zegar, krokomierz, oraz monitor snu. Do bransoletki
można pobrać aplikację mobilną, która wyświetli
wszystkie nasze statystki. Aplikacja jest dostępna
zarówno na telefony z systemem iOS jak i Android.

Inteligentna bransoletka z wyświetlaczem. Zawiera
zegar, krokomierz, oraz monitor snu. Do bransoletki
można pobrać aplikację mobilną, która wyświetli
wszystkie nasze statystki. Aplikacja jest dostępna
zarówno na telefony z systemem iOS jak i Android.

25 x 2 x 1.3 cm

5 x 1 cm

25 x 2 x 1.3 cm

do 21 dni

200 szt.

Guma

5 x 1 cm
do 21 dni

200 szt.

Guma

EB04.06
Inteligentna bransoletka
Inteligentna bransoletka z wyświetlaczem
i eleganckim paskiem. Zawiera zegar, krokomierz,
oraz monitor snu. Do bransoletki można pobrać
aplikację mobilną, która wyświetli wszystkie nasze
statystki. Aplikacja jest dostępna zarówno na
telefony z systemem iOS jak i Android.

25 x 1.7 x 0.9 cm

4 x 1 cm
do 21 dni

200 szt.

Guma

EB04.07

EB05.01

Zegarek bezpieczeństwa dla dziecka

Auto-balansujący skuter

Zegarek z funkcją GPS, dzięki której dziecko łatwo
może zadzwonić na telefon alarmowy ustawiony w
zegarku. Oprócz tego można lokalizować dziecko w
czasie rzeczywistym z dokładnością do 30 metrów.
Zegarek posiada monitor snu, krokomierz i alarm.

20.1 x 3.6 x 1.4 cm

3 x 1.2 cm

Urządzenie do szybkiego przemieszczania się po
płaskich powierzchniach. Jest sterowany za pomocą
ruchu ciała, a po jednorazowym doładowaniu może
przejechać dystans do 20 km. Skuter waży 10.5 kg i
może utrzymać ciało o wadze do 130 kg.

58.4 x 20.2 x 17.8 cm

Plastik + guma

7 x 11 cm

INFO

4 dni

200 szt.

VIP

200 szt.

Maksymalny dystans:
20 km
Plastik
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W kategorii ACCESSORIES LINE oferujemy następujące gadżety:

Lokalizatory CustomizowaBluetooth i GPS ne kabelki

Standy do
smartfonów

Selfie
sticki

EB06.01
Lokalizator GPS
Mały lokalizator GPS namierzający w czasie rzeczywistym
z dokładnoscią nawet do 5 metrow. Historia trasy jest
dostępna w aplikacji do 3 miesiecy.

3.4 x 2.8 x 1.36 cm

1 x 1 cm
4 dni

200 szt.

Guma

EB06.02
Bluetooth anti-lost alarm
Idealnie urządzenie do szybkiego znajdywania
kluczy, portfela i dzieci. Urządzenie i aplikacja
kompatybilne z systemami Android i iOS. Jeden
smartfon może współpracować maksymalnie z
czterema urządzeniami jednocześnie.
Mozliwe zamowienie produktu z paskiem do
noszenia na nadgarstku lub wisiorkiem.

3.8 x 2.5 x 2.4 cm

1.2 x 1.2 cm
4 dni

200 szt.

Plastik

EB06.03
Bluetooth anti-lost alarm
Urządzenie do szybkiego znajdywania kluczy oraz
innych przedmiotów. Dodatkowo współpracuje
z innymi urządzeniami wspierając funkcje takie
jak: odtwarzanie muzyki, robienie zdjęć, wysyłanie
sygnału SOS, nagrywanie.

3 x 2.5 x 1 cm

1.2 x 1.2 cm
2 miesiące

200 szt.

Plastik

EB06.04

EB07.01

Bluetooth anti-lost alarm

Kabel USB

Urządzenie do szybkiego znajdywania kluczy oraz
innych przedmiotów. Posiada zakładkę, dzięki czemu
łatwo można go przyczepić do ubrania. Dodatkowo
współpracuje z innymi urządzeniami wspierając
funkcje takie jak: odtwarzanie muzyki, robienie
zdjęć, wysyłanie sygnału SOS, nagrywanie.

Kabel USB w otoczce ze sztucznej skóry. Można
zaprojektować dowolny wzór obudowy kabla. Bardzo
elegancki, ręcznie wykańczany.

2.5 x 1 cm

200 szt.

1.2 x 1.2 cm

Długość kabla:
100 cm

2 miesiące

różnokolorowe ze
wzorami w stylu
skory węża

Plastik

500 szt.

