R

2020
PRODUCENT SMYCZY
I GADŻETÓW
REKLAMOWYCH

www.reklamowesmycze.pl

R

Firma GRG istnieje na rynku od 2005 roku. Początkowo nasza działalność opierała się
głównie na produkcji plecaków. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom rynku i oczekiwaniom
naszych Klientów postawiliśmy na rozwój. Stworzyliśmy nowoczesny park maszynowy, który
w chwili obecnej pozwala nam na realizację każdego zlecenia z branży kaletniczej.
Wykonujemy nadruki w formie haftu oraz wysokiej jakości foto nadruki w pełnej gamie
kolorystycznej. W ramach naszych usług oferujemy druk sublimacyjny na smyczach
reklamowych. Zgłębiając tajniki druku sublimacyjnego wprowadziliśmy również do naszej oferty
inne gadżety reklamowe, w szczególności : kubki, metki, wstążki, puzzle, poszewki, podkładki pod
mysz i wiele innych. Wykonujemy także smycze z nadrukiem dwustronnym bez przesunięć,
przecięć logotypów bądź napisów.
W naszej ofercie znajdują się również produkty, na których istnieje możliwość wykonania
graweru laserowego (stal, kamień, ceramika, metal, drewno itp.). Oferujemy także usługę cięcia
(tkanin, skóry, kartonu, papieru, laminatów grawerskich, gumy, korka, oraz wielu innych
materiałów ). Wszystko to wykonywane jest przy użyciu wysokiej jakości laserów: RMI YAG oraz
TROTEC ProMaker.
Nieustannie rozwijamy park maszynowy, aby zapewnić naszym Klientom jak najszerszy
zakres usług i najniższe ceny. Posiadamy najwyższej klasy plotery sublimacyjne, dzięki którym
wykonywane przez nas nadruki są bardzo wyraziste i mają mocno nasycone kolory.
Od lat współpracujemy z dużymi ﬁrmami, ale wśród naszych Klientów nie może
zabraknąć również małych przedsiębiorstw dbających o swój wizerunek.

Dostosowujemy się do indywidualnych
potrzeb Klienta. Przy stałej współpracy
zapewniamy niskie ceny
oraz szybki czas realizacji zamówień.
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100%

lat na rynku

bogata oferta
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TAŚMY
TAŚMY

Posiadamy profesjonalne krosna, które
wykorzystujemy do tkania tasiemki, używanej
w produkcji smyczy.
Produkowana tasiemka charakteryzuje się gęstym
splotem, pozwalając na idealne odwzorowanie
skomplikowanych grafik z przejściami tonalnymi
oraz pełnokolorowych zdjęć. Zachowana jest
idealna równość i szerokość taśmy wraz z idealnym
wykalandrowaniem, zapobiegającym
rozmazywaniu się druku.
Produkujemy również tasiemkę kolorową. Powstaje
ona poprzez barwienie tasiemki białej na kolor
metodą sublimacji, sitodruku lub tampondrukiem.
Tasiemkę kolorową najczęściej wykorzystuje się do
smyczy naszywanych.

dostępne
szerokości
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm

100%

JAKOŚĆ
GWARANTOWANA!

PRODUCENT

TAŚMY
R

Prezentowane na zdjęciach loga i znaki graﬁczne są własnością poszczególnych ﬁrm
i mają na celu prezentację możliwości produkcyjnych
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SMYCZE

szybki
czas
realizacji

SMYCZE

Z NADRUKIEM SUBLIMACYJNYM

24h

Produkujemy smycze z tasiemki własnego wyrobu, która charakteryzuje
się gęstym splotem, pozwalając na idealne odwzorowanie skomplikowanych
grafik z przejściami tonalnymi oraz pełnokolorowych zdjęć.
Nowość - nowa technologia druku sublimacyjnego - obie strony smyczy
bez przesunięcia i przecięcia napisów, logotypów i innych elementów.
Wysokiej jakości nadruk pełnokolorowy z idealnym odwzorowaniem grafik,
również z przejściami tonalnymi.
Taśma wysokiej jakości o gęstym splocie.
Dostępne szerokości: 10mm, 15mm, 20mm, 25mm, 30mm.
Różnorodne zakończenia do wyboru. Możliwość dowolnej konfiguracji.
Możliwość wykonania smyczy podwójnych, naszywanych.
Szybkie terminy realizacji. Zamówienia już od 50 szt.

rabaty
dla
agencji

40%

dostępne
szerokości
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
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SMYCZE PODWÓJNE
NASZYWANE

SMYCZE

Smycz powstaje w wyniku połączenia dwóch taśm:
zewnętrznej - atłasowej barwionej metodą sublimacji
gazowej oraz wewnętrznej - poliestrowej w wybranym
kolorze.
Ilość wybranych kolorów taśmy zewnętrznej jest
nieograniczona i nie wpływa na cenę. Istnieje możliwość
nadruku na spodniej taśmie naszywanej - wycena
indywidualna.

dostępne
szerokości
10 mm
15 mm

15 mm
20 mm

20 mm
25 mm

Prezentowane na zdjęciach loga i znaki graﬁczne są własnością poszczególnych ﬁrm
i mają na celu prezentację możliwości produkcyjnych
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SMYCZE EKSKLUZYWNE
SMYCZE

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

Smycze ekskluzywne wykonywane są z najwyższej jakości
taśm sublimacyjnych pojedynczych lub naszywanych.
Na elementach metalowych możliwość wykonania
wysokiej jakości graweru laserowego.

SMYCZ
METALOWA
Z GRAWEREM

Dodatkowo możliwość dołączenia
pudełka ozdobnego.

