


Szanowni Partnerzy,

Witamy w świecie reklamy. 

W PICOWORLD gadżet reklamowy to nie tylko przedmiot użytkowy, oznakowany 
logo lub hasłem reklamowym. To musi być coś unkalnego i niepowtarzalnego!
Gadżet reklamowy jest idealnym środkiem do uzyskania sympatii poprzez gest 
obdarownia. Z naszymi produktami PiCOWORLD wzmocnisz relacje ze swoimi 
klientami i pozyskasz nowych. Osobisty podarunek wyraża uznanie i solidarność, 
które ciężko wyrazić słowami.
W PICOWORLD czujemy niedosyt, dlatego  też stale poszukujemy nowych 
pomysłów i rozwiązań. W rezultacie oferujemy starannie wyselekcjonowane 
produkty, które charakteryzują się indywidualnością. Innowacje wysokiej jakości 
w dobrych cenach.

Kreatywność PICOWORLD nie zna granic. Wszystko po to, aby zapewnić wysoki 
standard i jakość naszych produktów. Przygotujemy dla Ciebie najwyższej klasy 
upominki zupełnie od początku.
Spójrz proszę na str. nr 4 gdzie w dziale picoservice znajdziesz pomocne 
wskazówki dotyczące zamówień.

Zasmakuj w PiCOWORLD 2013 i pozwól się zaskoczyć.

Powodzenia! Twój zespół PICOWORLD.

WITAMY
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PICOWORLD'13 < Globe o. 63

PiCOWORLD - każdy 
potrzebuje odrobiny luksusu.
Jesteśmy do Twojej dyspozycji na całym świecie. 
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Czasami elegancki, cza-
sami zabawny, czasami 
skomplikowany, czasami 
stylowy, ale zawsze je-
dyny w swoim rodzaju.

Jeśli uważasz, że nie ma już miejsca dla długopisów 
w dobie multimedialnej komunikacji, możesz być 
w błędzie. Wykorzystywanie zunifi kowanych e-maili 
i wiadomości tekstowych zwiększa potrzebę bycia 
oryginalnym. Dlatego wieczne pióra i długopisy nie 
są już zwykłymi narzędziami. Stały się bowiem czymś 
prestiżowym i podkreślającym indywidualny styl 
właściciela. Tak jak robią to długopisy picopen na 
których zawsze można polegać!

Karbonowe pióro kulkowe lub modny, chromowany 
długopis, którego obudowa została przyozdobiona mapą 
świata – wiele wyjątkowych artykułów czeka na Ciebie 
na następnych stronach.

Nie zwlekaj! Poznaj nasz świat! Niech nasze długopisy 
Cię olśnią!

pi
co
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picoservice
Wszystko zależy od opakowania. Dlatego dostar-
czamy artykuły picopen w eleganckich pudełkach.

• Wyjątkowe wzornictwo

• Kryształy CRYSTALIZED™-
Swarovski Elements

• Długopis z niebieskim 
wkładem

 ROCK 
 58-1101590 
 Ekskluzywny, metalowy długopis z obra-
cana obsadką. Elegancka, lśniąca czarna 
powierzchnia wykończona srebrnymi 
elementami jest dyskretnie ozdobiona 
kryształem z serii CRYSTALLIZED™- 
Swarovski Element. Dzięki owalnemu 
kształtowi długopis doskonale leży 
w dłoni. W zestawie z czarnym, ele-
ganckim etui. Kolor wkładu – niebieski. 
  18,5 x 7,8 x 3,3 / 13 x 1,3 cm .

 Rozmiar nadruku i graweru:   35 x 5 mm 
K2+H4+V2  |  35 x 5 mm L2+H4  
 50 szt.   / 10 szt. 

 ab  
 PLN 48,61 / szt. 

Efektowny kontrast: błyszczące 
akcenty w kolorach złota

• Jasno piszący długopis

 KIEV 
 58-1102190 
 Ekskluzywny, metalowy długopis KIEV 
z obracaną obsadką z pewnością sprawi, 
że serce zabije szybciej. Lśniąca czerń 
i złote akcenty wykończenia przynoszą 
na myśl ponadczasową elegancję oraz 
styl podkreślony dodatkowo kryształem 
z serii CRYSTALLIZED™- Swarovski 
Elements. W zestawie w czarnym, ele-
ganckim etui. Kolor wkładu – niebieski. 
  18,5 x 7,8 x 3,3 / 13 x 1,3 cm . 

 Rozmiar nadruku i graweru:   35 x 5 mm 
K2+H4+V2  |  35 x 5 mm L2+H4  
 50 szt.   / 10 szt. 

 ab  
  PLN 47,79 / szt. 

Z kryształem z serii 
CRYSTALIZED™ - Swarovski 
Element

picopen
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24 kryształy 
CRYSTALIZED™-
Swarovski Elements

• Bardzo wygodny do trzymania

• Długopis z niebieskim 
wkładem

 MOSCOW 
 58-1101560 
 Ponadczasowa elegancja i doskonałe 
wzornictwo. Ekskluzywny, metalowy 
długopis z obracaną obsadką ozdobiony 
24 kryształkami linii CRYSTALLIZED™- 
Swarovski Elements. Lśniąca czarna 
powierzchnia kontrastująca ze srebrnymi 
elementami wykończenia, unikalny 
wzór klipu oraz wygodny uchwyt czynią 

z niego coś wyjątkowego. W zestawie 
w czarnym, eleganckim etui. Kolor 
wkładu – niebieski.   20,5 x 8,3 x 3,3 / 13,
5 x 1,9 cm .

 Rozmiar nadruku i graweru:   35 x 5 mm 
K2+H4+V2  |  35 x 5 mm L2+H4   
 50 szt.   / 10 szt. 

 ab  
 PLN 66,15 / szt. 

Kryształy CRYSTALIZED™-
Swarovski Elements

• Czarne pióro kulkowe

 RIGA 
 58-1101570 
 Ekskluzywne, metalowe pióro kulkowe 
z 24 kryształami z serii CRYSTALLI-
ZED™- Swarovski Elements. Lśniąca 
czarna powierzchnia pióra doskonale 
kontrastuje ze srebrnymi elementami 
wykończenia. Pozwól, żeby Twoje 
biurko nabrało splendoru. Ekstrawa-
ganckie, wysokiej jakości wieczne 
pióro z 24 kryształami z serii CRYSTAL-
LIZED™- Swarovski Elements. Lśniąca 
czarna powierzchnia pióra doskonale 
kontrastuje ze srebrnymi elementami. 
Logo lub personalizacja mogą być 
wykonane zarówno metodą nadruku jak 
i grawerowania. W zestawie z czarnym, 
eleganckim etui. Kolor wkładu – czarny. 
  18,5 x 7,8 x 3,3 / 13 x 1,3 cm .

 Rozmiar nadruku i graweru:   35 x 5 mm 
K2+H4+V2  |  35 x 5 mm L2+H4   
 50 szt.   / 10 szt. 

 ab  
 PLN 77,54 / szt. 

24 kryształy CRYSTALIZED™-
Swarovski Elements

• Stalówka IRIDIUM 
POINT

 ST. PETERS-
BURG 
 58-1101580 
 Pozwól, żeby Twoje biurko nabrało 
splendoru. Ekstrawaganckie, wysokiej 
jakości, metalowe wieczne pióro 
z 24 kryształami z serii CRYSTALLI-
ZED™- Swarovski Elements. Lśniąca 
czarna powierzchnia pióra doskonale 
kontrastuje ze srebrnymi elementami 
wykończenia. Pióro posiada wysokiej 
jakości, grawerowaną stalówkę Iridium 
Point. W zestawie w czarnym, eleganc-
kim etui. Kolor wkładu – czarny.   19,2 x 8,
3 x 3,3 / 13,6 x 1,3 cm .

 Rozmiar nadruku i graweru:   35 x 5 mm 
K2+H4+V2  |  35 x 5 mm L2+H4   
 50 szt.   / 10 szt. 

 ab  
 PLN 74,80 / szt. 

Klip w stylu 
PiCOWORLD!

Klip w stylu PiCOWORLD! Klip w stylu PiCOWORLD!

pi
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picoservice
W PiCOWORLD możesz zawsze polegać na szybkiej, punktualnej dos-
tawie oraz na tym, że produkty, które zamawiasz są zawsze dostępne 
w magazynie. Dzięki naszym dużym możliwościom magazynowym, 
większość naszych produktów oferujemy od ręki.

• Z powierzchnią stylizowana na 
karbon

• Zestaw zawiera czarne pióro 
kulkowe i długopis

Klip ze znakiem PiCOWORLD

 CARBON 
 58-1100580 
 Zestaw piśmienny składający się 
z długopisu z obracaną obsadką i pióra 
kulkowego z powierzchnią stylizowana 
na karbon. Zapakowany w ozdobne etui. 
  17,5 x 7 x 4 / 13,8 x 1,3 cm .

 Rozmiar nadruku i graweru:   35 x 5 mm 
K2+H5+V2  |  40 x 40 mm K2+H5+V2  | 
 35 x 5 mm L2+H5  |  40 x 40 mm L2+H5  
 50 szt.   / 10 szt. 

 ab  
 PLN 63,25 / szt. 

• Niebieski atrament

• Przezroczysta środkowa część 
z kryształkami SWAROVSKI

Klip ze znakiem PiCOWORLD.

 DIAMOND 
 58-1103025   czarny 
 58-1103028   biały  
 Diamenty to najbardziej szlachetne 
i długowieczne kamienie. Długopis 
DIAMOND to najwyższej klasy klejnot 
wśród przyborów piśmienniczych. 
Połyskujące kryształki SWAROVSKI 
gwarantują niezapomniane wrażenia 
podczas pisania. Diamentowa trwałość 

długopisu zapewni radość z użytkowania 
na długie lata.   14 x 1 cm . 

 Rozmiar graweru:   20 x 5 mm L2+H4  
 200 szt.   / 50 szt.  

  PLN 56,10 / szt. 

picopen
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• Z karbonowym korpusem

• Niebiesko piszący długopis

Klip ze znakiem PiCOWORLD.

 CARBONIUM 
 58-1102050 
 Elegancki, metalowy długopis z obra-
caną obsadką z korpusem stylizowanym 
na karbon oraz srebrnymi elementami 
wykończenia. Kolor wkładu – niebieski. 
  16 x 3 x 3 / 13,7 x 1 cm .

 Rozmiar graweru:   25 x 6 mm L2+H4   
 200 szt.   / 50 szt. 

 ab  
 PLN 30,80 / szt. 

• Solidna metalowa 
konstrukcja z chromowanymi 
wykończeniami

• Grawer może być wykonany na 
każdej srebrnej powierzchni

 INTERCONTI-
NENTAL 
 58-1102300 
 Trzymać świat w dłoni? Teraz jest to 
możliwe dzięki imponującemu zesta-
wowi INTERCONTINENTAL. Zestaw 
zawiera pióro kulkowe oraz długopis 
z chromowanymi wykończeniami. 
Zestaw pokryty jest motywem mapy 
świata, pakowany w eleganckie etui. 
  18 x 6,5 x 4 / 14 x 1,5 cm . 

 Rozmiar nadruku i graweru:   35 x 5 mm 
K2+H5+V2  |  40 x 40 mm K2+H2+V2  | 
 35 x 5 mm L2+H5   |  40 x 40 mm L2+H5  
 50 szt.   / 10 szt. 

 ab  
  PLN 79,41 / szt. 

• „Sukces“ w 14 językach

• Z mocnym klipem

• Duża przetrzeń do 
grawerowania na dolnym 
trzonku

• Niebiesko piszący długopis

Klip ze znakiem PiCOWORLD.

 SUCCESS 
 58-1102320 
 Siker, success, successo, Erfolg – nie 
ma znaczenia kraj pochodzenia. Liczy się 
prawdziwy, wspaniały sukces. Coś czego 
każdy powinien doświadczyć. Nie tylko 
drogi samochód, nowy dom; również 
małe rzeczy są ważne. Tak, jak wyjąt-
kowy długopis SUCCESS, na którym 
zmieściło się aż 14 razy słowo ‘sukces’ 
w 14 językach. Solidny metalowy 
korpus z dużą powierzchnią na nadruk. 
  18,2 x 4 x 2,3 / 13,5 x 1,3 cm .

 Rozmiar nadruku i graweru:   25 x 10 mm 
K2+H4+V2  |  25 x 10 mm L2+H4   
 200 szt.   / 50 szt. 

 b  
 PLN 26,59 / szt. 

pi
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• Solidne, metalowe 
zakończenie

• Wygodny uchwyt

• Po środku gumowy element

• Niebiesko piszący długopis

 FUNCTION 
 58-1102047 
 Metalowy długopis o unikalnym 
wzornictwie i kolorystyce z gumo-
wanym elementem w środku. 
W zestawie opakowanie upominkowe. 
  18,2 x 4 x 2,3 / 13 x 1,3 cm . 

 Rozmiar graweru:   25 x 5 mm L2+H3   
 200 szt.   / 50 szt. 

 b  
  PLN 20,97 / szt. • Solidny metal

• Dokładne, nierozmazujące się 
pisanie

 PRECISE 
 58-1102287 
 Eleganckie pióro kulkowe PRECISE. 
Specjalnie zaprojektowane, aby uzyskać 
maksymalny komfort pisania. Pokryte 
metalicznym lakierem, gumowany 
uchwyt zwiększający precyzję 
pisania. Pakowane w czarne etui. 
  18,2 x 4 x 2,3 / 14 x 1,4 cm . 

 Rozmiar graweru:   25 x 10 mm L2+H4   
 200 szt.   / 50 szt. 

 b  
  PLN 22,14 / szt. 

picopen
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highlight

• Eleganckie etui z drewna 
bambusowego.

• Pióro kulkowe z czarnym 
tuszem.

Klip ze znakiem PiCOWORLD .

 WOOD AND 
METAL 
 58-1103037 
 Zestaw piśmienniczy WOOD dzięki 
połączeniu drewna i metalu prezentuje 
się absolutnie wyjątkowo, po prostu nie 
możesz się nim nacieszyć. Długopisy 
wykonane ze stali nierdzewnej, 
wyposażone w clip TOPICO, leżą 
idealnie w dłoni. Błyszczące orna-
menty przyciągają wzrok. Dostarczany 
w eleganckim drewnianym etui. 
  14 x 1,3 / 17,5 x 5,5 x 2,6 cm .

 Rozmiar graweru:   20 x 5 mm L2+H4   
 50 szt.   / 25 szt. 

 a  
 PLN 46,62 / szt. 
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• Niebiesko piszący długopis 
i pudełko z magnesami, 
wykonany z drzewa 
orzechowego, oraz buku

 POET 
 58-1102249 
 Długopis BORG robi wrażenie swoją 
elegancją i unikalnym wzornictwem 
– jego trzon wykonany z drzewa 
orzechowego i bukowego został gustow-
nie zaakcentowany chromowanym 
klipem. Zapakowany w magnetycznie 
otwierane pudełko wykonane z drewna. 
  17 x 5,4 x 2,3 / 14 x 1 cm . 

 Rozmiar nadruku:   25 x 10 mm K2+H5  
 100 szt.   / 25 szt. 

 ab  
  PLN 36,07 / szt. 

• Niebiesko piszący długopis 
wykonany z drewna 
orzechowego oraz bukowego

• Kiedy wieko pudełka jest 
otwarte, długopis jest lekko 
uniesiony

 BORG 
 58-1102259 
 Długopis BORG robi wrażenie swoją 
elegancją i unikalnym wzornictwem 
– jego trzon wykonany z drzewa 
orzechowego i bukowego został gustow-
nie zaakcentowany chromowanym 
klipem. Zapakowany w magnetycznie 
otwierane pudełko wykonane z drewna. 
  16 x 3 x 3 / 14 x 1 cm . 

 Rozmiar nadruku:   30 x 1 mm K2+H5  | 
 30 x 5 mm K2+H5  
 100 szt.   / 25 szt. 

 ab  
  PLN 37,36 / szt. 