Sztuczna skora

EB07.02
Kabel USB sznurek
Kabel USB w otoczce ze sznurka. Dostępne są
modele z wyjściem mini USB oraz 8-pinowym dla
iPhone.

Długość kabla:
150 cm

500 szt.

sznurek syntetyczny

EB07.03
Kabel USB z podświetlanym wyjsciem
Kabel USB z podświetlanym wyjściem mini USB lub
8-pinowym dla iPhone.

Długość kabla:
100 cm

500 szt.

Plastik + guma

EB07.04
Kabel USB podświetlany
Podświetlany kabel USB z customizowanym
zakończeniem. Cały kabel oraz wyjście świecą gdy
kabel jest podłączony do urządzenia lub ładowarki.
Można dowolnie projektować proste wzory na
mniejszym wyjściu kabla. Kable są dostępne z
wyjściem mini USB lub 8-pinowym dla iPhone.

Długość kabla:
100 cm

500 szt.

Plastik + guma

EB07.05

EB07.06

USB podświetlany

Kabel USB zwijany

Podświetlany kabel USB z customizowanym
zakończeniem. Końcówka kabla jest w kształcie
świecącej główki, na której można nadrukować
prosty wzór. Cały kabel oraz wyjście swiecą gdy
kabel jest podłączony do urzadzenia lub ładowarki.
Można dowolnie projektować wzory na mniejszym
wyjściu kabla. Kable są dostępne z wyjściem mini
USB lub 8-pinowym dla iPhone.

Podświetlany i zwijany kabel USB z
customizowanym zakończeniem. Można również
nadrukować drobny wzór na plastikowej obudowie
zwijanego kabla.

Długość kabla:
100 cm

500 szt.

Długość kabla:
100 cm

Guma

500 szt.

Plastik + guma

EB07.07

EB07.08

Kabel USB zwijana zapalniczka

Sakiewka z kablami USB w kształcie
paszczy hipopotama

Kabel USB zwijany w obudowę w kształcie
zapalniczki. Możliwość nadrukowania logotypu na
plastikowej obudowie.

Długość kabla:
100 cm

500 szt.

Silikonowa sakiewka z kablami USB. Zawiera różne
rodzaje wyjścia kabla. Sama sakiewka ma kształt
breloka, dzięki czemu kabel jest zawsze pod ręką i
można go stosować do różnych urządzeń.

7.8 x 3.2 x 2.2 cm

Plastik + guma

500 szt.

1.5 x 2 cm

Guma

EB07.09
Sakiewka z kablami USB
Silikonowa sakiewka z kablami USB. Posiada cztery
rodzaje kabli USB do różnych urządzeń. Sakiewka
ma kształt owalny i jest dostępna w różnych
kolorach.

7.8 x 5 x 2 cm

500 szt.

1 x 2.5 cm

Guma

EB07.10
Sakiewka z kabelkami USB w kształcie kuli
Sakiewka w kształcie kuli, która posiada cztery
rodzaje kabli do różnych urządzeń. Ciekawy pomysł
na gadżet reklamowy, który można wykorzystać na
konferencjach lub targach.

5 x 5 cm

500 szt.

2 x 2 cm

Guma

EB07.11
Sakiewka z kabelkami USB w kształcie
piłki tenisowej
Silikonowa sakiewka z kablem USB w kształcie
piłeczki tenisowej. Zawiera cztery rodzaje kabli do
ładowania różnych urządzeń.

5 x 5 cm

500 szt.

2 x 2 cm

Guma

EB07.12
USB sakiewka w kształcie piłki nożnej
Podświetlany kabel USB z customizowanym
zakończeniem. Cały kabel oraz wyjście świecą gdy
kabel jest podłączony do urządzenia lub ładowarki.
Można dowolnie projektować proste wzory na
mniejszym wyjściu kabla. Kable są dostępne z
wyjściem mini USB lub 8-pinowym dla iPhone.

5 x 5 cm

500 szt.

2 x 2 cm

Guma

EB07.13

EB07.14

Sakiewka USB T-shirt

Sakiewka USB gwiazdeczka

Silikonowa sakiewka z kabelkami USB w kształcie
koszulki w różnych kolorach. Zawiera cztery rodzaje
kabli do ładowania różnych urządzeń.

Silikonowa sakiewka z kabelkami USB w kształcie
gwiazdy w różnych kolorach. Zawiera cztery rodzaje
kabli do ładowania różnych urządzeń.

5 x 5.3 cm

500 szt.

2 x 2 cm

Guma

5 x 5 cm

500 szt.

2 x 1.5 cm

Guma

EB07.15
Scyzoryk USB
Komplet kabli USB z różnymi końcówkami
w kształcie scyzoryka. Posiada cztery rodzaje
kabelków.

5 x 5 cm

500 szt.