R
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SMYCZE
BEZ PRZESUNIĘĆ
SMYCZE

Dwie pokrywające się strony.

SMYCZ
ODBLASKOWA

Prezentowane na zdjęciach loga i znaki graﬁczne są własnością poszczególnych ﬁrm
i mają na celu prezentację możliwości produkcyjnych

SMYCZ
Z UCHWYTEM
NA BUTELKĘ
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dostępne
szerokości

SMYCZE

BRELOKI
Dowolna konfiguracja, oraz długość.
Nadruk pełnokolorowy.

10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm

ZAKOŃCZENIA

WSZYSTKIE DOSTĘPNE ZAKOŃCZENIA NA STRONACH 10-11
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SMYCZE KRÓTKIE

dostępne
szerokości
SMYCZE

10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm

Prezentowane na zdjęciach loga i znaki graﬁczne są własnością poszczególnych ﬁrm
i mają na celu prezentację możliwości produkcyjnych
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SMYCZE

ZAKOŃCZENIA SMYCZY
KARABIŃCZYK

KLAMERKA + KARABIŃCZYK

(NA KÓŁECZKU)

KARABIŃCZYK+ LINKA NA TELEFON

SMYCZ NASZYWANA
+ KLAMERKA + KARABIŃCZYK

KARABIŃCZYK + LINKA NA TELEFON

KLAMERKA + UCHWYT NA TELEFON

UCHWYT NA TELEFON

KLAMERKA + KARABIŃCZYK + UCHWYT NA TELEFON
WSZYWANY BEZPOŚREDNIO NA TAŚMĘ

KARABIŃCZYK + UCHWYT NA TELEFON

KLAMERKA + KARABIŃCZYK + LINKA NA TELEFON
(NA KÓŁECZKU)

KARABIŃCZYK + UCHWYT NA TELEFON
MOCOWANY Z BOKU RAMIENIA KARABIŃCZYKA

KLAMERKA + KARABIŃCZYK + UCHWYT NA TELEFON
MOCOWANY Z BOKU RAMIENIA KARABIŃCZYKA

KARABIŃCZYK KRAB

KARABIŃCZYK + REGULATOR DŁUGOŚCI

(Z BOKU RAMIENIA KARABIŃCZYKA)

WSZYWANY BEZPOŚREDNIO NA TAŚMĘ

WSZYWANY BEZPOŚREDNIO NA TAŚMĘ
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KLAMERKA METALOWA + UCHWYT NA TELEFON

OTWIERACZ

KLAMERKA METALOWO-PLASTIKOWA
+ KARABIŃCZYK + LINKA NA TELEFON

BEZPIECZNIK NA KARK

KLAMERKA METALOWA + SZEKLA

KÓŁKO

KLAMERKA METALOWA
+ METALOWY UCHWYT NA TELEFON

SMYCZ Z DWOMA KARABIŃCZYKAMI

KLAMERKA METALOWA + KARABIŃCZYK
+ METALOWY UCHWYT NA TELEFON
WSZYWANY BEZPOŚREDNIO NA TAŚMĘ

ETUI

KLAMERKA ŁAMANA + KARABIŃCZYK SMERF

WSZYWANY BEZPOŚREDNIO NA TAŚMĘ

UCHWYT Z KIELISZKIEM

Prezentowane na zdjęciach loga i znaki graﬁczne są własnością poszczególnych ﬁrm
i mają na celu prezentację możliwości produkcyjnych
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SMYCZE

SZEKLA

ELEMENTY ZAKOŃCZEŃ
25 mm

20 mm

15 mm 10 mm

SMYCZE

KÓŁKO

SZEKLA

ODPINANY UCHWYT NA TELEFON
METALOWY

PLASTIKOWY

KARABIŃCZYK + LINKA DO TELEFONU

MOCOWANA DO BOKU RAMIENIA KARABIŃCZYKA

KARABIŃCZYK + ODPINANY UCHWYT NA TELEFON
MOCOWANY DO BOKU RAMIENIA KARABIŃCZYKA

KARABIŃCZYK + LINKA OD TELEFONU

KARABIŃCZYK + KÓŁKO
25 mm

20 mm

15 mm

10 mm

KARABIŃCZYK METALOWY KRAB
25 mm

KARABIŃCZYK METALOWY
25 mm

20 mm

R
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15 mm

10 mm
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20 mm

KARABIŃCZYK
METALOWY SMERF

grg@reklamowesmycze.pl

15 mm 10 mm

KARABIŃCZYK
PLASTIKOWY
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NIETYPOWE ZAKOŃCZENIA

KLAMRY
KLAMRA ROZPINANA
(KOLOROWA)

15 mm

20 mm

ETUI

HOLDERY

OTWIERACZ

KLAMRA
Z MOCOWANIEM
DO BUTELEK

25 mm

SMYCZE

10 mm

KLAMRA METALOWO-PLASTIKOWA
10 mm

20 mm

15 mm

25 mm

OTWIERACZ
Z KARABIŃCZYKIEM

ZAWIESZKA
Z KIELISZKIEM

KLAMRA METALOWO-PLASTIKOWA
10 mm

15 mm

20 mm

25 mm

ZESTAW DO
E-PAPIEROSÓW

ODPINANY UCHWYT NA TELEFON
METALOWY

PLASTIKOWY
10 mm 15 mm 20 mm

15 mm

25 mm

15 mm

KIELISZEK
SKŁADANY

20 mm

KLAMRA Z GWIZDKIEM
10 mm

KIELISZEK
Z ŁAŃCUSZKIEM

20 mm

Prezentowane na zdjęciach loga i znaki graﬁczne są własnością poszczególnych ﬁrm
i mają na celu prezentację możliwości produkcyjnych