Z obrotowym mechanizmem: obróć w jednym kierunku, aby 
wyregulować napełnienie i w przeciwnym dla utrwalenia

• Ozdobne pudełko wykonane 
z drewna.

• Chromowane wykończenia.

• Długopis ( wkład niebieski) 
i ołówek wykonane z drewna 
orzechowego.

 PRECIOUS 
 58-1102450 
 Nazwa mówi sama za siebie - PRE-
CIOUS! Zestaw składa się z długopisu 
i ołówka w eleganckim pudełku. 
Przybory wykonane są z drewna, z eks-
kluzywnym wykończeniem w kolorze 
srebra.   20 x 7,5 x 4,7 / 14,3 x 1,2 cm . 

 Rozmiar nadruku:   25 x 10 / 40 x 30 mm 
K2+H4  
 50 szt.   / 25 szt. 

 a  
  PLN 47,08 / szt. 

picopen
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• W zestawie czarno piszące 
pióro i niebiesko piszący 
długopis

• Pudełko prezentowe

 BROADWAY 
 58-1100410 
 Zestaw piśmienny składający się 
z długopisu z obracaną obsadką i pióra 
kulkowego. Wykonane z trwałego 
metalu w kolorze czarnym o wysokim 
połysku z chromowanymi elementami 
wykończenia. W zestawie opakowanie 
upominkowe.   16,2 x 6 x 2,8 / 14,1 x 1,1 cm .

 Rozmiar nadruku i graweru:   30 x 3 mm 
K2+H5+V2  |  30 x 3 mm L2+H5   
 100 szt.   / 10 szt. 

 a  
 PLN 31,39 / szt. 

• W zestawie czarno piszące 
pióro i niebiesko piszący 
długopis

• Opakowanie upominkowe 
z elementami stylizowanymi 
na krokodylą skórę

 SKRIPTUS 
 58-1100500 
 Długopis i pióro kulkowe w lśniącym 
czarnym kolorze z chromowanymi 
elementami tworzą zestaw o ponad-
czasowej elegancji. Zapakowane 
w eleganckie etui z elementem 
stylizowanym na krokodylą skórę. 
  16 x 5,5 x 3,5 / 13 x 1,3 cm .

 Rozmiar nadruku i graweru:   30 x 15 mm 
K2+H2+V2  |  35 x 5 mm K2+H5+V2  | 
 30 x 15 mm L2+H2  |  35 x 5 mm L2+H5   
 100 szt.   / 10 szt. 

 a  
 PLN 33,15 / szt. 

• Zestaw zawiera pióro kulkowe 
oraz długopis

• Błyszczące, wysokiej jakości 
wykończenie

 BOHEMIAN 
 58-1100530 
 Zestaw piśmienny z metalowym długopi-
sem i piórem kulkowym. W szykownym 
pudełku z metalową plakietką idealną do 
znakowania.   18,0 x 6,5 x 4 / 13 x 1,3 cm .

 Rozmiar nadruku i graweru:   25 x 5 mm 
K2+H5+V2  |  40 x 40 mm K2+H2+V2  | 
 25 x 5 mm L2+H5   |  40 x 40 mm L2+H2  
 50 szt.   / 10 szt. 

 ab  
 PLN 54,58 / szt. 
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• Dostępny w dwóch kolorach

• Wysokiej jakości pudełeczko

• Złote grawerowanie na 
długopisie

• Niebiesko piszący długopis

 CHAMPAGNE 
 58-1100687   srebrny 
 58-1100689   szampan  
 Elegancki długopis z obracaną, w pełni 
metalową obsadką z delikatnym 
wzorem. Zapakowany w wytworne 
pudełko upominkowe wykonane ze 
skóry ekologicznej z metalową plakietką 
do znakowania. Dostępny w dwóch 
kolorach – szampańskim i srebrnym. 
  18,2 x 5,7 x 3,5 / 14 x 1,5 cm . 

 Rozmiar nadruku i graweru: 
  30 x 5 / 25 x 5 mm K2+H4+V2  | 
 30 x 5 / 25 x 5 mm L2+H4   
 100 szt.   / 10 szt. 

 ab  
  PLN 38,07 / szt. 

• Zestaw zawiera czarne pióro 
kulkowe oraz niebieski kulkowy 
długopis 

• Niezwykle trwałe

 STERLING 
 58-1100490   czarny / srebrny 
 58-1100497   srebrny  
 Wyjątkowo elegancki i stylowy zestaw 
piśmienny składający się z długopisu 
i pióra kulkowego. Wykonany z metalu, 
z delikatnym wzorem na obudowie 
lub w lśniącym gładkim wykończeniu. 
W zestawie upominkowe pudełko 
z metalową plakietką na Twoje logo. 
  17,3 x 6,7 x 3,5 / 14 x 1,2 cm .

 Rozmiar nadruku i graweru:   30 x 6 mm 
K2+H5+V2  |  40 x 40 mm K2+H2+V2  | 
 30 x 6 mm L2+H5   |  40 x 40 mm L2+H2  
 50 szt.   / 10 szt. 

 ab  
 PLN 43,45 / szt. 

picopen
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• Długopis pozostaje w stojaku 
dzięki właściwościom 
magnetycznym

• Podstawka wykonana 
z odlewu cynku

• Niebiesko piszący długopis

 FLOATING PEN 
 58-1100377 
 Zawsze na swoim miejscu, zawsze 
pod ręką. Trwały, niklowany na wysoki 
połysk długopis z podstawką magne-
tyczną. Solidna podstawka z odlewu 
cynku może służyć także jako przycisk do 
papieru.   12 x 2 x cm / Ø5,5 x 2,5 cm . 

 Rozmiar graweru:   20 x 8 / 10 x 4 mm L2+H6  
 50 szt.   / 10 szt. 

 q  
  PLN 33,97 / szt. 

• Niebiesko piszący Długopis 
automatyczny o wyglądzie 
ołówka

 CÈDRE 
 58-1100590 
 Długopis automatyczny o wyglądzie 
ołówka. Smukła obsadka o sześciokąt-
nym przekroju i szlifowanej, czarnej 
powierzchni. Amortyzowany klip, 
niebieski wkład. Pakowany w karto-
nik po 10 szt. Znakowanie zarówno 
metodą nadruku jak i grawerowania. 
  14 x Ø1,2 cm .

 Rozmiar graweru:   40 x 3 mm L2+H4  
 500 szt.   / 100 szt.  

 PLN 5,15 / szt. 

• Z aplikacjami z masy perłowej

• Długopis z niebieskim 
wkładem

 PEARL 
 58-1100730 
 Ekskluzywny długopis z aplikacjami 
z masy perłowej. Wykonany z metalu 
długopis z obracaną obsadką lakiero-
wany na lśniący czarny kolor. W szy-
kownym pudełku z metalową etykietą 
idealną na Twoje logo. Kolor wkładu – 
niebieski.   17,8 x 4,8 x 3,5 / 14 x 1,1 cm .

 Rozmiar nadruku i graweru: 
  30 x 5 / 40 x 20 mm K2+H4+V2  | 
 30 x 5 / 40 x 20 mm L2+H4  
 100 szt.   / –  

 ab  
 PLN 56,69 / szt. 
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• Wykończenie w kolorze 
fortepianowej czerni

• Ergonomiczny uchwyt 

• Niebiesko piszący długopis

 FLEX 
 58-1101840 
 Ekskluzywny, metalowy długopis z obra-
caną obsadką. Chromowane elementy 
wykończenia kontrastują ze lśniącą 
czernią obudowy a dzięki jej ergonomicz-
nemu kształtowi długopis jest bardzo 
wygodny w użytkowaniu. Kolor wkładu- 
niebieski. W zestawie eleganckie czarne 
etui.   18,5 x 7,8 x 3,3  / 13,6 x 1,3 cm .

 Rozmiar nadruku i graweru:   35 x 5 mm 
K2+H4+V2  |  35 x 5 mm L2+H4  
 50 szt.   / 10 szt. 

 ab  
 PLN 63,60 / szt. 

• Obsadki ze wspaniałymi, 
srebrnymi klipsami

• Wyszukany wzór spirali na 
korpusie

• Zestaw zawiera czarno piszące 
pióro i niebiesko piszący 
długopis

 OLYMPIC 
 58-1102317 
 OLYMPIC to coś więcej niż elegancki 
zestaw długopisów. On odzwierciedla 
osobowość właściciela. Zarówno pióro 
kulkowe jak i długopis posiadają wykoń-
czenia pokryte polerowanym chromem. 
Korpus stylizowany jest na delikatną 
spiralę. Obsadki posiadają srebrne 
klipy. Pakowane w eleganckie pudełko. 
  17,4 x 6,7 x 3,5 / 14 x 1,7 cm .

 Rozmiar nadruku i graweru:   35 x 5 mm 
K2+H4+V2  |  40 x 40 mm K2+H2+V2  | 
 35 x 5 mm L2+H5  |  40 x 40 mm L2+H2  
 50 szt.   / 10 szt. 

 ab  
 PLN 68,52 / szt. 

• Zestaw zawiera etui oraz 
niebiesko piszący długopis

• Dostępny w trzech kolorach

• Uszlachetniony lśniącą, 
chromową nakładką 
i końcówką

• Umieszczony w idealnie 
dopasowanym etui

 COLUMN 
 58-1100660   czarny / srebrny 
 58-1100661   czerwony / srebrny 
 58-1100662   niebieski / srebrny  
 Harmonijne połączenie długopisu i etui 
o wzornictwie kolumny. Długopis z obra-
caną obsadką z tworzywa sztucznego 
i chromowanymi elementami dostępny 
w trzech wersjach kolorystycznych. 
Dopasowane etui – tuba w kształcie 
kolumny z aluminiowym zamknięciem. 
  15,7 x Ø2,7 / 13,8 x 1,2 cm .

 Rozmiar nadruku i graweru:   30 x 5 mm 
K2+H4+V2  |  30 x 5 mm L2+H4  
 200 szt.   / 10 szt. 

 ab  
 PLN 20,97 / szt. 
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• W zestawie czarno piszące 
pióro i niebiesko piszący 
długopis

• Z chromowanymi elementami

 COMTESSE 
 58-1100464 
 Długopis z obracaną obsadką i pióro 
kulkowe. Ten stylowy zestaw wykonany 
jest z trwałego, satynowego metalu 
z kontrastującymi chromowanymi ele-
mentami.   17 x 4,5 x 2 / 13,7 x 1,3 cm . 

 Rozmiar nadruku i graweru:   20 x 5 mm 
K2+H5+V1  |  20 x 5 mm L2+H5   
 100 szt.   / 10 szt. 

 ab  
  PLN 29,98 / szt. 

• Zestaw zawiera czarno piszące 
pióro i niebiesko piszący 
długopis

 ALBUS 
 58-1102335 
 Biały jest najczystszym ze wszystkich 
kolorów. Symbolizuje porządek, spryt, 
szczęście i radość. Nasz zestaw ALBUS 
składający się z długopisu i pióra 
kulkowego pokryte są białym lakierem 
z chromowanymi elementami. Twoje 
logo nigdzie nie będzie lepiej wyglądało 
jak właśnie tutaj! Ten solidny, meta-
lowy, zestaw pakowany jest w – jakże 
by inaczej – białe etui.   17,6 x 6,8 x 3,8 / 1
3,8 x 1,2 cm . 

 Rozmiar nadruku i graweru:   35 x 5 mm 
K2+H5+V2  |  40 x 40 mm K2+H2+V2  | 
 35 x 5 mm L2+H5   
 50 szt.   / 25 szt. 

 ab  
  PLN 56,10 / szt. 

• Z końcówką do ekranów 
dotykowych

• Satynowy metal z lśniącymi 
chromowanymi elementami

• Długopis z niebieskim 
wkładem

 FINESSE 
 58-1100517 
 Stylowy długopis z końcówką do ekra-
nów dotykowych. Wykonany z satyno-
wego metalu z lśniącymi chromowanymi 
elementami. W opakowaniu upominko-
wym.   18,2 x 4 x 2,3 / 13 x 1,1 cm . 

 Rozmiar nadruku i graweru:   40 x 5 mm 
K2+H5+V1  |  40 x 5 mm L2+H4   

 200 szt.   / 50 szt. 

 ab  
  PLN 17,10 / szt. 
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• Delikatny wzór na 
chromowanej części długopisu

• Solidny i ciężki dla lepszego 
komfortu pisania

• Niebiesko piszący długopis

 CALLIGRAPH 
 58-1100520 
 Elegancki długopis z obracaną obsadką. 
Wykonany z trwałego metalu w kolorze 
czarnym ze srebrnymi, zdobionymi 
elementami. W eleganckim etui 
stylizowanym na skórę krokodyla. 
  15,8 x Ø2,7 / 14 x 1 cm .

 Rozmiar nadruku i graweru:   25 x 6 mm 
K2+H5+V2  |  25 x 6 mm L2+H4   

 200 szt.   / 25 szt. 

 ab  
 PLN 26,82 / szt. 

• Pióro z irydowym ostrzem

• Ekskluzywny wygląd 
przypominający pianino

• Dołączony tusz w zestawie 
również: CZARNO PISZĄCE 
PIÓRO KULKOWE, niebiesko 
piszący długopis

 TRIO 
 58-1102410 
 Zestaw do pisania TRIO wykonany 
z trwałego metalu. W skład wchodzą 
trzy narzędzia do pisania:Idealne do 
podpisywania ważnych dokumentów 
wieczne pióro, długopis, który zachwyca 
na każdych spotkanich oraz pióro 
kulkowe dobre na każdą okazję. Zestaw 
w kolorze fortepianowej czerni zapa-

kowany jest w eleganckie opakowanie 
w kolorze mahoniu z chromowanymi 
wykończeniami. Wnętrze wyłożone jest 
czarną aksamitną tkaniną.  
 13,8 x 1,1 / 17,8 x 6,6 x 2,5 cm .

 Rozmiar nadruku i graweru:   35 x 5 mm 
K2+H5+V2  |  40 x 40 mm K2+H5+V2  | 
 35 x 5 mm L2+H5   |  40 x 40 mm L2+H5  

 50 szt.   / 10 szt. 

 ab  
 PLN 69,70 / szt. 

• Ołówek automatyczny 
i niebiesko piszący długopis 
w zestawie

• Matowo-srebrne

 EDITOR 
 58-1100420   czarny / srebrny 
 58-1100422   niebieski / srebrny  
 Prosty i zarazem elegancki zestaw 
piśmienny składający się z długopisu 
i ołówka automatycznego. Wykonane 
z satynowanego metalu w połączeniu 
z kontrastującym, prążkowanym tworzy-
wem sztucznym są dostępne w dwóch 
wersjach kolorystycznych – czarnej 
i granatowej. W zestawie opakowanie 
upominkowe.   16,3 x 6,2 x 2,6 / 13,3 x 1
,4 cm . 

 Rozmiar nadruku i graweru:   30 x 5 mm 
K2+H5+V2  |  30 x 5 mm L2+H5   
 100 szt.   / 10 szt. 

 a  
  PLN 33,97 / szt. 
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• Jednostki: 1:125m / 1:100m / 
1:75m / 1:50m / 1:25m / 1:20m

• Pakowany w etui

• Ze zintegrowaną poziomicą

• Długopis kulkowy z niebieskim 
wkładem

 ARCHITECT 
 58-1100407 
 Praktyczny zestaw z długopisem i linijką. 
Solidny metalowy długopis z obracaną 
obsadką i antypoślizgowym uchwy-
tem posiada wbudowaną poziomicę. 
W zestawie ze specjalną potrójną linijką 
o różnych skalach i długości 10 cm oraz 
zapinanym na zamek aluminiowym etui. 
  17 x 5,5 x 2,9 / 13,5 x 1,1 cm . 

 Rozmiar nadruku i graweru:   30 x 2 mm 
K2+H5+V2  |  50 x 20 mm K2+H2+V1  | 
 30 x 2 mm L2+H5  |  50 x 20 mm L2+H2  
 100 szt.   / 10 szt. 

 a  
  PLN 38,23 / szt. 