2 x 1.5 cm

Guma

EB07.16
Kabelek USB w kształcie krzyża
Krótki kabel USB w kształcie krzyża, z możliwością
nadruku logotypu. Służy do ładowania telefonu, jak i
do zgrywania danych.

6.8 x 3.8 x 0.5 cm

500 szt.

2 x 1 cm

Plastik

EB07.17
Krótki kabelek USB
Krótki kabel USB z zakrzywionym wyjściem mini
USB lub 8-pinowym. Służy do ładowania telefonu,
jak i do zgrywania danych.

6.6 x 1.5 x 0.5 cm

500 szt.

1 x 1.5 cm

Plastik

EB08.01
Uniwersalny uchwyt do telefonu komórkowego
Uniwersalny uchwyt z przyssawką do telefonu
komórkowego. Górna część można obracać 360
stopni, aby wygodnie umieścić urządzenie na
uchwycie. Dzięki przyssawce umieścimy telefon na
każdej powierzchni i pod każdym kątem.

9 x 2.7 x 5 cm

500 szt.

1 x 2.5 cm

Plastik + guma

EB08.02
Uchwyt do telefonu z przyssawkami
Uniwersalny uchwyt mobilny z przyssawkami.
Górną część uchwytu można regulować zmieniając
kąt jej nachylenia. Dzięki przyssawce umieścimy
telefon na każdej powierzchni i pod każdym kątem.

9 x 2.7 x 5 cm

500 szt.

1 x 2.5 cm

Plastik + guma

EB08.03
Uniwersalny uchwyt do telefonu
Górna część uchwytu może być regulowana pod
dowolnym kątem. Dzięki przyssawce umieścimy
telefon na każdej powierzchni.

7 x 6.4 x 6.4 cm

500 szt.

EB08.04
Uniwersalny uchwyt z przyssawkami
Uniwersalny uchwyt mobilny z przyssawkami.
Górną część uchwytu można regulować zmieniając
kąt jej nachylenia. Dzięki przyssawce umieścimy
telefon na każdej powierzchni i pod każdym kątem
można regulować zmieniając kat jej nachylenia.

7.7 x 6.5 x 4.1 cm

500 szt.

1 x 3 cm

Plastik + guma

1 x 3 cm

Plastik + Guma

EB09.01
Selfie-stick z Bluetooth
Selfie-stick do robienia zdjęć z funkcja Bluetooth.
Dzięki temu gadżetowi zrobisz zdjęcie sobie i swoim
znajomym bez potrzeby pytania o to innych osób.

Dlugość produktu:
19 – 86 cm

200 szt.

1 x 2 cm

Plastik + metal

EB09.02
Selfie-stick z wyzwalaczem zdjęć
Selfie-stick do robienia zdjęć z wyzwalaczem. Dzięki
temu gadżetowi zrobisz zdjęcie sobie i swoim
znajomym bez potrzeby pytania o to innych osób.

Dlugość produktu:
23 – 100 cm

200 szt.

1 x 2 cm

Plastik + metal

Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą oraz zapraszamy do współpracy.
Wymagania każdego Klienta traktujemy indywidualnie. Jeśli masz jakiekolwiek
pytania skontaktuj się z nami, a my z przyjemnością odpowiemy na każde z nich.
Zapraszamy także na naszą stronę internetową

www.zapalniczka.com.pl

PPHU HERMES
Michał Cygan
hermes@zapalniczka.com.pl

Krótka 11, 61-807 63-460 Nowe Skalmierzyce
+48 508 187 199

Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszego katalogu, ani jakiekolwiek informacje w nim zawarte i/lub z niego wynikające i/lub
pozostające z nimi w powiązaniu, nie mogą być przedrukowywane lub użyte w jakiejkolwiek innej postaci. W szczególności zabronione jest
wprowadzanie zmian w katalogu, dodawanie lub usuwanie jakichkolwiek treści, a także dodawanie lub usuwanie stron. Wobec osób lub firm nie
respektujących tych postanowień przedsięwzięte zostaną kroki prawne. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen, różnic w kolorach produktów
oraz ewentualnych błędów w druku. Transport: warunki dostępne na żądanie. Wszystkie nadruki wykonane na produktach w tym katalogu mają
jedynie charakter pokazowy i informacyjny. Towary i ceny prezentowane w katalogu mają charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowią oferty
w rozumieniu kodeksu cywilnego i mogą ulec zmianie. Ceny netto, nie zawierają podatku VAT, nie obejmują kosztów znakowania i transportu.
Kolekcja zaprezentowana w tym katalogu spełnia wszystkie standardy jakości certyfikatów ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004. Utrzymywanie
wysokich standardów jakości staje się kluczowym elementem funkcjonowania w branży, w której trwałość nieustannie zyskuje na znaczeniu.