KLAMRA OBROTOWA
10 mm

15 mm

20 mm

R
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OPASKI
OPASKI

Opaski na rękę to nowa, atrakcyjna
forma reklamy. To nowy gadżet, który poza
reklamą może pełnić funkcje przepustek
na wszelkiego typu imprezach, koncertach itp.
Opaski są zadrukowane jednostronnie lub dwustronnie
na taśmie o szerokości 10mm.
Nadruk sublimacyjny pełnokolorowy.
Ilość kolorów nie wpływa na cenę.
Dowolna długość.
Do wyboru 9 kolorów ringów.
Ringi (zaciski) które nasuwa się na taśmę pozwalają
na ruch po opasce tylko w jednym kierunku
- tworzą zatrzask, dzięki czemu po założeniu
na rękę opaska nie może być ponownie wykorzystana.

Opaski na rękę idealnie sprawdzą się na
imprezach masowych:
na koncertach, meczach sportowych,
dyskotekach, konferencjach, na terenie
ośrodków wypoczynkowych oraz wszędzie
tam gdzie zachodzi potrzeba zróżnicowania
uczestników i ich wyróżnienia.
o

log

zacisk
w różnych kolorach

OPASKI WINYLOWE
Opaski winylowe (wodoodporne) przeznaczone na dłuższe
lub bardziej ekskluzywne imprezy.
Możliwość noszenia nawet przez kilka dni. Plastikowe zapięcie
zabezpieczające przed przekazaniem opaski innej osobie.
Dodatkowo możliwość wykonania nadruku sitodrukiem.

logo

R
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SZARFY
WSTĄŻKI

Szarfy z wysokiej jakości materiału
(mieszanka satyny i atłasu) idealnie
sprawdzą się podczas różnorodnych
eventów, dla hostess, pocztów
sztandarowych oraz do dekoracji sal.
Szarfa w sposób elegancki zaprezentuje
logo Państwa firmy.
Szerokość

7 cm, 10 cm, 15 cm

Długość

200 cm (możliwość wykonania dowolnej długości)

Rodzaj nadruku

Termosublimacja

Nadruk

- dowolna ilość kolorów, możliwe przejścia tonalne, nadruk zdjęcia
- wysoka rozdzielczość
- dobór kolorów wg wzornika Pantone Matching System (Solid coated)

WSTĄŻKI
SATYNOWE, PREZENTOWE
Drukujemy metodą sublimacyjną, stąd przy druku
jednostronnym taśma z drugiej strony pozostaje biała.
Oba rodzaje wstążek znakomicie nadają się do
wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i eventowych.
Szerokość

15 - 100 mm

METKI
Doskonale nadają się do oznaczenia wszelkiego
rodzaju odzieży oraz wyrobów dziewiarskich.
Metki drukowane są przy pomocy drukarki
termo-transferowej i specjalnych kalek, dzięki czemu
nadruk jest odporny na temperaturę, środki piorące,
chemie gospodarczą itp.
Używane jako wszywki do: podkoszulków, spodni, bluzek,
czapek, ręczników, obrusów, wszelkiego rodzaju tekstyliów.
Szerokość

15 - 100 mm

Prezentowane na zdjęciach loga i znaki graﬁczne są własnością poszczególnych ﬁrm
i mają na celu prezentację możliwości produkcyjnych
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DLA KIBICÓW
AKCESORIA

I NIE TYLKO ...

FLAGI
W dowolnym rozmiarze.
Nadruk pełnokolorwy.

NAKŁADKA NA LUSTERKA
Nakładka z gumką i ściągaczem.
Rozmiar: 15 x 20 cm + rozciągliwość 50%.
Nadruk pełnokolorowy. Wykonana z poliestru.
2
Gramatura 180g/m
Komplet 2 sztuki w zestawie.

FLAGA SAMOCHODOWA
Posiada mocny uchwyt i mini maszt
odporny na wiatr.
Rozmiar: 30 x 40 cm
Nadruk pełnokolorowy.

ZAKOŃCZENIE SMYCZY

Z GWIZDKIEM

R
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PUFY / PIŁKI

AKCESORIA

Z NADRUKIEM
PEŁNOKOLOROWYM
Pufy oraz piłki reklamowe dzięki możliwości zadruku całej powierzchni
są niezastąpionymi nośnikami reklamy, pozwalającymi aranżować
takie miejsca jak salony sprzedaży, poczekalnie, pokoje
wypoczynkowe i wiele innych miejsc.
Szeroka oferta rozmiarów, kształtów i wypełnień czynią pufy
reklamowe doskonałym dodatkiem eventowym.

Twoja

GRAFIKA

PLECAKI / TORBY

SZYTE NA MIARĘ

Z nadrukami pełnokolorowymi bądź
haftem o dowolnym kształcie i kolorze.

Plecaki szkolne, turystyczne, na laptopa Itp.

Posiadamy bogaty park maszynowy, dzięki
któremu mamy możliwość na stworzenie niemal
każdego wzoru plecaka bądź torby.

Prezentowane na zdjęciach loga i znaki graﬁczne są własnością poszczególnych ﬁrm
i mają na celu prezentację możliwości produkcyjnych

Twoja grafika w dowolnym miejscu plecaka.
Metody nadruku: sitodruk, sublimacja full color, haft.