• Niebiesko piszący długopis

To niesamowite ile zastosowań 
ukrytch jest w tak małym długopisie!

 FUSION 
 58-1100577 
 Metalowy długopis o wyjątkowym wzor-
nictwie. Wyposażony w jasną diodę LED 
umieszczoną na elastycznym ramieniu, 
dzięki czemu można pisać nawet po 
ciemku. Długopis wykonany z metalu, 
z obracaną obsadką. W zestawie meta-
lowe pudko. Kolor wkładu – niebieski. 
  17,9 x 3,9 x 2 / 12,2 x 1,1 cm . 

 Rozmiar nadruku i graweru:   15 x 25 mm 
K2+H2+V1  |  30 x 5 mm K2+H5+V1  | 
 15 x 25 mm L2+H2  |  30 x 5 mm L2+H4  

 100 szt.   /  

 asv  
  PLN 22,49 / szt. 

• Bardzo elegancki, po 
naciśnięciu guzika świeci

• Długopis z niebieskim 
wkładem

 LOOK 
 58-1101607 
 Dwufunkcyjny długopis z obracaną 
obsadką. Wyposażony w zintegrowaną 
bardzo jasną diodę LED. Wykonany 
z metalu w srebrnym, matowym 
kolorze. W opakowaniu upomin-
kowym. Kolor wkładu – niebieski. 
  16 x 3 x 3 / 13,1 x 1,1 cm . 

 Rozmiar nadruku i graweru:   35 x 5 mm 
K2+H4+V1  |  35 x 5 mm L2+H4  

 200 szt.   / 50 szt. 

 abs  
  PLN 28,93 / szt. 
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• Wielofunkcyjny zestaw 
został wykonany z solidnego 
mosiądzu i aluminium

• Długopis, ołówek i rysik PDA 
w jednym. Zmiana funkcji po 
obróceniu przyrządu.

• Ergonomiczny, wygodny do 
trzymania uchwyt

• Niebiesko piszący długopis

 ALL IN ONE 
 58-1102370 
 Czasy się zmieniły Długopis nie jest już 
zwykłym przyborem do pisania. Dzisiaj 
długopis musi umieć znacznie więcej. 
Nasz wielofunkcyjny ALL IN ONE jest 
jednocześnie długopisem, ołówkiem 
i rysikiem PDA. Wykonany z aluminium 
i mosiądzu. Pakowany w eleganckie 
pudełko.   18,2 x 4 x 2,3 / 14 x 1 cm .

 Rozmiar graweru:   25 x 5 mm L2+H4  
 200 szt.   / 50 szt. 

 ab  
 PLN 17,45 / szt. 

• Niebiesko piszący długopis 
w kolorze czarnym, czerwonym 
lub niebieskim

• Metalowe zakończenie

 ADORNO 
 58-1100620   czarny / srebrny 
 58-1100621   czerwony / srebrny 
 58-1100622   niebieski / srebrny  
 Elegancki zestaw piśmienny wykonany 
z metalu z chromowanym wykończeniem 
o wysokim połysku. Ekstrawagancji 
dodaje mu prążkowany wzór oraz cie-
kawa kolorystyka – czerń, granat i czer-
wień. W pudełku z mocnej masy papie-
rowej w kolorze długopisu i miejscem na 
nadruk.   17 x 6 x 2,3 / 13,8 x 1,9 cm . 

 Rozmiar nadruku i graweru:   35 x 5 mm 
K1+H4  |  40 x 40 mm K1+H2  |  35 x 5 mm 
L2+H4  
 100 szt.   / 10 szt. 

 ab  
  PLN 19,33 / szt. 

• Zestaw zawiera niebiesko 
piszący długopis oraz czarno 
piszące pióro

• Dostępny w klasycznej czerni a 
także niebieski i czerwony

• Metalowe zakończenie

Dostępny również w ekskluzywnym 
podwójnym zestawie

 ADORNO 
 58-1100630   czarny / srebrny 
 58-1100631   czerwony / srebrny 
 58-1100632   niebieski / srebrny  
 Elegancki zestaw piśmienny wykonany 
z metalu z chromowanym wykończeniem 
o wysokim połysku. Ekstrawagancji 
dodaje mu prążkowany wzór oraz cie-
kawa kolorystyka – czerń, granat i czer-
wień. W pudełku z mocnej masy papie-
rowej w kolorze długopisu i miejscem na 
nadruk.   17 x 6 x 2,3 / 13,8 x 1,9 cm . 

 Rozmiar nadruku i graweru:   35 x 5 mm 
K1+H5  |  40 x 40 mm K1+H2  |  35 x 5 mm 
L2+H5  
 100 szt.   / 10 szt. 

 ab  
  PLN 33,97 / szt. 
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• Niebiesko piszący długopis

Klip w stylu PiCOWORLD!

Czarujące, stylowe, pełne wdzięku – 
prawdziwe osobowości w biurze!

 METAL 
 58-1102068 
 Elegancki, metalowy długopis o cieka-
wym wzornictwie z gumowanym uchwy-
tem i lśniącą metaliczną powierzchnią. 
Zapakowany w małe, upominkowe 
pudełko. Kolor wkładu – niebieski. 
  16 x 3 x 3 / 15 x 1,5 cm .

 Rozmiar graweru:   30 x 5 mm L2+H4   
 200 szt.   / 50 szt. 

 ab  
 PLN 10,19 / szt. 

• Dostępny jest w trzech 
kolorach

• Artystyczny wzór na uchwycie

• Czarnopiszący długopis

 CANCUN 
 58-1102290   czarny / srebrny 
 58-1102291   czerwony / srebrny 
 58-1102292   niebieski / srebrny  
 Najważniejszą rzeczą w długopisie jest 
jego wygodny uchwyt. Taki jest właśnie 
nasz długopis CANCUN. Diamentowa 
tekstura graweru na metalowej 
powierzchni długopisu ujawnia jego 
wyjątkowy charakter.   13,5 x Ø1 cm . 

 Rozmiar graweru:   40 x 6 mm L1+H4   
 500 szt.   / 50 szt. 

 b  
  PLN 3,16 / szt. 

• Wysokiej jakości metalowe 
wzornictwo

• Może być zamontowany 
na smyczy dzięki małemu 
otworowi umieszczonemu na 
przycisku

• Niebiesko piszący długopis

 SOKRATES 
 58-1102211   czerwony / srebrny 
 58-1102212   niebieski / srebrny 
 58-1102217   srebrny  
 Ten elegancki, metalowy długopis 
z obracaną obsadką jest czymś bardzo 
wyjątkowym. Unikalnego charakteru 
nadają mu cztery aluminiowe pierścienie 
na uchwycie oraz metaliczny wygląd. 
SOKRATES jest bardzo wygodny 
w użytkowaniu, ale nie jest to jedyna 
rzecz, która sprawia, że jest on długo-
pisem pierwszej klasy. Dzięki małemu 
otworowi może być także przyczepiony 
do smyczy po to, abyś zawsze mógł 
mieć go pod ręką. W zestawie z etui. 
  14 x Ø0,9 cm . 

 Rozmiar graweru:   40 x 5 mm L1+H4   
 500 szt.   / 50 szt. 

 b  
  PLN 4,92 / szt. 
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Łatwy do przyczepienia i zdjęcia dzięki 
silikonowej nalepce na odwrocie

• Niebiesko piszący długopis

CATENA nie zawiedzie 
Twojego Klienta!

 CATENA 
 58-1102397 
 Długopis CATENA na łańcuszku zawsze 
jest obecny, kiedy jest potrzebny. 
Żelazny rdzeń utrzymuje długopis 
w stabilnej pozycji, dlatego można go 
przytwierdzić do ściany. Przezroczysty, 
niebieski uchwyt ze stalową żyłką. 
Dostarczany jest w stylowym pudełku. 
  16,5 x 4,2 x 2 / 13 x 1,3 cm .

 Rozmiar nadruku:   20 x 5 mm K1+H2  
 200 szt.   / 50 szt. 

 b  
 PLN 10,54 / szt. 

• Świeci w trakcie pisania

• Wybór trzech kolorów

• Niebiesko piszący długopis

 LUXOGRAPH 
LIGHT 
 58-1100461   czerwony / srebrny 
 58-1100462   niebieski / srebrny 
 58-1100463   zielony / srebrny  
 Podświetlany długopis wykonany 
z tworzywa sztucznego i aluminium 
o matowym wykończeniu. Dostępny 
w trzech kolorach – czerwonym, zielo-
nym i niebieskim.   14 x Ø1,8 cm . 

 Rozmiar nadruku:   25 x 6 mm K1+H1  
 500 szt.   / 10 szt. 

 s  
  PLN 4,92 / szt. 

Dzięki magnesom 
długopis utrzymuje 
się na podstawceMetalowy rdzeń umożliwia 

odpowiednie wyważenie

Solidne tworzywo 
sztuczne

picopen
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• Wygląda na bardzo mały, ale 
po naciśnięciu guzika przybiera 
regularne kształty

• Długopis z czarnym wkładem

• Nowoczesne wzornictwo oraz 
ergonomiczny, pokryty gumą 
uchwyt

• Niebiesko piszący długopis

 GRIP 
 58-1101630   czarny / srebrny 
 58-1101631   czerwony / srebrny 
 58-1101632   niebieski / srebrny 
 58-1101639   pomarańczowy / srebrny  
 Metalowy długopis z ergonomicznym, 
gumowanym uchwytem w czterech 
popularnych kolorach – czarnym , 
czerwonym, niebieskim oraz poma-
rańczowym. Kolor wkładu – niebieski. 
  14,2 x 1,3 cm .

 Rozmiar nadruku i graweru:   40 x 5 mm 
K2+H4+V1   |  40 x 5 mm L2+H4  
 500 szt.   / 50 szt. 

 b  
 PLN 11,48 / szt. 

• Pokryty gumą uchwyt ze 
zdobieniami

• Dopasowuje się do dłoni

• Niebiesko piszący długopis

 MAX 
 58-1100471   czarny / czerwony 
 58-1100473   czarny / zielony  
 Gruby, półprzezroczysty długopis 
z tworzywa sztucznego z gumowanym 
uchwytem. Dostępny w trzech kolorach 
– czerwonym, niebieskim i zielonym. 
  13,2 x Ø2,5 cm . 

 Rozmiar nadruku:   20 x 7 mm K1+H1   
 500 szt.   / 10 szt. 

 b  
  PLN 2,46 / szt. 

 UPPSALA 
 58-1101717 
 Wyjątkowy czarno-srebrny rozkładany 
długopis o futurystycznym wzornic-
twie. Automatycznie otwiera się po 
naciśnięciu przycisku. Pasuje do każdej 
nawet najmniejszej torebki lub kieszeni. 
Wykonany z tworzywa sztucznego. Kolor 
wkładu – czarny.   9,7 x 1,7 x 2,2 cm .

 Rozmiar nadruku:   20 x 10 mm K1+H3   
 400 szt.   / 200 szt.  

 PLN 8,43 / szt. 
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• Długopis z rysikiem PDA, 
wskaźnikiem laserowym 
i lampką LED

• W zestawie metalowe pudełko 
oraz 3 zapasowe baterie

 MULTIMEDIA II 
 58-1100907 
 Wielofunkcyjny długopis wykonany 
z metalu, w srebrnym matowym kolorze. 
MULTIMEDIA II to także praktyczny 
wskaźnik laserowy, lampka LED oraz 
rysik PDA do ekranów dotykowych 
w jednym. W zestawie dopasowane 
metalowe pudełko oraz zapasowe 
baterie.   17,8 x 3,7 x 1,8 / 15 x 1 cm . 

 Rozmiar nadruku i graweru:   40 x 4 mm 
K2+H3+V2  |  50 x 30 mm L2+H2  
 150 szt.   / 25 szt. 

 asv  
  PLN 18,62 / szt. 

• Brelok na klucze 
z wbudowanym wskaźnikiem 
laserowym i diodą

• W zestawie metalowe pudełko 
oraz zapasowe baterie

 DUO SLIM 
 58-1100940 
 Brelok na klucze z wbudowanym 
wskaźnikiem laserowym i diodą LED.
Wykonany z metalu, z aluminiowym 
pudełkiem.   10 x 3,6 x 2 cm / 5,8 x Ø0,9 cm .

 Rozmiar graweru:   30 x 5 mm L2+H2  
 200 szt.   / 20 szt. 

 sv  
 PLN 13,24 / szt. 

• Wskaźnik laserowy z w 
funkcją wyboru motywu: 
punkt, kółko, linia, palec, 
strzałka

 MULTI-TASK 
 58-1102277 
 Ten wskaźnik laserowy jest prawdziwie 
wszechstronny. Możesz podświetlać 
ważne punkty swoich prezentacji uży-
wając pięciu różnych symboli – punktu, 
kółka, linii, palca lub strzałki. Możesz 
także używać go jako breloka do kluczy 
będącego przy tym źródłem światła. 
Dostarczany w aluminiowym pudełku. 
  8 x Ø1,4 cm . 

 Rozmiar nadruku i graweru:   40 x 6 mm 
K2+H2+V2  |  30 x 6 mm L2+H2  

 200 szt.   / 20 szt. 

 s  
  PLN 37,25 / szt. 
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Nazywani są 
pomocnikami 
w pracy …

Coraz więcej czasu spędzamy w pracy, 
dlatego otaczamy się przedmiotami 
niezbędnymi do jej wykonywania. To 
nie tylko komputer, ale również inne 
małe rzeczy. Stylowy otwieracz do 
listów, czy super płaski kalkulator – 
bez tych małych dodatków, praca nie 
dawałaby tyle radości.

Nasze pomysły picooffi ce uradują 
każdego, kto ceni walory użytkowe 
i lubi niepowtarzalne przedmioty.
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• Z zamkiem zawiera notatnik

• Doskonale komponuje się 
z resztą zestawu Milano

be
z d

ek
or

ac
ji

 MILANO-PORTFOLIO 
 58-1101330 
 Z tak dobrze zorganizowanym portfolio 
nie potrzebujesz już biura. Jest wypo-
sażony we wszystko, co w biznesie 
najbardziej potrzebne: czarny kalkulator, 
2 kieszenie na wizytówki, kieszeń na 
drobne dokumenty, miejsce na długopis 
i notatnik A4. Zapinany na zamek. 
Wykonany z nylonu ze skóropodob-
nym obszyciem. Zawiera pokrowiec. 
  32 x 24,3 x 2,5 cm .

 Znakowanie:   30 x 8 mm L2+H4  
 20 szt.   / –  

 PLN 75,90 / szt. 

• Dla bloków A5

• Zawiera notatnik

• 6 kieszeni na karty kredytowe 
lub wizytówki

be
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 MILANO-PORTFOLIO II 
 58-1101340 
 Mały, praktyczny organizer to idealny 
pomocnik w biurze i w podróży. Wyko-
nany z nylonu ze skóropodobnym obszy-
ciem nie tylko dobrze się prezentuje, ale 
także posiada miejsce na 6 wizytówek 
lub kart kredytowych, 2 duże kieszenie 
na dokumenty, miejsce na długopis 
oraz notatnik (w zestawie). Zawiera 
pokrowiec.   23,7 x 15,2 x 1,5 cm .

 Znakowanie:   30 x 8 mm L2+H4  
 20 szt.   / –  

 PLN 46,50 / szt. 

• 8 kieszonek na karty 
kredytowe

• 3 duże kieszenie na notatki itp

• Dla bloków A5

• Wykonany z solidnego, 
skóropodobnego nylonu

bez dekoracji

 MILANO-TRAVEL 
 58-1101350 
 Elegancki organizer podróżny wykonany 
z nylonu ze skóropodobnym obszyciem 
sprawi, że będziesz mieć wszystkie 
potrzebne dokumenty w zasięgu ręki. 
Wyposażony w magnetyczne zapięcie 
z metalową płytką na logo, posiada 
miejsce na 8 kart kredytowych, notatnik, 
długopis i wiele innych. Zawiera pokro-
wiec.   23,3 x 14 x 1,5 cm . 