R
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Flagi / Windery z dowolnym nadrukiem.
Dostępne są w różnych kształtach
oraz rozmiarach.

windery

FLAGI

FLAGI

dostępne
rodzaje

STANDARD

HUSSARIA

ŁEZKA

PIÓRKO

R
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TYP H
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Zalety produktu:
- jeden maszt wiele kształtów
- niska cena
- szybki montaż
- aluminium + włókno szklane
- pasuje do wszystkich typów podstaw

FLAGI

WINDERY
opcja

Zestaw zawiera:
- maszt
- worek poliestrowy

dostępne
rozmiary

260 cm

60 cm

Prezentowane na zdjęciach loga i znaki graﬁczne są własnością poszczególnych ﬁrm
i mają na celu prezentację możliwości produkcyjnych

310 cm

60 cm

410 cm

80 cm

520 cm

90 cm

R
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dostępne

rozmiary

Zalety produktu:
- duża powierzchnia reklamowa
- konstrukcja zapewnia prezentację grafiki
nawet przy braku wiatru
- szybki i prosty montaż

Maksymalny wymiar ﬂagi

Rozmiar

Waga masztu

S

0.80 kg

75 x 240 cm

M.

0.90 kg

75 x 300 cm

L

1.20 kg

75 x 400 cm

MASZTY TWISTER STANDARD
Zalety produktu:
- nowość na rynku
- maszt w całości wykonany z włókna szklanego
- wysoka jakość produktu
- pasuje do wszystkich typów podstaw

dostępne

rozmiary

FLAGI

MASZTY FLAGOWE TYP H

S

L

XL

Wysokość systemu

Rozmiar

Waga systemu

S

1.50 kg

270 cm

M.

1.60 kg

320 cm

L

1.70 kg

430 cm

XL

1.95 kg

540 cm

R
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FLAGI

4 / 8 /12 kg

PŁYTA

PŁYTA z gumowymi nóżkami

KRZYŻAK płaski

Kwadratowe płyty wykonane z ciężkiego żeliwa będą idealną
bazą i stabilizacją dla każdej flagi. Płyta posiada otwory
pozwalające na przytwierdzenie bazy za pomocą szpilek np.
do trawnika. Wydrążona rączka ułatwia przenoszenie.
W standardzie płyta dostarczana jest z trzpieniem,
który może zostać wymieniony na rotator.

Gumowe nóżki będą szczególnie użyteczne
w przypadku prezentacji wewnątrz budynków i na
chodnikach. Dzięki ich użyciu podstawa stoi stabilnie
i nie ślizga się na płaskich powierzchniach.

Metalowa podstawa składająca się z dwóch
podłużnych elementów, po złożeniu mająca kształt
krzyża. Do użytkowania na podłożu płaskim lub
miękkim. Podobnie jak płyty, może zostać
przytwierdzona za pomocą szpilek. Podstawa może
zostać dodatkowo obciążona sakwą wodną.

KRZYŻAK rurki
Podstawa rurkowa to eleganckie mocowanie
flag przeznaczone przede wszystkim do wnętrz.
Użyta na zewnątrz, powinna zostać
dodatkowo obciążona sakwą wodną.

SAKWA WODNA

KONTENER WODNY

Okrągła sakwa wodna służąca do dodatkowego obciążenia
podstaw. Po napełnieniu wodą osiąga wagę nawet do 10 kg.
Sprawdza sie szczególnie w przypadku wysokich flag.

Jeden z naszych bestsellerów wśród podstaw. Zbiornik
wykonany z grubego plastiku z otworem zaciskowym na
maszt. Pusta podstawa waży zaledwie 0,40 kilograma,
ale po wypełnieniu wodą może osiągnąć wagę nawet
do 20 kg.

AUTO BAZA

BAGNET

BAGNET PODWÓJNY

Metalowa podstawa przeznaczona dla salonów i komisów
samochodowych. Jest to podstawa najazdowa, pod koło
samochodowe. Baza standardowo dostarczana jest z pinem do
masztu, opcjonalnie można zastosować rotator.

Zdecydowany bestseller wśród podstaw mocujących
maszty do miękkiego podłoża. Bagnet wykonany jest ze
stali nierdzewnej i wyposażony jest w rotator.

Udoskonalona wersja Bagnetu. Podstawa posiada dodatkowy
wbijak, który zapobiega obracaniu się Bagnetu i jego
destabilizacji.

DRYL

ROTATOR

ROTATOR 45

Podstawa Dryl sprawdzi się do mocowania masztów do
powierzchni trawiastych i piaskowych. Posiada praktyczne,
rozkładane rączki, które pomogą przykręcić
podstawę do podłoża. Wykonana z tworzywa sztucznego.
Posiada rotator.

Wykonany ze stali nierdzewnej Rotator jest świetnym
zastępstwem do standardowych trzpieni zastosowanych
w takich podstawach jak: płyty, krzyżak płaski,
auto baza. Dzięki użyciu Rotatora, maszt będzie swobodnie
obracał się, zgodnie z kierunkiem wiatru.

Baza Rotator 45 służy do mocowania masztów do ściany.
Posiada cztery otwory, przez które należy przykręcić
śruby do umieszczonych w ścianie korków rozporowych.
Zestaw nie zawiera kołków i śrub mocujących.

Prezentowane na zdjęciach loga i znaki graﬁczne są własnością poszczególnych ﬁrm
i mają na celu prezentację możliwości produkcyjnych
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JUŻ OD

CERAMIKA

KUBKI

Z NADRUKIEM SUBLIMACYJNYM

3.8 zł
netto

Nasze produkty wykonane są
z najwyższej jakość ceramiki dzięki czemu
uzyskujemy szczegółowy nadruk.

KUBEK

TOMEK DeLux
podstawowy biały kubek
z nadrukiem sublimacyjnym
full kolor

R
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wysokość

100 mm

średnica

60 mm

pojemność

300 ml

pole zadruku

190 x 90 mm
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TOMEK
z kolorowym wnętrzem

wysokość

100 mm

średnica

60 mm

pojemność

300 ml

pole zadruku

190 x 90 mm

CERAMIKA

KUBEK

czarny
żółty
pomarańczowy

KUBEK

czerwony

dostępne
kolory

TOMEK
z kolorowym wnętrzem
i kolorowym uchem

KUBEK

MAX

kubek o zwiększonej
pojemności
z charakterystycznym,
wygodnym uchem

różowy
niebieski
granatowy
jasny zielony
zielony

wysokość

120 mm

średnica

85 mm

pojemność

450 ml

pole zadruku

190 x 120 mm

LATTE

KUBEK

LATTE / LATTE MAX
kubek o charakterystycznym
stożkowym kształcie

300 ml

450 ml

Prezentowane na zdjęciach loga i znaki graﬁczne są własnością poszczególnych ﬁrm
i mają na celu prezentację możliwości produkcyjnych

wysokość

95 mm

średnica

60 mm

pojemność

300 ml

pole zadruku

szablon

LATTE MAX
wysokość

151 mm

średnica

60 mm

pojemność

450 ml

pole zadruku

szablon

R
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FILIŻANKA

CERAMIKA

JAVA

w komplecie
ze spodkiem i łyżeczką

FILIŻANKA

MINI DeLux
filiżanka o eleganckim
kształcie

wysokość

50 mm

średnica

80 mm

pojemność

150 ml

pole zadruku

180 x 40 mm

wysokość

50 mm

średnica

80 mm

pojemność

150 ml

pole zadruku

180 x 40 mm

FINO

KUBEK

FINO / FINO RONDA
smukły i elegancki kubek

wysokość

105 mm

średnica

73 mm

pojemność

290 ml

pole zadruku

160 x 105 mm

FINO RONDA

KUBEK

wysokość

105 mm

średnica

73 mm

pojemność

290 ml

pole zadruku

160 x 70 mm

wysokość

100 mm

średnica

80 mm

pojemność

300 ml

pole zadruku

200 x 40 mm

KAZO

kubek z kolorowym wnętrzem
i uchem oraz łyżeczką
którą można umieścić
w otworach uszka

R
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Z KOLOROWYM
WNĘTRZEM
nadrukowane
standardowe wnętrze
(2 rodzaje)

KUBEK

SERCE
ucho kubka ma kształt
połówki serca, drugą połówkę
stanowi efektowne wcięcie

KUBEK

AMOR DUO
kubek z uchem
w kształcie serca

KUBEK

Z UCHWYTEM
PIŁKA NOŻNA
uchwytem ozdobionym
piłką nożną, którą można
obracać

Prezentowane na zdjęciach loga i znaki graﬁczne są własnością poszczególnych ﬁrm
i mają na celu prezentację możliwości produkcyjnych

wysokość

95 mm

średnica

80 mm

pojemność

300 ml

pole zadruku

200 x 95 mm

wysokość

90 mm

średnica

80 mm

pojemność

300 ml

pole zadruku

190 x 90 mm

wysokość

95 mm

średnica

82 mm

pojemność

300 ml

pole zadruku

200 x 97 mm

wysokość

100 mm

średnica

60 mm

pojemność

300 ml

pole zadruku

200 x 80 mm

CERAMIKA

KUBEK

R

23

KUBEK

metalizowana, mieniąca się
powłoka w kolorze srebrnym
lub złotym

KUBEK

FOSFORYZUJĄCY

KUBEK

MAGICZNY
kubek pokryty jest kolorową powłoką
po napełnieniu gorącą wodą
powłoka staje się przezroczysta
uwydatniając zamieszczoną
na nim grafikę

wysokość

50 mm

średnica

80 mm

pojemność

150 ml

pole zadruku

180 x 40 mm

wysokość

50 mm

średnica

80 mm

pojemność

150 ml

pole zadruku

180 x 40 mm

wysokość

120 mm

średnica

85 mm

pojemność

450 ml

pole zadruku

200 x 120 mm

dostępne
kolory

CERAMIKA

METALICZNY

R
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granatowy
pomarańczowy
czerwony
zielony
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CZARNY

kolorowy nadruk
na czarnym kubku

KUFEL

ORNAMENTOWY DUO
kufel klasyczny
o dużej pojemności
z dużym uchem,
posiada eleganckie,
złocone wykończenie

KUFEL

BIAŁY
kufel klasyczny
o tradycyjnym kształcie
i dużym, wygodnym uchu

SKARBONKA

CERAMICZNA
w denku znajduje się
plastikowy korek
umożliwiający wyjęcie
zawartości

Prezentowane na zdjęciach loga i znaki graﬁczne są własnością poszczególnych ﬁrm
i mają na celu prezentację możliwości produkcyjnych

wysokość

100 mm

średnica

60 mm

pojemność

300 ml

pole zadruku

180 x 80 mm

wysokość

50 mm

średnica

80 mm

pojemność

150 ml

pole zadruku

180 x 40 mm

wysokość

120 mm

średnica

85 mm

pojemność

450 ml

pole zadruku

200 x 120 mm

wysokość

90 mm

średnica

90 mm

pole zadruku

180 x 70 mm

CERAMIKA

KUBEK

R
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KUBEK

CERAMIKA

EMALIOWANY
METALOWY
rant stalowy lub czarny

KUBEK

EMALIOWANY
METALOWY
dostępny w 3 kolorach

KUBEK

TERMICZNY
ALUMINIOWY
kubek stalowy
z białym okienkiem
do nadruku

BUTELKA

TERMICZNA
dzięki próżniowym ściankom
dobrze trzyma temperaturę
napoju

R
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wysokość

80 mm

średnica

86 mm

pojemność

200 ml

pole zadruku

180 x 60 mm

wysokość

80 mm

średnica

86 mm

pojemność

200 ml

pole zadruku

180 x 60 mm

wysokość

145 mm

średnica

82 mm

pojemność

300 ml

pole zadruku

210 x 80 mm

wysokość

260 mm

średnica

70 mm

pojemność

500 ml

pole zadruku

180 x 90 mm

grg@reklamowesmycze.pl
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Z NADRUKIEM NA KOSZULCE