 Znakowanie:   30 x 8 mm L2+H4  
 20 szt.   /  

  PLN 51,77 / szt. 

picooffi ce

28



Wbudowany otwór 
na aparat otoczony 
metalowym oczkiem

• Odpowiedni na iPad 2 
oraz tablet w formacie ok. 
24 x 17,7cm.

• Wnętrze wyłożone 
aksamitnym welurem

• Na zewnątrz skóra ekologiczna 
z ozdobynm szwem 
i praktyczna pętla.

bez dekoracji

 MOBILITY 
 58-8105001 
 Technika to nie wszystko, opakowanie 
również musi pasować. Bądź pewien, 
że Twój iPad lub tablet jest bezpieczny 
w czasie transportu ochronny pokrowiec 
MOBILITY, wyłożony aksamitnym welu-
rem, spełni doskonale swoje zadanie 
. Na zewnątrz MOBILITY wyróżnia się 
skórzanym wyglądem z ozdobnym białym 
szwem.   19,8 x 25 x 1,8 cm .

 50 szt.   / 25 szt.  

 PLN 106,70 / szt. 

Przenośny pokrowiec 
na tablet (format ok. 
24x17,7cm) z podkładką

• 5 zakładek na wizytówki, 1 
przeźroczysta lkieszeń i jedna 
duża wsuwana kieszeń

bez dekoracji

 NEW AGE 
 58-8084000 
 Nowa era i nowe możliwości. Portfolio 
ze zdejmowaną osłoną na laptopa 
spełnia te wymagania. NEW AGE 
ma wystarczająco dużo miejsca na 
dokumenty, długopis, wizytówki, nawet 
tablet jest dobrze chroniony. Dzięki 
suwakowi niczego nie zgubisz. Portfolio 

jest wykonane z miękkiej syntetycznej 
skóry.   29,3 x 23,3 x 3,5 / 24,5 x 21 x 1,7 cm . 

 Rozmiar nadruku:   90 x 30 mm S2+H4   
 10 szt.   /   

  PLN 102,49 / szt. 

Elastyczny pasek ułatwiający 
obsługę

Z rozkładaną kieszenią na 
notatki - używany również 
jako stojak

Miejsce na 
podkładkę do 
pisania I przybory

New

New
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• 7 miejsc na wizytówki na 
jednej stronie

• Srebrny kalkulator w komplecie

• 3 kieszenie na długopisy

• Na notatnik A5

bez dekoracji

 SILVER-LINE 
PORTFOLIO 
 58-1101490 
 Wysokiej jakości organizer wykonany 
z PU o wyglądzie prawdziwej skóry ze 
srebrną krawędzią – idealnym miejscem 
na logo Zawiera: kalkulator, 3 miejsca 
na długopisy, 7 kieszonek na wizytówki 
lub karty, kieszonki na dokumenty oraz 
notatnik (w zestawie). Wyposażony 
w magnetyczne zapięcie oraz pokrowiec. 
  32,5 x 29,5 x 2,5 cm .

 Rozmiar graweru:   10 x 20 mm L2+H4  
 10 szt.   / –  

 PLN 93,70 / szt. 

Regulowany, miękki 
pasek na ramię

be
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ek
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ji

 SILVER-LINE 
BAG 
 58-1101500 
 Ekskluzywna teczka wykonana z PU o 
wyglądzie prawdziwej skóry ze srebrną 
krawędzią – idealnym miejscem na logo. 
Posiada 3 duże przegrody, miejsce na 
telefon i długopis, 4 kieszenie na karty 
kredytowe lub wizytówki, 1 kieszeń zapi-
naną na zamek i dodatkowo specjalną 
kieszeń zabezpieczającą na laptopa. 
SILVER-LINE BAG wyposażona jest także 
w zamek szyfrowy, regulowany pasek na 
ramię, solidny uchwyt oraz pokrowiec. 
  41,5 x 32 x 11 cm .

 Rozmiar graweru:   10 x 20 mm L2+H4  
 5 szt.   / –  

 PLN 264,47 / szt. 

Wyściełana, 
wygodna rączka

3-cyfrowy zamek 
szyfrowy

Wzmocnione przegrody

Zawiera materiałowy 
pokrowiec non-woven

picooffi ce
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• Wykonany ze skóry 
ekologicznej

• 30 transparentnych kieszonek 
na wizytówki

bez dekoracji

 SILVER-LINE 
WALLET 
 58-1101460 
 Stylowy album na wizytówki z 30 trans-
parentnymi kieszonkami. Wykonany ze 
skóry ekologicznej ze srebrną krawędzią 
– idealną powierzchnią na Twoje logo. 
Zawiera pokrowiec.   13 x 24 x 2 cm .

 Rozmiar graweru:   10 x 20 mm L2+H4   
 20 szt.   / –  

 PLN 44,27 / szt. 

• Z zamkiem

• kieszenie na karty kredytowe 
lub wizytówki

bez dekoracji

 SILVER-LINE 
TRAVEL 
 58-1101470 
 Stylowy, podróżny organizer wykonany 
ze skóry ekologicznej ze srebrną krawę-
dzią – doskonałym miejscem na Twoje 
logo. Posiada wiele miejsca na karty 
kredytowe, wizytówki, dokumenty oraz 
miejsce na długopis. Zapinany na zamek, 
z pokrowcem.   24,3 x 16 x 2,6 cm . 

 Rozmiar graweru:   10 x 20 mm L2+H4   
 20 szt.   /   

  PLN 47,20 / szt. 

• Z wysokiej jakości materiału 
skóropodobnego

• Tworzy idealny zestaw z całą 
serią Silver-Line

• 12 przegródek, każda na 4 płyty 
CD

bez dekoracji

 SILVER-LINE CD-
CASE 
 58-1101480 
 Etui na płyty CD wykonane z tworzywa 
sztucznego o wyglądzie prawdziwej 
skóry ze srebrną krawędzią – idealnym 
miejscem na logo. Posiada 12 kieszeni, 
każda na 4 CD. Zawiera pokrowiec. 
  18,2 x 32,5 x 2 cm .

 Rozmiar graweru:   10 x 20 mm L2+H4   
 20 szt.   / –  

 PLN 57,51 / szt. 
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• Zawiera natatnik

• Łatwy dostęp do notatnika, 
kart kredytowych oraz 
długopisu

• Magnetyczne zapięciebez dekoracji

 CLASSICO-
PORTFOLIO II 
 58-1101380 
 Mały, praktyczny organizer w rozmia-
rze A5 posiada oddzielne kieszonki 
na wszystkie potrzebne dokumenty 
i długopis. Wykonany z PU o wyglądzie 
prawdziwej skóry z nylonowymi kie-
szonkami. W zestawie notatnik. Posiada 
magnetyczne zapięcie z metalową 
plakietką na logo. Zawiera pokrowiec. 
  24 x 15,4 x 1,8 cm . 

 Rozmiar nadruku i graweru:   50 x 20 mm 
K2+H4  |  30 x 8 mm L2+H4  
 20 szt.   /  

  PLN 54,35 / szt. 

• 7 kieszeni na karty kredytowe

• Wykonany ze skóry 
ekologicznej

• 3 duże kieszenie na 
dokumenty oraz miejsce na 
długopis

bez dekoracji

 CLASSICO-
TRAVEL 
 58-1101390 
 Podróżny organizer z PU o wyglądzie 
prawdziwej skóry. Posiada kilkanaście 
kieszonek na karty kredytowe, wizy-
tówki, dokumenty, notatki itp. Posiada 
magnetyczne zapięcie z metalową 
plakietką na logo. Zawiera pokrowiec. 
  23 x 13,5 x 1 cm . 

 Rozmiar graweru:   30 x 8 mm L2+H4  
 20 szt.   /  

  PLN 46,85 / szt. 

• 36 transparentnych kieszonek 
na wizytówki

• Miękki i wytrzymały materiał

• Srebrna klamra z zapięciem 
magnetycznym

bez dekoracji

 CLASSICO-
WALLET 
 58-1101400 
 Elegancki album na wizytówki pozwoli 
mieć wszystkie kontakty w zasięgu 
wzroku. Wykonany ze skóry ekologicz-
nej posiada miejsce na 36 wizytó-
wek. Posiada magnetyczne zapięcie 
z metalową plakietką na logo. Zawiera 
pokrowiec.   20 x 12 x 2 cm .

 Rozmiar graweru:   30 x 8 mm L2+H4  
 20 szt.   / –  

 PLN 40,06 / szt. 
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• Doskonałe narzędzie pracy

• Zawiera notatnik

• Zawiera mały kalkulator
bez dekoracji

 CLASSICO-
PORTFOLIO 
 58-1101370 
 Organizer wykonany z PU o wyglądzie 
prawdziwej skóry. Rozmiar A4. Wyposa-
żony w dwie kieszonki na wizytówki lub 
karty kredytowe, kieszeń na dokumenty, 
miejsce na długopis, notatnik A4 
oraz czarny kalkulator. Zapinany na 
zamek. Posiada magnetyczne zapięcie 
z metalową plakietką na logo. Zawiera 
pokrowiec.   32 x 25 x 2 cm .

 Rozmiar graweru:   30 x 8 mm L2+H4   
 10 szt.   / –  

 PLN 88,66 / szt. 

• Magnetyczne, chromowane 
zapięcie z miejscem na logo

• Twarde przegrody na 
dokumenty

• Uchwyt do noszenia i pasek 
na ramię o zmiennej długości 
z miękką nakładką bez dekoracji

 CLASSICO-BAG 
 58-1101410 
 Klasyczne wzornictwo i bardzo 
praktyczne zastosowanie. Elegancka 
torba na dokumenty wykonana z PU o 
wyglądzie prawdziwej skóry posiada 
2 duże przegrody oraz różnej wielkości 
kieszenie. Zawiera wygodny uchwyt, 
miękki pasek na ramię oraz pokrowiec. 
  39 x 29,5 x 5,5 cm . 

 Rozmiar graweru:   20 x 8 mm L2+H3   
 10 szt.   /   

  PLN 184,24 / szt. 
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• Rozkładany uchwyt imitujący 
prawdziwy wózek golfowy

 PEN CADDY 
 58-1100879 
 Zagraj z nami w lidze premium. Ten 
wyjątkowy przybornik biurowy w formie 
wózka golfowego z wysokiej jakości 
skóry ekologicznej jest przeznaczony nie 
tylko dla entuzjastów golfa. Zestaw jest 
wyposażony w ruchome kółka, wycią-
gany uchwyt, kieszonkę z zamkiem oraz 

3 różnokolorowe długopisy w kształcie 
kijów golfowych.   17 x 13,2 x 4,5 cm .

 Rozmiar nadruku:   30 x 20 mm K2+H2+V2  
 50 szt.   / 25 szt.  

 PLN 83,63 / szt. 

• Czas ze wszystkich stref 
czasowych, minutnik, 
kalkulator, itp.

bez dekoracji

 HALMSTAD 
 58-1102130 
 Organizer do przechowywania ważnych 
dokumentów zarówno w domu jak i w 
podróży: bilety, paszporty, karty pokła-
dowe będą w nim bezpieczne i zawsze 
pod ręką. Nadaje się także do przecho-
wania zdjęć, płyt CD itp. Wykonany 
z tkaniny diagonalnej (twill) posiada 
różnej wielkości kieszenie, miejsce na 
długopis oraz zamek.   25,5 x 14 x 1 cm .

 Rozmiar nadruku:   50 x 20 mm T2+H2  
 60 szt.   / –  

 PLN 15,23 / szt. 

 TUMBA 
 58-0200130   czarny 
 58-0200132   niebieski 
 58-0200138   szary  
 TUMBA przekona Cię swoją elegancją. 
Nasza torba na dokumenty zapinana na 
zamek i wykonana z wysokiej jakości, 
wodoodpornej mikrofi bry dobrze ochroni 
Twoje dokumenty. Na stronie bocznej 
dodatkowa zamykana kieszonka na 
klucze lub telefon komórkowy, do 
noszenia mocny uchwyt. TUMBA oferuje 
ogromną powierzchnię na nadruk.   ok. 
41,5 x 32 cm .

 Rozmiar nadruku:   250 x 200 mm T2+H2  | 
 250 x 200 mm S2+H2  
 40 szt.   / 20 szt.  

 PLN 22,02 / szt. 
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• Posiada bezpieczny zamek

• Wykonana z neoprenu – 
trwałego i wodoodpornego 
materiału

• Zawiera materiałowy 
pokrowiec non-woven

bez dekoracji

 PROTECT 
 58-1101420 
 Osłona na laptop wykonana z neoprenu 
– trwałego, lekkiego i wodoodpornego 
materiału ochronnego wykorzysty-
wanego np. do produkcji skafandrów 
nurkowych. Wyposażona w zamek, 
a wewnątrz w elastyczną taśmę 

mocującą z rzepem a także pokrowiec. 
  39 x 30 x 1,3 cm .

 Rozmiar nadruku:   80 x 80 mm T2+H2   
 20 szt.   / –  

 PLN 78,71 / szt. 

• Dno zabezpieczone przed 
zabrudzeniem

• Wykonany z wytrzymałego 
nylonu

• Wzmocniona przegroda na 
laptopa

be
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 BACKPACK 
 58-1102460 
 Plecak BACKPACK idealnie zabezpieczy 
laptop podczas podróży. Wyposażony 
jest w dużą kieszeń, która pomieści 
również organizer. Posiada wzmocnione 
plecy i regulowane szelki co sprawia, że 
jego użytkowanie jest bardzo wygodne. 
  ok. 43 x 32 x 14 cm .

 Rozmiar nadruku:   50 x 30 mm T2   
 10 szt.   / –  

 PLN 78,71 / szt. 
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• 420 kryształków górskich

• Składany

• Wykonany z solidnej stali 
nierdzewnej bez dekoracji

 ODENSE 
 58-1101957 
 Błyszczące cacko z nutką ekstrawagan-
cji. Składany zegarek i ramka na zdjęcie 
w jednym lśni niczym drogocenna 
biżuteria. Obudowa wysadzana 420 
kryształkami górskimi.   5,2 x 5,1 x 2 cm . 

 Rozmiar graweru:   35 x 35 mm L2+H3  

 24 szt.   /  

 cs  
  PLN 204,15 / szt. 

• 110 kryształków górski

• Obracający się przycisk do 
papieru ozdobiony kryształami

 TRONDHEIM 
 58-1102010 
 Ekstrawagancki przycisk do papieru 
w kształcie gwiazdy wykonany z solid-
nego metalu pokrytego czarnym, lśnią-
cym lakierem, ozdobiony kryształami. 
Zakręć nią na własnym biurku, a ujrzysz 
niesamowity efekt.   12,2 x 12,2 x 1,1 cm . 

 Rozmiar nadruku:   30 x 30 mm K2+H2+V2  
 24 szt.   /  

  PLN 77,12 / szt. 
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highlight

• Rejestr alfabetyczny 
i numeryczny

• Idealny do przechowywania 
wizytówek

• Wykonany z czarnego metalu 
z połyskiem

 MASTER FILE 
 58-8117000 
 Co się dzieje, kiedy gubisz telefon z całą 
listą kontaktów? Rejestrator adresów 
MASTER FILE daje Ci możliwość 
zachowania Twoich kontaktów w trybie 
analogowym, a nie cyfrowym. Utrzy-
manie kontaktów w formie pisemnej 
daje poczucie bezpieczeństwa. Mały 
pojemnik posiada alfabetyczną i nume-
ryczną możliwość zapisywania, a 2 
szufl adki zapewniają wystarczająco dużo 
miejsca na wizytówki. Umiejscowione 
na Twoim biurku pudełko jest niezbęd-
nym pomocnikiem. Nie zapominaj o 
prestiżowej powierzchni na reklamę! 
Nie tylko dla miłośników nostalgii! 
  11,8 x 13,3 x 16,4 cm .

 Rozmiar graweru:   20 x 30 mm L2+H6   
 10 szt.   / –  

 PLN 68,75 / szt. 

New
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• Zapinana zatrzaskiem

• Trwała jakość

• Wodoodporny materiał

• Ochrona dla telefonów 
komórkowych, odtwarzaczy 
MP3, kamer cyfrowych itd.

 TÄBY 
 58-0200170 
 Etui na telefon lub odtwarzacz MP3 
wykonany z tkaniny diagonalnej (twill). 
Zawiera chromowany karabińczyk. 
Kolor czarny.   13,5 x 7 x 3 cm .

 Rozmiar nadruku:   40 x 40 mm T2+H2  
 300 szt.   / –  

 PLN 7,61 / szt. 

Podstawka 
na urządzenia 
przenośne

• Wykonane z chromowanego 
metalu i czarnej gumy

• Uchwyt na telefon komorkowy 
o eleganckim wyglądzie

• Dla aparatów cyfrowych

bez dekoracji

 SPACE 
 58-1101313 
 Stojak na telefon komórkowy, aparat 
i inne podobne artykuły. Wykonany 
z metalu z chromowaną powierzch-
nią posiada silikonową podkładkę 
mającą właściwości adhezyjne. 
  6,6 x 6,4 x 12,5 cm .

 Rozmiar graweru:   40 x 10 mm L2+H4  
 100 szt.   / 50 szt.  

 PLN 51,42 / szt. 

• Chromowany stojak na telefon 
komórkowy

• Antypoślizgowa silikonowa 
powierzchnia

• Prezentowany w czarnym 
pudełeczku

bez dekoracji

 ASTEROID 
 58-1102350 
 ASTEROID to unikalny i stylowy 
kształt podstawki pod telefon. Posiada 
podstawę z anty-poślizgową, silikonową 
powłoką.   12 x 4,4 x 6,5 cm . 

 Rozmiar graweru:   30 x 20 mm L2+H4  
 50 szt.   / 25 szt.  

  PLN 54,23 / szt. 
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• Podstawka ze stali 
nierdzewnej na telefon 
komórkowy 

• Pokryty gumą dysk 
obrotowy dla bezpiecznego 
umieszczenia telefonu lub 
smartphone´a

• port USB w podstawie

 DATABASE 
 58-8103002 
 Czas zapozować! Podstawka na telefon 
DATABASE daje telefonowi komór-
kowemu i smartphone´owi okazję do 
pozowania. Pokryty gumą ,obrotowy 
dysk pozwala ułożyć telefon tak, jak 
lubisz - poziomo lub pionowo. Ponadto 
DATABASE jest wyposażony w port USB 
w podstawie i standardowy kabel 
(ok. 100cm długości).   6,5 x 7 x 12 cm .

 Rozmiar graweru:   40 x 10 mm L2+H6   
 50 szt.   / 25 szt. 

 t  

 PLN 39,24 / szt. 

picoservice
Staramy się, aby nasze produkty były zgodne z Twoimi oczekiwania-
mi. Każde pomysły dotyczące artykułów PiCOWORLD postaramy się 
realizować w krótkim czasie wraz z dokładnym sprawdzeniem ich 
przed wysyłką.

• Możliwość oglądania zdjęć 
i fi lmów.

be
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 STAND BY ME 
 58-8105000 
 Wygląda jak dźwignia zmiany biegów, 
a nie ma nic wspólnego z samocho-
dem. Bardziej odpowiedni dla naszego 
STAND BY ME jest smartfon lub telefon 
komórkowy. Dzięki wyposażonemu 
w przyssawki uchwytowi możesz go 
zamontować z tyłu telefonu i działa jako 
podstawka. Twój telefon zostanie tam, 
gdzie go położysz.   3,4 x 4,5 x 1,9 cm .

 Rozmiar nadruku:   20 x 10 mm K2+H1   
 1000 szt.   / 250 szt.  

 PLN 2,46 / szt. 

 MR. U-TEC 
 58-8103001 
 Wszyscy czasami działamy pod 
wpływem adrenaliny. Ale jeśli to 
nie przypadek:ładowarka MR. U-TEC 
naładuje Twój telefon komórkowy lub 
smartphone´a. W trasie ładowarka 
jest zasilana baterią, a w domu za 
pomocą kabla USB (13,3 cm) może 
zostać podłączona do komputera. Mali 
pomocnicy mają ramiona obracane o 

360°.   6,9 x 4,6 x 2,4 cm . 

 Rozmiar nadruku:   20 x 10 mm K2+H4   
 200 szt.   / 100 szt. 

 t  
  PLN 47,08 / szt. 

New

New
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• Adapter USB mocowany 
do tyłu myszy za pomocą 
magnesu.

• rozdzielczość 800/1600 dpi 

• Zasięg do 10 m.

• Plug + Play - nie wymaga 
oprogramowania

 SINUO 
 58-1102630   biały 
 58-1102610   czarny  
 Absolutny hit! Zachwycająca niebanalną 
prostotą składana mysz bezprzewo-
dowa SINUO będzie pasować nie tylko 
do każdego laptopa, ale również do 
najbardziej wyrafi nowanych biurek. Brak 
przewodu pozwoli na dużą swobodę 
pracy. Zasilanie: 2 x baterie UM4 (nie 
zał.).   11,4 x 5,7 x 3,3 cm .

 Rozmiar nadruku:   30 x 10 mm K2+H4  
 100 szt.   / –  

 t  
 PLN 70,86 / szt. 

• Rozdzielczość 800 dpi

• Długość zwijanego kabla USB 
ok. 75cm

• Plug + Play - nie wymaga 
oprogramowania

 INPUT 
 58-1102510   czarny / srebrny 
 58-1102530   biały / srebrny  
 Praktyczna mini mysz USB sprawdzi się 
zarówno w domu jak i biurze. Dzięki 
płaskiej formie i niewielkiej wadze 
doskonale leży w dłoni. Mysz INPUT 
wyposażona jest w dwa funkcjonalne 
przyciski i roller. Gładka powierzchnia 
oraz wykończenie w kolorze srebra 
czynią z niej ekskluzywny gadżet. 
Idealna dla użytkowników przenośnych 
komputerów!   8,1 x 4,5 x 2,1 cm . 

 Rozmiar nadruku:   20 x 10 mm K2+H3+V1  
 100 szt.   /  

 t  
  PLN 30,80 / szt. 
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• Rozdzielczość 800 dpi

• Mysz z usb imitująca 
wyścigówkę

• Scroll do przewijania, 
świecące tylne i przednie 
światła oraz kręcące się koła

 PC TRACER 
 58-1102227 
 Atrakcyjny wygląd optycznej myszy kom-
puterowej (USB) oparty na wzornictwie 
samochodu wyścigowego sprawia, że 
przyciągnie ona uwagę każdego, kto 
spojrzy na Twoje biurko. Dodatkowymi 
zaletami są kręcące się koła oraz 
świecące tylne oraz przednie światła. 
PC TRACER jest wyposażona w rolkę 
do przesuwania widoku ekranu (scroll). 

Wykonana z tworzywa sztucznego (ABS). 
  10,2 x 5,2 x 3,5 cm . 

 Rozmiar nadruku:   30 x 15 mm K2+H4+V1   
 100 szt.   / 25 szt. 

 t  
  PLN 34,02 / szt. 

• Mysz bezprzewodowa 
z wejściem USB i scrollem

• Rozdzielczość: 1000 dpi

• Wygląd stylizowany na węgiel 
oraz ergonomiczny kształt

• Zasięg do 3 m

 CARBO 
 58-1102340 
 W dzisiejszym świecie komputer oraz 
mysz są podstawowym narzędziem 
pracy. Powinny nie tylko dobrze wyglą-
dać, ale również oferować coś więcej. 
Zupełnie tak jak nasza bezprzewodowa, 
optyczna mysz USB – CARBO. To 
wysokiej klasy połączenie konstrukcji 
i funkcjonalności. Wykonana z tworzywa 
sztucznego.   8,5 x 6,5 x 4,5 cm .

 Rozmiar nadruku:   20 x 10 mm K2+H4+V1   
 100 szt.   / 25 szt.  

 PLN 69,92 / szt. 

picoservice
Z PiCOWORLD jesteś pe-
wien, że masz doskonałego 
partnera w produkcji i im-
porcie. Dlatego oczywistym 
jest, że współpracując 
z nami zostajesz obdar-
zony pierwszorzędnymi 
i wyjątkowymi usługami: 
szybką i punktualną dostawą, 
produktami spersonalizowa-
nymi specjalnie dla Ciebie, 
niedrogą produkcją dużych 
ilości i szybkim projektowa-
niem specjalnych wzorów.
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• Wyświetlacz daty i czasu

• 17+4 – gra i złącze

• Budzik

 PLAY IT 
 58-0401555 
 Wielofunkcyjny brelok na klucze z zegar-
kiem, budzikiem, 2 grami oraz elektro-
niczną ramką na zdjęcia. Połączenie 
z komputerem za pomocą USB. Wyko-
nany z tworzywa sztucznego w kolorze 
srebrno-białym.   7,5 x 4,5 x 1,7 cm .

 Rozmiar nadruku:   8 x 8 mm K1+H4  
 50 szt.   / 25 szt. 

 s  
 PLN 76,95 / szt. 

Lampka książkowa do 
postawienia na stole

 LIBERO 
 58-1102435 
 Niech stanie się światło – jasne 
światło! LIBERO elegancka lampka 
wyposażona w 6 białych, silnych diod 
LED. System łatwego włączania. Ukryty 
przedział baterii. Może być zastosowana 
jako lampka do czytania lub ładowarka. 
Klips do przytwierdzenia do książki. 
  23 x 4,5 cm (Lampa) / 20 x Ø11 cm 
(Podstawka) . 

 Rozmiar nadruku:   30 x 20 mm K2+H4+V1  | 
 40 x 20 mm K2+H4  

 30 szt.   / 5 szt.  

  PLN 84,92 / szt. 

• Stal nierdzewna

• Długość kabla USB ok. 117 cm

• Gumowana stopka

 GET FRESH 
 58-1102440 
 Wentylator GET FRESH to wspaniałe 
urządzenie dla wszystkich fanów 
powiewu świeżego powietrza. Wyko-
nany z nierdzewnej stali doskonale 
nadaje się do domu czy biura. Wentyla-
tor zasilany jest za pomocą kabla USB. 
  14,0 x 15,0 x 9,5 cm .

 Rozmiar graweru:   25 x 25 mm L2+H4  
 30 szt.   / –  

 t  
 PLN 46,62 / szt. 

Klips do książek

Solidne, plastikowe 
ABS

Baza i stacja 
ładowania w jednym

Długość kabla 
USB ok. 124 cm

picooffi ce
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highlight

• Rozmiar obrazu: ok. 
2,5 x 2,5 cm

• Pamięć 8 MB na ok. 143 zdjęć

• Stała podstawka

• Kabel USB o długości ok. 
80cm

• Plug + Play - nie wymaga 
oprogramowania

 DIGI EGG 
 58-1103050   czarny 
 58-1103053   biały  
 Cyfrowa ramka o fantazyjnym kształcie 
przeznaczona do wyświetlania fotografi i. 
Posiada kabel USB do przesyłu danych. 
Wyposażona w dodatkowe funkcje: 
zegara i datownika. Ramka ma możli-
wość regulacji kontrastu oraz wskaźnik 
baterii.   8 x 6 cm . 

 Rozmiar nadruku:   15 x 5 mm K2+H4   
 50 szt.   /  

 ait  
  PLN 78,71 / szt. 
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 PRIVATE KEY 
 58-0300290 
 PRIVATE KEY to urządzenie nie-
zbędne dla każdego użytkownika PC 
lub notebooka. Blokuje komputer, 
kiedy przekroczony zostanie ustalony 
wcześniej dystans i odblokowuje, gdy 
z powrotem pojawiasz się w zasięgu. 
Czyż to nie doskonały pomysł? Urządze-
nie wykonane z tworzywa sztucznego. 

  6,7 x 2,2 x 0,8 cm .

 Znakowanie:   10 x 10 mm K2+H4+V2   
 60 szt.   / –  

 ast  
 PLN 85,38 / szt. 

Elastyczne ramię

 VIPERE 
 58-1100107 
 Lampka LED na USB na chromowanym, 
elastycznym ramieniu. Długość około 
47 cm. Bez dodatkowego zasilania. 
  45,5 x Ø1 cm . 

 Znakowanie:   15 x 5 mm K2+H4+V2  | 
 15 x 10 mm L2+H4   

 100 szt.   / 20 szt. 

 tv  
  PLN 10,89 / szt. 

Elastyczne ramię

 AERO FRESH 
 58-1100127 
 Wentylatorek na USB na chromowanym, 
elastycznym ramieniu. Długość około 
47 cm. Bez dodatkowego zasilania. 
  38,3 x Ø1,5 cm . 

 Znakowanie:   15 x 5 mm K2+H4+V2  | 
 10 x 10 mm L2+H4   

 100 szt.   / 20 szt. 

 t  
  PLN 17,80 / szt. 

Wiatraczek

Wtyczka 
USB

Lampa LED

Na USB

picooffi ce

44



• Lampka LED

• Wentylator

• 4 porty USB

• Mini mysz optyczna

 TRAVEL GEAR 
 58-1100110 
 Zestaw USB składający się z rozdziela-
cza na 4 porty USB, optycznej minimyszy 
komputerowej, wentylatorka i lampki 
LED na elastycznych ramionach. Zestaw 
zapakowany w nylonowy futerał 
z metalową plakietką na Twoje logo. 
Wentylator i lampka LED także do kupie-
nia osobno.   15,8 x 16,3 x 4,6 cm . 

 Rozmiar nadruku i graweru: 
  25 x 25 / 15 x 5 mm K2+H4+V2  | 
 25 x 25 / 15 x 5 mm L2+H4  
 20 szt.   / 10 szt. 

 tv  
  PLN 102,13 / szt. 

• Kabel USB (ok. 40 cm) 
w zestawie

• Obsługuje wszystkie dostępne 
karty na rynku (w tym CF, SD, 
Mini SD, MS, Micro SD, mmC, 
XD)

• Kompatybilny z systemem 
Windows i MAC

 CARY 
 58-1103020 
 Po wakacyjnych podróżach przychodzi 
czas na podzielenie się z przyjaciółmi 
wspomnieniami. Dzięki czytnikowi CARY 
odczytanie zdjęć z karty pamięci staje 
się czystą przyjemnością. Czytnik jest 
kompatybilny ze wszystkimi standar-
dowymi kartami pamięci. W zestawie 
znajduje się również kabel USB. 
Urządzenie obsługuje standard USB 2.0. 
  8,3 x 5,4 x 1,0 cm . 

 Rozmiar graweru:   40 x 20 mm L2+H4  
 100 szt.   /  

 t  
  PLN 41,11 / szt. 

• Optyczna mysz z dwoma 
przyciskami i scrollem oraz 
automatycznym przewijaniem

• Klawiatura numeryczna

• Czytnik kart mini SD, SD, XD, 
MS

• Hub USB z 4 portami

• Miejsce do znakowania na 
pudełku.

 UNIVERSAL 
 58-1103060 
 Zapewnij sobie najwyższy komfort pracy 
w każdym miejscu i czasie. Zestaw USB 
UNIVERSAL zawiera: mysz optyczną, 
czytnik kart, hub USB i klawiaturę nume-
ryczną. Dzięki swojej funkcjonalności 
zestaw staje się idealnym towarzyszem 
podróży. Pakowany w poręczne etui. 
Idealny do laptopów i netbooków. 
  22,5 x 15,5 x 5 cm .

 Rozmiar graweru:   50 x 5 mm L2+H4  
 24 szt.   / –  

 t  
 PLN 157,42 / szt. 
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• Na 16 płyt CD/DVD

• Solidna metalowa obudowa 
z zamkiem błyskawicznym

bez dekoracji

 PROTECTOR 
 58-1100847 
 Etui na CD/DVD na 16 płyt. Wykonane 
z metalu z zamkiem błyskawicznym. 
  1,5 x Ø15,2 cm . 