Beri
MASKOTKI

MASKOTKI

Miś

Niezwykle popularny gadżet reklamowy!
Maskotka ubrana jest w koszulkę na której wykonujemy
nadruk metodą sublimacji.

Kot szarobrązowy
40 cm

Króliczek kremowy
25 cm

Małpka
35 cm

Miś biały z 2 serduszkami
20 cm

Miś brązowy puszysty
20 cm

Miś brązowy SMILE
25 cm

Miś bury
40 cm

Miś polarny
33 cm

Miś brązowy z 2 serduszkami
25 cm

Miś rudy
30 cm

Miś TEDDY
22 cm

Owieczka szara
35 cm

Pies rudy
35 cm

Słonik
28 cm

Żabka
20 cm

Żyrafa
22 cm

Prezentowane na zdjęciach loga i znaki graﬁczne są własnością poszczególnych ﬁrm
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DŁUGOPISY

DŁUGOPISY COSMO
Z GRAWEREM

etui plastikowe
(srebrne lub czarne)
ZD-1

C-01
C-02

etui welurowe

C-03

ZD-2

C-04
C-05
C-06

etui plastikowe
ZD-3

C-07
C-09
C-10

etui magiczne obrotowe
ZD-7

C-11
C-12
C-13
C-14

etui papierowe

C-15
C-16

ZD-8

C-17
C-18

ZD-9

C-19
C-20

etui plastikowe

C-21
C-22

ZD-15

C-23
C-24

ZD-16

C-26

R
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SERIA
materiał

aluminium

wymiary

140 x 10 mm

średnica

DŁUGOPISY

COSMO TOUCH PEN
pole graweru 65 x 6 mm

10 mm

Cosmo
touch pen

znakowanie

laserem YAG

CT-01

CT-03

CT-05

CT-06

CT-10A CT-13

CT-20

CT-24

SERIA

BELLO TOUCH PEN
materiał

aluminium

wymiary

135 x 7 mm

średnica

7 mm

pole graweru 65 x 4 mm

Bello

touch pen

znakowanie

laserem YAG

BET-01 BET-06 BET-10A BET-14 BET-16 BET-17 BET-19 BET-20 BET-21 BET-22

Prezentowane na zdjęciach loga i znaki graﬁczne są własnością poszczególnych ﬁrm
i mają na celu prezentację możliwości produkcyjnych
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SERIA

materiał guma

wymiary 135 x 10 mm

nowość

średnica 10 mm

Zo-01

SERIA

Zo-06

Zo-10A Zo-12

materiał metal

REY

Zo-20

średnica 10 mm

wymiary 135 x 10 mm

nowość

DŁUGOPISY

ZOE

R-01

SERIA

R-05

R-06

R-10

materiał aluminium

COSMO SLIM

r-14

r-13

r-24

średnica 7 mm

wymiary 135 x 7 mm

CS-01 CS-03 CS-05 CS-06 CS-09 CS-10A CS-11 CS-13 CS-17 CS-20

SERIA

materiał aluminium

COSMO SLIM TOUCH PEN

średnica 7 mm

wymiary 135 x 7 mm

CST-01 CST-04 CST-05 CST-06 CST-10A CST-13 CST-20 CST-22

R
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SERIA

materiał aluminium

średnica 7 mm

wymiary 145 x 10 mm

DŁUGOPISY

BOND

B-01 B-03 B-04 B-05 B-06 B-09 B-10 B-13 B-20 B-21

SERIA

BOND TOUCH PEN

materiał aluminium

średnica 7 mm

wymiary 145 x 7 mm

BT-01 BT-03 BT-05 BT-06 BT-10 BT-13

SERIA

JOY

materiał aluminium

J-01

SERIA

COSMO
DUO
DŁUGOPIS Z DWOMA WKŁADAMI

J-06

J-10

materiał metal

CD-01

Prezentowane na zdjęciach loga i znaki graﬁczne są własnością poszczególnych ﬁrm
i mają na celu prezentację możliwości produkcyjnych