 Rozmiar nadruku i graweru:   40 x 30 mm 
K2+H2+V2  |  10 x 10 mm L2+H2  
 80 szt.   / 40 szt.  

  PLN 8,67 / szt. 

• Doskonale komponuje się 
z podstawką na telefon, 
wizytownikiem i innymi 
artykułami z serii

• Z solidnego metalu

 DORADO 
 58-1101190 
 Nóż do otwierania listów o wyjąt-
kowym wzornictwie wykonany 
z solidnego metalu pokrytego czarnym 
lakierem o wysokim połysku z chro-
mowanymi elementami wykończenia. 
  19,9 x 2,1 x 1,1 cm . 

 Rozmiar nadruku i graweru:   60 x 8 mm 
K2+H2+V2  |  40 x 10 mm L2+H6  

 50 szt.   / 10 szt.  

  PLN 29,52 / szt. 

• Wykonany z solidnego metalu, 
z kryształowymi aplikacjami

Praktyczne i piękne nie mogą istnieć 
razem? Oczywiście, że mogą! Artykuły 
picooffi ce są tego dowodem!

 BERGEN 
 58-1101967 
 Luksusowy nóż do listów wykonany 
z metalu o wysokim połysku. Prawdziwie 
błyskotliwego charakteru nadają mu 
kryształy zdobiące uchwyt oraz lśniące 
ostrze. Aby ułatwić znakowanie w skład 
zestawu wchodzi samoprzylepna 
blaszka.   19,6 x 2,1 x 0,8 cm . 

 Rozmiar graweru:   60 x 10 mm L2+H4  
 50 szt.   /  

  PLN 44,86 / szt. 
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Trzy magnetyczne, 
obrotowe powierzchnie 
z trwałego akrylu

• Solidny akrylowy

• Zawiera czarny długopis

 PLEXI 
 58-1101557 
 Elegancka podstawka na długopis 
wykonana z przezroczystego akrylu 
z metalową plakietką. W zestawie 
metalowy długopis o wysokim połysku. 
  8 x 6 x 11,1 cm . 

 Rozmiar nadruku i graweru:   Ø35 mm 
K2+H4+V1   |  Ø35 mm L2+H4  

 60 szt.   /  

 q  
  PLN 36,07 / szt. 

be
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 KALMAR 
 58-0401530   czarny 
 58-0401535   biały  
 Praktyczny stojący klip biurkowy na zdję-
cia lub zapiski. Wykonany z tworzywa 
sztucznego w dwóch kolorach – białym 
i czarnym.   6,5 x 4,3 x 3,9 cm . 

 Rozmiar nadruku:   15 x 6 mm K1+H1+V1   
 400 szt.   / 100 szt.  

  PLN 3,63 / szt. 

• Lśniąco wypolerowane 
aluminium

• Zawiera niebiesko 
piszacy długopis kulkowy, 
przymocowany do boku

• Mieści się w każdej kieszeni

 MEMO 
 58-1102362   niebieski 
 58-1102364   złoty 
 58-1102361   czerwony  
 Każdemu zdarza się zapomnieć o jakiś 
ważnych sprawach. Dzięki małemu 
notatnikowi MEMO w aluminiowej, 
lśniącej oprawie, ważne sprawy już 
nigdy nie umkną Twojej uwadze. 
Funkcjonalność notatnika z dołączonym 
do boku długopisem z obrotową obsadką 
sprawia, że jest on użyteczny w każdym 
przypadku.   11 x 7 x 1 cm . 

 Rozmiar nadruku i graweru:   40 x 30 mm 
K2+H3+V1  |  40 x 30 mm L2+H3   
 100 szt.   / 20 szt.  

  PLN 13,94 / szt. 
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• Rozmiar karty 
kredytowej

Super mały, super płaski, super inteli-
gentny. Geniusz w dziedzinie liczb!

 LUND 
 58-1101737 
 Ultra płaski i lekki kalkulator zasilany 
energią słoneczną o rozmiarze karty kre-
dytowej. Można go nosić w portfelu lub 
w kieszeni koszuli, dzięki czemu będziesz 
go mieć zawsze przy sobie.Wykonany 
z tworzywa sztucznego.   7,2 x 4,8 x 0,3 cm . 

 Rozmiar nadruku:   30 x 3 mm K1+H2  
 500 szt.   / 250 szt. 

 su  
  PLN 6,09 / szt. 

• Wyświetlacz rozkłada się po 
naciśnięciu przycisku

 WINGMAN 
 58-1101515 
 Wyjątkowy model o ciekawym 
wzornictwie. Kalkulator z chowanym 
i obracanym modułem wyświetlacza. 
Po prostu przyciśnij przycisk i uruchom 
go. Wykonany z tworzywa sztucznego. 
  10,6 x 3,6 x 1,8 cm . 

 Rozmiar nadruku:   Ø20 mm K2+H2+V1  
 100 szt.   / 50 szt. 

 s  
  PLN 19,79 / szt. 

• Możliwość zapamiętywania 
nowych wyrażeń

• Tłumaczenia w 6 językach: 
niemiecki, angielski, 
hiszpański, francuski, 
holenderski. 120 sentencji, 
5000 słów

• Wyświetla datę i czas

• Elegancki kształt 
z kalkulatorem i linijką

 TRANS-SCRIPT 
 58-1102380 
 Wielofunkcyjny kalkulator TRANS-
-SCRIPT. Jego zaletą jest to, że nie 
jest tylko kalkulatorem, ale również 
translatorem. Oprócz tego może być 
używany jako linijka. Po prostu genialny! 
  31 x 5,6 x 0,9 cm . 

 Rozmiar nadruku:   40 x 30 mm K2+H3  
 60 szt.   / 30 szt. 

 his  
  PLN 40,17 / szt. 
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• Wyświetlacz jest niemal 
niewidoczny kiedy jest 
wyłączony

 NOIR 
 58-1101870 
 Kalkulator kieszonkowy o powierzchni 
lśniącej niczym klawisze pianina. 
8-cyfrowy wyświetlacz jest niemal 
niewidoczny kiedy jest wyłączony. 
W zestawie elegancki aksamitny pokro-
wiec. Wykonany z tworzywa sztucznego. 
  11,2 x 6,6 x 0,9 cm .

 Rozmiar nadruku:   40 x 7 mm K2+H3+V1   
 100 szt.   / 50 szt. 

 s  
 PLN 42,63 / szt. 

picoservice
Pewna dostawa, produkty wykonywane na zamówienie lub grawero-
wanie czy nadruk logo – obsługa najwyższej klasy jest jedną z naszych 
największych wartości.

• Przejrzysta numeryczna 
klawiatura

• Zasilany energią słoneczną 
oraz zwykłymi bateriami

 BLACK NUMBER 
 58-1101160 
 12-cyfrowy kalkulator z przyciskami 
wyglądającymi jak klawiatura kompu-
tera, wykonany z tworzywa sztucznego. 
Kolor czarny ze srebrnymi krawędziami. 
  16 x 9,5 x 1 cm .

 Rozmiar nadruku:   40 x 20 mm K2+H4+V2   
 100 szt.   / 25 szt. 

 su  

 PLN 19,79 / szt. 

• Elegancki kalkulator z dużym 
wyświetlaczem

• Zasilany energią słoneczną, 
jak również za pomocą 
konwencjonalnych baterii

 NUMERO 
 58-1102084   złoty 
 58-1102080   czarny  
 Unikalny i ekstrawagancki kalkulator o 
wyglądzie szczerego złota. Bardzo ele-
gancki, będzie ozdobą każdego biurka. 
10-cyfrowy wyświetlacz, duże przyciski 
i cyfry sprawiają, że jest on bardzo 
poręczny i wygodny w użytkowaniu. 
Zasilany energią słoneczną, jak również 
za pomocą konwencjonalnych baterii. 
Wykonany z tworzywa sztucznego, 
powierzchnia – anodowane aluminium. 
Dostępny także w kolorze czarnym. 
Zasilanie: 1 x baterie UM4 (nie zał.). 
  18 x 11 x 2 cm .

 Rozmiar nadruku i graweru:   60 x 20 mm 
K2+H2+V2  |  60 x 20 mm L2+H2   
 40 szt.   / 20 szt. 

 u  
 PLN 59,27 / szt. 
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• Chromowane krawędzie

• Pasuje do wszystkich 
telefonów

• Wykonana z solidnego metalu

 DORADO 
 58-1101200 
 Fantazyjna podstawka pod telefon 
komórkowy wykonana z solidnego 
metalu pokrytego czarnym lakierem 
o wysokim połysku z chromowanymi 
elementami wykończenia. Dzięki niej 
będziesz mieć swój telefon zawsze 
w zasięgu ręki.   7,8 x 5,8 x 6 cm .

 Rozmiar nadruku i graweru:   30 x 35 mm 
K2+H6+V2  |  30 x 35 mm L2+H6  

 50 szt.   / 25 szt.  

 PLN 53,88 / szt. 

• Dostępne w klasycznej bieli 
lub czerni

• Oryginalny kształt, który 
zasługuje na uwagę!

be
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 DORADO 
 58-1101210   czarny 
 58-1101215   biały  
 Nasz ekskluzywny przybornik biurkowy 
DORADO możesz teraz mieć w dwóch 
odsłonach – w czerni i bieli. Nie tylko 
robi wrażenie swoim wyjątkowym 
wzornictwem, ale także jest praktycz-
nym miejscem na przechowywanie 
długopisów, ołówków itp. Błyszczące 
chromowane akcenty nadają temu 
zwyczajnemu przedmiotowi nadzwy-
czajny urok. Twoje logo będzie się tutaj 
świetnie prezentować niezależnie od 
tego czy będzie to nadruk czy grawer. 

  9,4 x Ø6 cm . 

 Rozmiar nadruku i graweru:   50 x 15 mm 
K2+H6+V2  |  50 x 15 mm L2+H6  
 40 szt.   / 20 szt.  

  PLN 59,38 / szt. 

• Solidny metal, w błyszczącej, 
stylowej czerni

bez dekoracji

 DORADO 
 58-1101220   czarny 
 58-1101225   biały  
 Przechowuj swoje wizytówki w ele-
gancki sposób dzięki wizytownikowi 
biurkowemu DORADO. Ten ekskluzywny 
artykuł biurowy robi wrażenie dzięki 
wywiniętym chromowanym wykończe-
niom zarówno w czarnym jak i białym 
wykonaniu.   10 x 7 x 4,2 cm .

 Rozmiar nadruku i graweru:   70 x 10 mm 
K2+H6+V2  |  70 x 10 mm L2+H6  
 50 szt.   / 25 szt.  

 PLN 59,81 / szt. 
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• Bezpieczne zamknięcie oraz 
chromowane wykończenia

be
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 DORADO 
 58-1101230 
 Ekskluzywny wizytownik kieszonkowy 
o wyjątkowym wzornictwie, wykonany 
z solidnego metalu pokrytego czarnym 
lakierem, o wysokim połysku z chro-
mowanymi elementami wykończenia. 
Posiada wiele miejsca na znakowanie, 
zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz. 
  9,9 x 6,2 x 1,2 cm . 

 Rozmiar graweru:   50 x 30 mm L2+H6   
 200 szt.   / 100 szt.  

  PLN 23,07 / szt. 

• Wytrzymała obudowa z metalu 
zabezpieczona śrubkami

• Niebiesko piszący długopis 
kulkowy

 DORADO 
 58-1101250   czarny 
 58-1101255   biały  
 Nie wiemy kto i kiedy wynalazł pierwszy 
stojak na długopis, ale wiemy, że to 
był wspaniały pomysł. Dlatego jeśli 
potrzebujesz naszej rekomendacji, zwróć 
proszę uwagę na DORADO, który sprawi, 
że będziesz mieć elegancki, chromowany 
długopis oraz notatnik zawsze pod ręką. 
Dostępny zarówno w czarnej jak i białej 
kolorystyce.   12,5 x 9,2 x 2,4 cm . 

 Rozmiar nadruku i graweru:   40 x 20 mm 
K2+H6+V2  |  40 x 20 mm L2+H6   

 50 szt.   / 25 szt.  

  PLN 79,61 / szt. 

• Błyszczące wykonanie zegara 
stołowego z chromowanym 
bokami

 DORADO 
 58-1101240   czarny 
 58-1101245   biały  
 Unikalny zegarek biurkowy z pewnością 
przyćmi wiele dużych zegarów, a jego 
chromowane, fantazyjnie wywinięte 
wykończenia, oraz czarne lub białe 
wykonanie, przyciągną uwagę każdego, 
kto na niego spojrzy. Prawdziwie 
elegancki upominek promocyjny sprawi, 
że Twoje biurko nabierze wyjątkowego 
charakteru.   8 x 5,3 x 5 cm
8 x 5,5 x 5 cm . 

 Rozmiar nadruku i graweru:   30 x 20 mm 
K2+H6+V2  |  40 x 20 mm L2+H6   

 50 szt.   / 25 szt. 

 s  
  PLN 81,90 / szt. 
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• Idealne ochrona dla wizytówek 
dzięki wnętrzu wykonanemu 
z aksamitu

bez
 de

kor
acj

i

 MEMBER 
 58-1101040 
 Elegancki wizytownik ze skóry 
ekologicznej o wyglądzie prawdzi-
wej skóry. Aluminiowe krawędzie 
i magnetyczne zamknięcie zapewniają 
bezpieczne przechowywanie wizytówek. 
Dodatkowo wnętrze wizytownika 
wyłożone jest aksamitnym materiałem. 
  10,1 x 6,4 x 1,6 cm .

 Rozmiar graweru:   30 x 7 mm L1+H2   
 100 szt.   / 20 szt. 

 q  
 PLN 14,99 / szt. 

Magnetyczne klapki po 
obu stronach

bez dekoracji

Tradycyjne, modne, eleganckie 
i zawsze oryginalne tak jak Ty!

 SAO PAULO 
 58-1101260 
 Ekskluzywny wizytownik z luksuso-
wej skóry ekologicznej. Otwieranie 
i zamykanie dzięki dwóm magnetycznym 
klapkom. Wewnątrz lśniąco srebrny 
solidny metalowy stelaż oraz wyściółka 
z miękkiej tkaniny. Doskonale nadaje 
się do znakowania zarówno w tech-
nice nadruku jak i grawerowania. 
  10 x 6 x 1,5 cm . 

 Rozmiar graweru:   50 x 10 mm L2+H2   
 200 szt.   / 50 szt. 

 q  
  PLN 15,46 / szt. 
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Wykonany 
z prawdziwej skóry 
z mechanizmem 
wysuwania wizytówek

bez dekoracji

 PROFESSION 
 58-1101000 
 Praktyczny i elegancki wizytownik 
wykonany z prawdziwej skóry. Zapewnia 
wygodę użytkowania dzięki alumi-
niowemu stelażowi, który wysuwa 
wizytówki w trakcie otwierania. 
Mocne zamknięcie zapewnia bez-
pieczne przechowywanie wizytówek. 
  10,2 x 6,9 x 1,9 cm .

 Rozmiar nadruku:   45 x 20 mm K2+H2  
 200 szt.   / 50 szt. 

 x  
 PLN 18,74 / szt. 

• Wnętrze pokryte miękkim 
aksamitem

be
z d

ek
or

ac
ji

 CONTACT 
 58-1101030 
 Prosty i stylowy wizytownik ze skóry 
ekologicznej o wyglądzie małej 
portmonetki. Zamykany na magnes, 
wyściełany aksamitnym materiałem. 
  10,2 x 6,4 x 1,8 cm .

 Rozmiar nadruku:   50 x 20 mm K2+H2  
 200 szt.   / 100 szt. 

 q  
 PLN 12,77 / szt. 

• Trwały wizytownik z solidnym 
aluminiowym stelażem

bez dekoracji
 RIO 
 58-1101690 
 Elegancki wizytownik wykonany 
z wysokiej jakości skóry ekologicznej. 
Solidny aluminiowy stelaż wewnątrz 
oraz mocne, magnetyczne zamknięcie 
na zewnątrz zapewniają wyjątkowo 
bezpieczne przechowywanie wizytówek. 
Umieszczona na zamknięciu metalowa 
plakietka to idealne miejsce na Twoje 
logo, które możesz także z powodzeniem 
wykonać na całej powierzchni wizytow-
nika.   10 x 6,5 x 1,5 cm . 

 Rozmiar graweru:   25 x 10 mm L2+H2  
 100 szt.   / 20 szt. 

 q  
  PLN 13,94 / szt. 
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• Gwarantowane 
bezpieczeństwo dla wizytówek 
dzięki efektywnemu 
zamknięciu

• Akrylowe wykończenie

bez dekoracji

 LILLEHAMMER 
 58-1102037 
 Ekstrawagancki wizytownik wykonany 
z przeźroczystego akrylu i satynowa-
nego metalu. Zatrzaskowy mechanizm 
zamknięcia zapewnia bezpieczne 
przechowywanie wizytówek. 
  10,4 x 6,8 x 1 cm . 

 Rozmiar nadruku i graweru:   50 x 25 mm 
K2+H2+V1  |  50 x 30 mm L2+H2  
 100 szt.   /  

  PLN 25,30 / szt. 

• Pokrywa w stylowych, 
skóropodobych ziarenkach, 
podstawa wykonana ze stopu 
cynku

be
z d

ek
or

ac
ji

 PIET 
 58-1102230 
 Ten wysokiej jakości wizytownik pre-
zentuje się szczególnie pod względem 
doboru materiałów: srebrnego polero-
wanego metalu od spodu oraz wykoń-
czenia z ekoskóry z kontrastującymi 
białymi przeszyciami z wierzchu. Będąc 
optymalnym miejscem na przechowy-
wanie Twoich wizytówek PIET jest także 
przedmiotem przyciągającym uwagę. 
Dodatkowy szczegół – ekstrawaganckie, 
aksamitne wykończenie wewnątrz wizy-
townika oraz magnetyczne zamknięcie. 
  9,6 x 6,4 x 1 cm . 

 Rozmiar graweru:   70 x 7 mm L1+H2  

 100 szt.   / 20 szt.  

  PLN 11,01 / szt. 

• Bez względu na to czy jest 
otwarty, czy zamknięty zawsze 
zachwyca swoją elegancją

be
z d

eko
rac

ji

 FREDRIKSHAVEN 
 58-1101924   miedź 
 58-1101928   srebrny  
 Wizytownik wykonany z metalu i two-
rzywa sztucznego, w dwóch kolorach – 
szarym i brązowym.   10,1 x 6,4 x 2 cm .

 Rozmiar nadruku:   70 x 20 mm K2+H3  
 50 szt.   / –  

 PLN 17,10 / szt. 
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• Duża aluminiowa powierzchnia 
do grawerowania

• Wewnętrzna część może 
służyć jako kieszonkowe 
lusterko

bez dekoracji

 INFORMATION 
 58-1100977 
 Elegancki wizytownik z chromowaną, 
prążkowaną pokrywą w lśniącym 
srebrnym kolorze. Posiada jeszcze inną 
zaletę, w szczególności dla kobiet. Jego 
wewnętrzna część może służyć jako 
kieszonkowe lusterko.   9,5 x 6 x 0,6 cm . 

 Rozmiar nadruku i graweru:   60 x 7 mm 
K2+H2+V2  |  60 x 8 mm L1+H2   
 200 szt.   / 50 szt.  

  PLN 11,95 / szt. 

• Wysokiej jakości, trwałe 
aluminium

bez dekoracji

 PRESENCE 
 58-1100987 
 Aluminiowy wizytownik – brat bliźniak 
wizytownika IDENTITY. Posiada jednak 
matowe chromowane wykończenie na 
całej powierzchni.   9,4 x 5,7 x 0,5 cm . 

 Rozmiar nadruku i graweru:   50 x 25 mm 
K2+H2+V1  |  50 x 50 mm L1+H2   
 400 szt.   / 50 szt.  

  PLN 5,50 / szt. 

• Aluminiowy wizytownik 
w kolorze srebrnym

bez dekoracji

 IDENTITY 
 58-1101027 
 Prosty i praktyczny wizytownik 
wykonany z matowego aluminium 
z bezpiecznym zamknięciem. Posiada 
dużą powierzchnię do znakowania. 
  9,4 x 6,2 x 0,8 cm . 

 Rozmiar nadruku i graweru:   50 x 25 mm 
K2+H2+V1  |  50 x 50 mm L1+H2   
 500 szt.   / 50 szt.  

  PLN 5,04 / szt. 
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• bardzo dokładny dzięki 
wbudowanemu szkłu 
powiększającemu, logo może 
być umieszczone poniżej 
środkowej części

 LONG 
 58-1101655 
 Praktyczna, trwała linijka z wbudowaną 
lupą.   42 x 5,2 x 0,9 cm . 

 Rozmiar nadruku:   50 x 10 mm K2+H2   
 100 szt.   / 50 szt.  

  PLN 12,53 / szt. 

• Wskaźnik temperatury 
pokojowej, Zegar z alarmem, 
datą i wyświetlaczem

 ICE CLOCK 
 58-0401345 
 Wyjątkowy zegarek w białej, cera-
micznej obudowie przywodzi na myśl 
minione dekady. Duży, podświetlany 
wyświetlacz pokazuje nie tylko godzinę, 
ale także datę, dzień tygodnia oraz 
temperaturę. Ponadto posiada funkcję 
alarmu i drzemki. Doskonale komponuje 
się z kalkulatorem ICE oraz radiem ICE 
RADIO. Zasilanie: 2 x baterie UM4 (nie 
zał.).   10 x 8,3 x 4,2 cm . 

 Rozmiar nadruku:   60 x 20 mm K2+H2+V2   

 20 szt.   /  

 cdik  
  PLN 70,86 / szt. 

• Z klasycznymi pokrętłami do 
ustawiania kanału i głośności

 ICE RADIO 
 58-0401415 
 Dzięki swojemu niezwykłemu wzornic-
twu, prostocie i elegancji w jednym, 
wygląda doskonale w każdym otoczeniu. 
Wyjątkowe radio w białej, ceramicznej 
obudowie przywodzi na myśl minione 
dekady. Posiada bardzo dobre właściwo-
ści akustyczne. Doskonale komponuje 
się z kalkulatorem ICE oraz zegarem ICE 
CLOCK. Zasilanie: 2 x baterie UM4 (nie 
zał.).   11,3 x 9,3 x 4,9 cm . 

 Rozmiar nadruku:   70 x 20 mm K2+H2+V2   
 24 szt.   /   

  PLN 75,08 / szt. 

picooffi ce

56



Czas ucieka, ale 
to, co wyjątkowe 
pozostaje.

Zegary: każdy ma choć jeden, a 
większość ludzi nawet więcej. Są 
zegary naścienne, nakręcane, na 
rękę, budziki, na biurko i wiele, wiele 
innych rodzajów. Każdy rodzaj ma 
swoich fanów. Jakie preferujemy tutaj, 
w PiCOWORLD? Oczywiście, tylko te 
wyjątkowe! Te, które robią coś więcej 
niż dokładne pokazywanie czasu. Na 
przykład takie o unikalnym wyglądzie, 
jak wielofunkcyjny EXACTLY na 
następnej stronie.

Jesteśmy pewni, że znajdziesz 
specjalny artykuł dla swoich Klientów 
wśród naszych propozycji picotime. 
Weź też jeden dla siebie!
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• Poszerzona aluminiowa rama – 
miejsce na Twoje logo

• Obudowa i wskazówki 
wykonane z matowego, 
srebrnego aluminium

 ROUNDABOUT 
 58-0401217 
 Zegar ścienny o nowoczesnym wzor-
nictwie z czarną tarczą w aluminiowej 
obudowie z dużą powierzchnią na 
Twoje logo. Zasilanie: 1 x AA (nie zał.). 
  12,2 x Ø30 cm . 

 Znakowanie:   40 x 20 mm L2+H4  
 10 szt.   /  

  PLN 40,64 / szt. 

• Z możliwością zawieszenia

• Mechanizm kwarcowy

 COUNTRY 
 58-8045002 
 To, co wygląda staro nie musi być 
staroświeckie. Zegar ścienny COUNTRY 
wyróżnia się stylem retro i po prostu 
nie może zostać przeoczony z powodu 
swojego rozmiaru. Czarne i czerwone 
liczby na jasnej tarczy przypominają 
stare dobre czasy. Dzięki ośmiocalowej 
plastikowej ramie, zegar odznacza się na 
ścianie. Bateria: 1 x AAA (w zestawie). 
  Ø30,1 x 10,2 cm .

 10 szt.   / –  

 r  
 PLN 68,75 / szt. 

picoservice
Zegary sterowane radiowo, budziki czy zegarki 
na biurko – wszystkie one mogą otrzymać Two-
je imię lub logo. W ten sposób pozostaniesz 
na długo w pamięci Klientów i partrerów biz-
nesowych.

New
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• Nie wymaga ręcznego 
ustawiania

• Pokazuje dokładny czas

• Automatycznie zmienia czas 
z letniego na zimowy

• Streafa czasowa (UTL+1/
GMT+1

Robi prawie wszystko sam – jedyne 
co powinieneś to spoglądać, którą 
godzinę wskazuje!

 EXACTLY 
 58-0401527 
 Elegancki i solidny zegar ścienny. Za 
pomocą sygnału radiowego bezprzewo-
dowo otrzymuje informacje o prawidło-
wym czasie. Nie trzeba go przestawiać 
z czasu letniego na zimowy. EXACTLY 
wyświetla również obecną temperaturę 
i wilgotność powietrza. Rama ze szczot-
kowanego aluminium. Zasilanie: 1 x UM 
3 (nie zał.).   Ø30 x 4 cm .

 10 szt.   / –  

 ekl  
 PLN 112,09 / szt. 

• Ekran LCD pokazuje 
temperaturę wewnątrz i na 
zewnątrz

 COOL TIME 
 58-8045000 
 Szybkie spojrzenie na zegar ścienny 
COOL TIME wystarczy, aby zdecydować 
co na siebie włożyć. Zegar pokazuje 
czas oraz temperaturę wewnątrz i na 
zewnątrz. Bezprzewodowy czujnik 
podczerwieni przesyła dane do zegara. 
Czujnik posiada elastyczną podstawę, 
dzięki której można przymocować czujnik 
do ściany. Wykonany z tulejowanej ramy 
aluminiowej, pleksi oraz plastiku. Jedna 
bateria AA do zegara i dwie AAA do 
czujnika w zestawie.   Ø29,9 x 4,2 / 5,8 x 
3,7 x 9,7 cm . 

 10 szt.   /  

 ekr  
  PLN 118,30 / szt. 

• Bezprzewodowy czujnik 
zewnętrzny wysyła dane do 
zegara

• Elastyczny stojak może być 
wykorzystywany różnież jako 
uchwyt

• Płynny mechanizm 
kwarcowy: wskazówka 
sekundnika przesuwa się 
plynnie wokół tarczy bez 
tykania.

New
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• Plastik i szkło

 PUNKTO 
 58-0400897 
 Czysta forma, prostota i funkcjonalność. 
Zegar ścienny ze wskazówką sekun-
dową. Mechanizm Quartz. Obudowa 
z tworzywa sztucznego i szkła. Zasilanie: 
1 x AA (nie zał.).   3,5 x Ø35,1 cm .

 Znakowanie:   50 x 20 mm K2+H4+V1   
 10 szt.   / –  

 PLN 35,37 / szt. 

• Z wysokiej jakośći kwarcowym 
mechanizmem

• Srebrna ramka

 HEMERA 
 58-0400940 
 Prosty i zarazem elegancki zegar ścienny 
wykonany z tworzywa sztucznego. 
Z mechanizmem Quartz. Zasilanie: 
1 x AA (nie zał.).   Ø31 x 3,5 cm .

 20 szt.   / –  

 PLN 37,71 / szt. 

 PURIST 
 58-8045003 
 Zegar ścienny PURIST wyróżnia się natu-
ralnym pięknem. Wykonany z wysokiej 
jakości drewna bambusowego, bez 
zbędnych szczegółów. W celu zwrócenia 
uwagi na imponującą strukturę drewna 
i czarne lśniące wskazówki, PURIST 
zrezygnował nawet z cyfr. Zegar ścienny 
z mechanizmem kwarcowym jest 
imponujący w swej prostocie - czasami 
więcej znaczy mniej. Bateria: 1x AA (w 
zestawie).   Ø26 cm .

 Rozmiar nadruku:   45 x 25 mm K2+H4   
 10 szt.   / –  

 r  
 PLN 75,90 / szt. 

New
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highlight

• W dużym rozmiarze

• Ze stabilnym systemem 
zawieszenia

• W modnym białym kolorze

• Mechanizm kwarcowy

 RING RING 
 58-8045001 
 Budzik jako zegar ścienny – tego jeszcze 
nie było. Zegar ścienny RING RING 
przyciąga wzrok dzięki nostalgicznemu 
stylowi. Cały biały, z profesjonalną tar-
czą - zegar informuje o aktualnym czasie 
oraz o godzinie alarmu, jeśli ten został 
ustawiony. Dzięki metalowemu uchwy-
towi z tyłu zegar można powiesić na 
ścianie. Z metalową obudową, z przodu 
pleksi, tył plastikowy. Bateria: C LR/14 
(w zestawie).   Ø21,5 / 21,5 x 8,8 x 28,5 cm . 

 Rozmiar nadruku i graweru:   30 x 20 mm 
K2+H6+V1  |  30 x 20 mm L2+H6  
 10 szt.   /  

 cr  
  PLN 141,49 / szt. 

New
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Wirunjąca kula z zegarem 
i miejscem na zdjęcie

 MALMÖ 
 58-1101750 
 Ekskluzywny zegarek na biurko. Na 
solidnej podstawie umieszczony jest 
kształt przypominający kulę ziemską 
z zegarkiem po jednej stronie i ramką na 
zdjęcie po drugiej. Wykonany z metalu 
i tworzywa sztucznego. Zawiera 
metalową plakietkę na Twoje logo. 
  14,4 x 8,5 x 6,2 cm .

 Znakowanie:   40 x 30 mm K2+H3  | 
 40 x 30 mm L2+H5  
 24 szt.   / –  

 s  
 PLN 114,67 / szt. 

• Wykonany z chromowanego 
metalu i szkła

 AALBORG 
 58-1101947 
 Ponadczasowa elegancja w wysublimo-
wanej formie – to klasyczny zegarek na 
biurko AALBORG. Prostota robi wrażenie 
dzięki detalom, takim jak chromowane 
wskazówki i tarcza w centralnej części. 
Zasilanie: 1 x AA.   Ø16 cm . 

 Znakowanie:   50 x 10 mm L2+H3  

 12 szt.   /  

 r  
  PLN 154,37 / szt. 

• Wskazuje czas, temperaturę 
i wilgotność powietrza.

• Spód z zamszu zapewnia 
stabilność stacji.

• Płytka do znakowania 
grawerem.

• Zasilanie bateriami.

• Wbudowany alarm.

 SUNNY TIMES 
 58-0401870 
 Zaprzyjaźnij się z każdą pogodą! Stacja 
pogodowa SUNNY TIMES zapewni 
użytkownikowi wiarygodne informacje 
o pogodzie. Wskazuje czas, temperaturę 
i wilgotność powietrza. Urządzenie 
posiada klasyczne, analogowe tarcze, 

co w połączeniu z solidną metalową 
obudową i drewnianą podstawką, 
tworzy unikalny, ekskluzywny klimat. 
  27,5 x 11,5 x 3,5 cm .

 Znakowanie:   50 x 15 mm L2+H3  
 12 szt.   / –  

 ckl  
 PLN 72,74 / szt. 