J-03

CD-06

średnica 10 mm

wymiary 145x 10 mm

J-13

średnica 10 mm

wymiary 145 x 10 mm

CD-10A
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SERIA

materiał aluminium

DŁUGOPISY

MOOI

średnica 10 mm

wymiary 140 x 10 mm

nowoczesnosc, ,
klasa

M-01 M-03 M-04 M-05 M-06 M-09 M-10 M-13 M-20

SERIA

materiał aluminium

MOOI TOUCH PEN

średnica 10 mm

wymiary 140 x 10 mm

nowoczesność

elegancja

MT-01 MT-03 MT-05 MT-06 MT-10 MT-13 MT-20

SERIA

materiał metal

VIC

średnica 10 mm

wymiary 145 x 10 mm

czarujący

styl
V-01

SERIA

V-05

V-06

V-10

materiał aluminium

GENIUS

V-17

średnica 11 mm

wymiary 145 x 11 mm

oryginalnosc, ,
elegancja

GE-01 GE-06 GE-10 GE-10A

R
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SERIA

materiał aluminium

średnica 7 mm

wymiary 135 x 7 mm

DŁUGOPISY

FIT

F-01 F-06 F-10A F-13 F-14 F-20 F-22 F-24

SERIA

GIANT

materiał aluminium

średnica 10 mm

wymiary 145 x 10 mm

styl

gracja
G-01 G-03 G-06 G-10 G-13

SERIA

STAR

materiał aluminium

średnica 10 mm

wymiary 145x 10 mm

finezja

blask

S-01 S-03 S-05 S-06 S-10 S-10A S-13 S-18 S-19

SERIA

ZEN

materiał aluminium

średnica 10 mm

wymiary 140 x 10 mm

,
slonca

w blasku

,

Z-01 Z-03 Z-05 Z-06

Prezentowane na zdjęciach loga i znaki graﬁczne są własnością poszczególnych ﬁrm
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Z-07 Z-10 Z-12 Z-19
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JUŻ OD

LEŻAKI

45 zł

LEŻAKI

REKLAMOWE

netto

Leżaki z nadrukiem
to nowy oryginalny
nośnik reklamy dla ﬁrm.
Drewniana konstrukcja. Rama wykonana
z oszlifowanego drewna bukowego.
Listewki posiadają przekrój 3,5cm i są połączone ze sobą
za pomocą nitów, co zapobiega ich przypadkowemu
rozkręceniu podczas użytkowania.
Drewno Leżakowe bez sęków, o stałym stopniu wilgotności.
Wszystkie elementy drewniane są zaokrąglone.
Trójstopniowa regulacja kąta oparcia wraz z dodatkowym
zabezpieczeniem przed złożeniem.
Poszycie z tkaniny poliestrowej o gramaturze 280g/m2.
Wysokiej jakości nadruk pełnokolorowy.

Leżak
z podłokietnikiem

Leżak
bez podłokietnika

BLOKADA
PRZED
ZŁOŻENIEM

po złożeniu

1340 x 570 mm

po złożeniu

1210 x 560 mm

pole nadruku

1200 x 450 mm

pole nadruku

1200 x 450 mm

R
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Leżak
z wymienną tkaniną
LEŻAKI

Leżak
z otworem na butelkę
w podłokietniku

po złożeniu

1340 x 570 mm

pole nadruku

1200 x 450 mm

po złożeniu

1340 x 580 mm

pole nadruku

1300 x 450 mm

Leżak
+zwis z tyłu
dodatkowe pole 450 mm x 1000 mm (max.)

Prezentowane na zdjęciach loga i znaki graﬁczne są własnością poszczególnych ﬁrm
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Leżak
podwójny DUO
LEŻAKI

z dwoma pojedynczymi tkaninami
po złożeniu

1240 x 1090 mm

pole nadruku

450 x 1300 mm (x2)

Leżak
podwójny DUO
z dużą tkaniną

R
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po złożniu

1240 x 1090 mm

pole nadruku

920 x 1300 mm
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Leżak
dziecięcy

Krzesło
składane
LEŻAKI

Wytrzymały materiał,
solidna konstrukcja.

po złożeniu

970 x 460 mm

rozmiar krzesła

510 x 330 mm

pole nadruku

310 x 800 mm

pole nadruku

380 x 210 mm

Parawany
Parawany składają się z paneli dzięki czemu
można łatwo dostosować odpowiedni wymiar.
Posiadamy kijki do 120 cm wysokości.
Jeden bryt ma wymiary około 100 x 75 cm.
W ofercie posiadamy parawany składające się
od 3 do 10 brytów.

Prezentowane na zdjęciach loga i znaki graﬁczne są własnością poszczególnych ﬁrm
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SANKI
Sanki wykonane z drewna bukowego.
Lakierowane lakierem bezbarwnym.
Posiadają sznurek z uchwytem.

Sanki
Junior

Sanki
Proste

długość

880 x 900 mm

długość

880 x 900 mm

szerokość

330 mm

szerokość

330 mm

wysokość

250 mm

wysokość

250 mm

oparcie

250 mm

ROLLUPY
EXCLUSIVE

Z NADRUKIEM

CLASSIC

INNE

Z NADRUKIEM

R
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EKOTORBY
Z NADRUKIEM

JUŻ OD

3 zł
netto

INNE

Mocny materiał i dokładne
wykończenie umożliwia przeniesienie
nawet 20 kg ciężaru.
Pole nadruku:
A4 - A3 możliwość nadruku dwustronnego.
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PODUSZKA

POSZEWKA

Wygodna, mała poduszka służąca jako
wkład do poszewki.

Satynowa z dowolnym pełnokolorowym
nadrukiem wykonanym metodą sublimacji.

OSŁONKA

KRÓWKI

Nadruk sublimacyjny pełnokolorowy.
Mocowanie: 2 przyssawki gumowe do szyby.
Wymiary: 44 x 35cm

Krówki o smaku mlecznym wykonane wg tradycyjnej
receptury w etykietach z pełnokolorowym nadrukiem.
Bez konserwantów, ręcznie zwijane.
Bardzo popularna forma promocji własnej firmy.
Dostępne już od 5 kg.

ŚCIERECZKI

PODSTAWKI

NA JAŚKA

INNE

JASIEK

NA SZYBĘ

REKLAMOWE

Z MIKROFIBRY

POD KUBEK

Idealnie nadają się do czyszczenia okularów oraz
wszelkiego rodzaju ekranów. Nadruk pełnokolorowy.
Wymiary: 10 x 15 cm, 17 x 18 cm.

R
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Nadruk pełnokolorowy sublimacyjny.
Posiadamy 4 rodzaje podkładek pod kubek :
- filcowa pod kubek o wym. 9 x 9 cm
- korkowa pod kubek o wym. 10 x10 cm
- kartonowa pod kubek o wym. 10 x 10 cm
- pilśniowa pod kubek o wym. 9 x 9 cm

grg@reklamowesmycze.pl
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POD MYSZKĘ

Podkładki są idealnie białe, dlatego uzyskujemy
nadruki wysokiej rozdzielczości, unikając
charakterystycznego przebijania mikrogumy.
Nadruk jest bardzo trwały i nie zdziera się.

JUŻ OD

2.5 zł
netto

INNE

PODKŁADKA

- nadruk niewyczuwalny w dotyku
- antypoślizgowy gumowy spód
- grubość: 3 mm

dostępne
rozmiary
- 24.5 x 19 cm
- 36 x 29 cm
- 48 x 38 cm
- 60 x 40 cm

PUZZLE
Dowolny nadruk pełnokolorowy.
Format A4
35 lub 70 elementów
Format A3
120 elementów
Inne formaty i ilości elementów
dostępne na zamówienie.

Prezentowane na zdjęciach loga i znaki graﬁczne są własnością poszczególnych ﬁrm
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KOSZULKI
INNE

Z NADRUKIEM PEŁNOKOLOROWYM
Miękkie koszulki z materiału
o podwyższonej trwałości.
Max. pole nadruku A3. Możliwość nadruku
z przodu, z tyłu oraz na rękawie.

t-shirt

longsleeve

polo

junior

rodzaje
dostępne
rozmiary

R
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STRINGI
BIAŁE

KRAWAT BŁYSZCZĄCY
BIAŁY

satynowe ATANI
rozmiary: L, XL

satynowe ATANI
rozmiar uniwersalny

satynowy
rozmiar: 10 x 144 cm

ŚLINIAK
BIAŁY

FARTUCH

WOREK
NA BUTY

dowolny rozmiar

wymiary: 73 x 59 cm
gramatura: 200-220 g/m2

kolorowa tasiemka
wymiary: 36 x 42 cm

CHUSTA
RUBBA

CZAPKA „FASOLKA”
BIAŁA

CZAPKA
DASZKIEM

rozmiar dowolny

materiał: 50% poliestru,
50% bawełny

z miejscem do nadruku,
dostępna w różnych kolorach

INNE

BOKSERKI MĘSKIE
BIAŁE

Prezentowane na zdjęciach loga i znaki graﬁczne są własnością poszczególnych ﬁrm
i mają na celu prezentację możliwości produkcyjnych
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GRAWEROWANIE

TABLICZKI
SZYLDY

INNE

CIĘCIE LASEROWE

Oferujemy grawerowanie laserowe i cięcie laserowe
w materiałach takich jak: drewno, szkło, akryl, pleksi,
korek, karton, guma, silikon, metal anodowany
(znakowanie w metalach nierdzewnych,
kwasoodpornych),
Produkty w laminatach grawerskich lub
w blachach aluminiowych. Szeroka gama
kolorystyczna podkładów do grawerowania.
Stosowane do oznakowania pomieszczeń
wewnątrz oraz na zewnątrz obiektów.
Są one odporne na warunki atmosferyczne.
Tabliczki laminatowe mogą mieć dowolne
kształty i rozmiary: prostokątne, owalne,
trójkątne, okrągłe, tarcze herbowe, nieregularne.

POLECAMY
- Piersiówki
- Kubki termiczne
- Breloczki
- Skrzynki drewniane

PUCHARY

SZKOŁO STOŁOWE

Tabliczki do pucharów
z dowolną grafiką lub tekstem.

Dekoracyjne szkło stołowe
z dowolnym grawerem.
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RĘCZNIKI

Z NADRUKIEM PEŁNOKOLOROWYM
INNE

Miękkie ręczniki z nadrukiem pełnokolorowym
wykonywanym metodą sublimacji.
Dostępne w trzech rozmiarach o gramaturze 400g.

Zastosowanie:
- prezent urodzinowy, weselny itp.,
- oryginalny gadżet na plażę lub saunę,
- reklama twojej firmy

Wewnętrzna strona 100% bawełna frotte, miękka,
przyjemna dla skóry, charakteryzująca się doskonałą
chłonnością. Zewnętrzna strona 100% poliester
mikrofibra, przeznaczona do zdobienia metodą
sublimacji, techniki umożliwiającej przekaz reklamowy o
jakości druku cyfrowego.

dostępne
rozmiary
30 x 50cm
50 x 100cm
75 x 150cm

Druk na najlepszych
ploterach do sublimacji.
Drukujemy w rozdzielczości
2800 dpi na specjalnych
nowoczesnych tuszach
sublimacyjnych.

Prezentowane na zdjęciach loga i znaki graﬁczne są własnością poszczególnych ﬁrm
i mają na celu prezentację możliwości produkcyjnych

R

Seria LINEN została stworzona w oparciu
o materiał poliestrowy, który dzięki odpowiedniemu
splotowi włókien wyglądem, kolorem i odczuciem
przypomina naturalny len.

linen
nowość

Plecak ze sznurkami

Plecak

Kosmetyczka z zamkiem

Poszewka w kształcie serca

Poszewka jasiek

Torba na ramię

Podkładka pod talerz

Torba na zakupy

R

+48 604633220, +48 696306808

grg@reklamowesmycze.pl

34-400 Nowy Targ
ul. Grel 105

www.reklamowesmycze.pl
www.lezakiznadrukiem.eu