Intrygujące, obracające 
się strefy
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• Z trzema platformami: zegar, 
ramka na zdjęcia, miejsce na 
nadruk lub grawer

• Metalowa płyta na Twoje 
wiadomości reklamowe, które 
przymocujesz za pomocą 
magnesu

• Służy również jako przycisk do 
papieru

• Można ustawić indywidualnie - 
na stojąco lub leżąco

 CIRCLE 
 58-8044000 
 Zgrabny zegar obrotowy CIRCLE 
wskazuje więcej, niż tylko godzinę 
i jest wyposażony w trzy wysuwane 
platformy. Wyposażony w wbudowaną 
ramkę na zdjęcia. Trzecia platforma 
jest przeznaczona na nadruk lub grawer 
twojego logo. A jeśli lubisz pracować 

przy otwartym oknie, Ty i Twój Klient 
możecie używać CIRCLE jako przycisku 
do papieru. Ze stopu cynku. Bateria: 
SR 66, LR 66 - 1.55V (w zestawie). 
  5,1 x 2,4 x 10,6/16,2 cm . 

 Znakowanie:   30 x 20 mm L2+H6   

 30 szt.   /  

 as   
  PLN 110,33 / szt. 

• Może być używany również 
jako przycisk do papieru

• Dzięki solidnej podstawie 
wykonanej ze szkła idealny do 
grawerowania

• W kształcie globu z mapą 
świata w tle

• Obrotowa ramka z nazwami 
miast

• Z tajnym schowkiem - dolna 
półkula jest pusta.

 GLOBE 
 58-8044001 
 W przeszłości wróżka przepowiadała 
przyszłość ze swej kryształowej kuli. 
Dziś GLOBE powie Ci, która godzina jest 
w Nowym Jorku, czy w Hong-Kongu. 
Zegar biurkowy posiada obrotowy 
pierścień z nazwami miejscowości, które 
wyznaczają daną strefę czasową. Usytu-
owany na szklanej podstawie strefowy, 
metalowy zegar z mapą świata ozdobi 
każde pomieszczenie. Ze stopu cynku. 
Bateria: V 13 GA, LR 44 (w zestawie.). 
  7 x 7 x 9,6 / Ø7 cm . 

 20 szt.   /  

 afs  
  PLN 141,96 / szt. 

New
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• 3 kierunki rotacji

• Cyfrowy wyświetlacz daty 
i czasu

• Dodatkowo funkcja stopera

 ARHUS 
 58-1101910   czarny / srebrny 
 58-1101915   biały / srebrny  
 Elegancki obracany zegarek z kalenda-
rzem i stoperem wykonany z tworzywa 
sztucznego i metalu.   8,5 x 3,3 x 1 cm . 

 Rozmiar nadruku i graweru:   20 x 20 mm 
K2+H3+V2  |  20 x 10 mm L2+H3  
 100 szt.   /  

 cdgis  
  PLN 27,52 / szt. 

• Wykonany z trwałego metalu

• Wygodne składanie

 MACAU 
 58-0401517 
 Składany budzik podróżny. Wyko-
nany z metalu i skóry ekologicznej. 
  11/6,3 x 5,2 x 2,8 cm . 

 Rozmiar nadruku i graweru:   45 x 20 mm 
K2+H3  |  35 x 10 mm L2+H3  
 100 szt.   / 50 szt. 

 cs  
  PLN 25,38 / szt. 

• Zegar i stacja pogodowa 
w jednym

• Niebieskie podświetlenie 
diodą LED

• Termometr i higrometr 
w jednym

 SONATA 
 58-0401400 
 Elegancki, wielozadaniowy zegar biur-
kowy. Posiada trzy poziomo rozmiesz-
czone tarcze: zegar, termometr oraz 
higrometr. Podświetlany na niebiesko. 
Posiada dużo miejsca do znakowania. 
Zasilanie: 2 x UM 4 (nie zał.). Wykonany 
z trwałego tworzywa sztucznego. 
  21,3 x 9,8 x 1,8/4,5 cm .

 Rozmiar nadruku:   70 x 13 mm K2+H4+V1  
 50 szt.   / 25 szt. 

 kl  

 PLN 86,67 / szt. 
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• Strefa czasowa GMT +1

• Duży wyświaetlacz czasu

• Wyświetlacz temperatury

• 3 panele słoneczne SOLA 
 58-0401160 
 Ekologiczny zegarek zasilany wyłącznie 
energią słoneczną. Wyświetla czas, datę 
i temperaturę. Wykonany z czarnego 
tworzywa o wysokim połysku z chro-
mowanymi elementami wykończenia. 
Zasilanie: 1 x UM 3.   8,5 x 8,5 x 4,1 cm . 

 Rozmiar nadruku:   30 x 15 mm K2+H4   
 100 szt.   / 25 szt. 

 cdei-

kr u   
  PLN 47,44 / szt. 

• Przyjazny dla środowiska 
z baterią słoneczną

• Duża powierzchnia do 
znakowania

• Alarm, termometr i kalendarz 
w jednym

 BLACK LINE 
 58-0401390 
 Czarna piękność. Wielofunkcyjny 
zegarek zasilany energią słoneczną. 
Wyświetla godzinę, datę, dzień tygodnia 
i temperaturę, posiada funkcję budzika 
i drzemki. Kontrolowany radiowo. Duża 
powierzchnia do znakowania. Wykonany 
z trwałego tworzywa sztucznego. 
  20 x 3,8 x 3,6 cm .

 Rozmiar nadruku:   40 x 20 mm K2+H4+V2   
 50 szt.   / 25 szt. 

 cdei-

ku  

 PLN 134,11 / szt. 

 WAKE UP 
 58-0401310   czarny 
 58-0401317   srebrny  
 Budzik na baterię słoneczną. Techno-
logia Dual-Power umożliwia zasilanie 
z energii słonecznej lub na baterie. 
Zasilanie: 1 x UM 4 (nie zał.). Wykonany 
z tworzywa sztucznego.   7,1 x 5,4 x 3,2 cm . 

 Rozmiar nadruku:   30 x 10 mm K2+H3+V1   

 100 szt.   / 50 szt. 

 cu  
  PLN 33,15 / szt. 
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• Zegar, kalendarz i termometr

• Praktyczne lusterko

bez dekoracji HELSINKI 
 58-0401280 
 Kompaktowy zegarek na biurko HEL-
SINKI jest prawdziwą wielofunkcyjną 
atrakcją. Wyświetla nie tylko czas 
ale także datę, dzień i temperaturę 
jednocześnie. Posiada funkcję budzika 
i drzemki. Może także służyć jako 
lusterko. Po naciśnięciu przycisku zegar 
wyświetli informacje. Niebieskie pod-
świetlenie. Zasilanie: 2 x AA (nie zał.). 
  14,8 x 8 x 4,1 cm .

 Rozmiar nadruku:   60 x 10 mm K2+H4  
 50 szt.   / 25 szt. 

 cdik  
 PLN 38,18 / szt. 

• Pobiera energię z wody, po 
prostu wlej ją do środka

 DEEP BLUE 
 58-0401332 
 Zegar nowej generacji. Prawdziwy 
geniusz w oszczędzaniu energii. 
Do zasilania potrzebujesz tylko 
wody! Wykonany z transparentnego 
tworzywa sztucznego. Kolor – błękit. 
  10,5 x 9,5 x 8,5 cm .

 Rozmiar nadruku:   12 x 6 / Ø20 mm K2+H3  
 40 szt.   / 20 szt.  

 PLN 56,92 / szt. 

• Niebieskie podświetlenie LED

• Stacja pogodowa, zegar 
i budzik z funkcją drzemki

 CALOR 
 58-0401795 
 Nasze produkty ułatwiają życie. Tak, jak 
na przykład zegar CALOR. Nie musicź już 
mieć osobnego termometru. CALOR jest 
zegarem i stacją pogodową w jednym. 
Mierzy temperaturę, ciśnienie i wilgot-
ność powietrza, wszystko w jednym! 
Z białego tworzywa ABS. Zasilanie: 
2 x AAA (nie zał.).   13 x 9 x 3,5 cm . 

 Rozmiar nadruku:   25 x 5 mm K2+H3+V1  
 50 szt.   / 25 szt. 

 cdf  
  PLN 37,95 / szt. 
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Wyświetlacz dla minut

 AMPLIFY 
 58-0401840 
 Oto najlepszy moment na ekskluzywny 
zegar. Prezentujemy AMPLIFY, zaprojek-
towany w kształcie klasycznego wzmac-
niacza lampowego. Dokładność do 1/10 
sekundy. Funkcja alarmu. Dostarczany 
z zasilaczem sieciowym. Wykonany 
z tworzywa sztucznego i aluminium. 
  25 x 11,5 x 13,4 cm .

 Rozmiar nadruku:   40 x 20 mm K2+H4+V1   
 8 szt.   / –  

 c  
 PLN 355,01 / szt. 

• Tarcza z funkcją odliczania

• Odgłos strzału w pistolecie

• Możliwość nagrania swojego 
głosu

• Zasilany bateriami

 WESTERN 
 58-0402070 
 Poranne wstawanie nigdy nie było 
większą przygodą! Budzik WESTERN 
dostarczy Ci wystrzałowych wrażeń. 
Wbudowana tarcza i pistolet sprawią, że 
wyłączenie budzika stanie się zadaniem 
godnym agenta 007, a strzelaniu może 
towarzyszyć odliczanie, w dodatku 
nagrane Twoim własnym głosem. Nie-
zbędne są baterie 4 x AA dla tarczy oraz 
2 x AA dla pistoletu.   14,5 x 14 x 4,4 cm . 

 Rozmiar nadruku:   35 x 20 mm K2+H4   
 20 szt.   / 10 szt. 

 c  
  PLN 125,79 / szt. 

Wyświetlanie godzin

Wyświetlanie sekundy Wyświetlanie 1 / 10 sekundy

Funkcja alarmu
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Obrotowe i składane.

• Zakres: 20 Hz – 20.000Hz

• Głośność: 108dB

• Kabel USB o długości 96cm.

• Wbudowany akumulator

• Pojemność 16GB

• Odtwarza format MP3

Uczta dla oczu i słuchu

 CONCERT 
 58-1103014 
 Muzyka daje poczucie wolności. 
Szczególnie gdy płynie poprzez stylowe 
słuchawki bezprzewodowe CONCERT. 
Niebanalny design słuchawek, to 
nie tylko uczta dla ucha, ale również 
dla oka. Słuchawki są wyposażone 
w akumulator, co zapewni ok. 10 godzin 
nieprzerwanej radości z muzyki. Łatwe 
ładowanie za pomocą kabla USB. Dzięki 
możliwości składania słuchawki nie 
zajmują dużo miejsca.   18 x 15 x 5,5 cm . 

 Rozmiar nadruku:   30 x 20 mm K2+H4   
 40 szt.   /  

 t  
  PLN 145,47 / szt. 

Obite materiałem.

Powierzchnia do 
znakowania

Wejście kart mini SD

Funkcja odtwarzania
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picosound to 
wysoka jakość 
i atrakcyjny 
design tworzące 
wspaniałą 
harmonię.

Muzyczne telefony, odtwarzacze MP3, 
iPody . To niesamowite jak wiele jest 
obecnie sposobów słuchania muzyki. 
Nawet jeśli żałujemy, że nasze stare 
dobre nagrania i walkmany spędzają 
dni spakowane gdzieś w piwnicy, nie 
możemy obejść się bez technicznych 
innowacji nowego pokolenia.

Poszukujemy nowych dźwiękowych 
wrażeń. Przekonasz się o tym na 
następnych stronach. Ciesz się 
wspaniałymi muzycznymi rozrywkami 
na sposób picosound!
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• Wysoka jakość dźwięku

• Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 
20.000 Hz

• Czułość: 105 dB (Impedancja: 
32 ohm, Max. moc wyjściowa: 
1500 mW)

• Długość kabla 2.2 m; średnica 
wejścia 3.5 mm

• Wyścielane gąbka, łatwo 
dopasowują się do kształtu 
głowy

• Ręcznie regulowana głośność

 VIBORG 
 58-1101897 
 Nowoczesny zestaw słuchawkowy, 
wykonany z metalu i wytrzymałego 
tworzywa, w kolorze czarno-srebrnym 
z niebieskimi elementami. Regulo-
wane i wyłożone miękkim materiałem 
słuchawki, zapewniają komfort użyt-
kowania. Możliwość ręcznej regulacji 
głośności.   18 x 17,5 x 7 cm .

 Rozmiar nadruku:   30 x 5 mm K2+H4  
 40 szt.   / –  

 PLN 33,97 / szt. 

• 20 Hz - 20.000 Hz

• Czułość: 105 dB; impedancja: 
32 ohm

• Długość przewodu ok. 2,20 m

• nowocześnie wyglądające 
słuchawki

 HURRICANE 
 58-1102260 
 HURRICANE to idealny zestaw 
słuchawkowy dla każdego, kto chce 
cieszyć się najlepszej jakości dźwiękiem 
oraz komfortem. Główne cechy to: 
regulowany uchwyt wykonany z PVC 
oraz aluminium, miękkie słuchawki oraz 
regulatory z tworzywa sztucznego (ABS). 
  20 x 14,5 x 6 cm . 

 Rozmiar nadruku:   25 x 5 mm K2+H4  
 40 szt.   /  

  PLN 31,62 / szt. 
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• Wysoka jakość dźwięku

• Pasmo przenoszenia: 8 – 
22.000 kHz

• Czułość: 102 dB (Impedancja: 
32 ohm, Max. moc wyjściowa: 
1500 mW)

• Długość kabla 2.2 m; średnica 
wejścia 3.5 mm

• Wyściełane gąbka, łatwo 
dopasowują się do kształtu 
głowy

 ROSKILDE 
 58-1101880 
 Wysokiej jakości zestaw słuchawkowy 
z mikrofonem, wykonany z metalu 
i wytrzymałego tworzywa w kolorze 
czarno-srebrnym. Umieszczony na ela-
stycznym wysięgniku mikrofon, można 
dowolnie obracać i ustawiać w dogod-
nej pozycji, aby uzyskać najlepszy odbiór 
dźwięku. Regulowane i wyłożone mięk-
kim materiałem słuchawki, zapewniają 
komfort użytkowania. Możliwość ręcznej 
regulacji głośności.   21 x 6,8 x 8,5 cm .

 Rozmiar nadruku:   40 x 6 mm K2+H4   
 40 szt.   / 10 szt.  

 PLN 48,84 / szt. 

• Regulacja głośności na kablu

• 20 Hz - 20.000 Hz

• Głośność 105 dB

• Długość przewodu ok. 2,10 m

 SOUNDCHECK 
 58-1103010 
 Eleganckie słuchawki dla melomana 
o wysokiej jakości dźwięku. Wyposa-
żone w wygodne nauszniki i elegancki 
łącznik z imitacji skóry. Użytkownik 
ma możliwość regulacji słuchawek 
i dopasowania głośności za pomocą 
pilota umieszczonego na przewodzie. 
  20,0 x 15,2 x 7,1 cm .

 Rozmiar nadruku:   35 x 15 mm K2+H4   
 40 szt.   / –  

 PLN 33,97 / szt. 
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highlight

picoservice
Od lat marka PiCOWORLD to synonim unikalnych, ele-
ganckich i stylowych artykułów promocyjnych wyso-
kiej jakości. Dzięki naszemu doświadczeniu możemy 
zagwarantować Tobie i Twoim Klientom 100% satysfakcji.

Funkcja grania w lewej 
i prawej słuchawce

• Z Bluetooth wersja 2.1.1.

• Zasięg do 10m.

• Do 9 godzin przyjemności 
słuchania

 FREEINDOOR 
 58-8106000 
 Forma i funkcjonalność w jednym 
- FREEINDOOR. Elegancko zaprojekto-
wane słuchawki, zapewniają dziewięć 
godzin przyjemności słuchania muzyki 
i mozliwość połączenia z innymi gadże-
tami poprzez Bluetooth. Nadają się do 
iPoda i iPhone´a. Dzięki wbudowanemu 
mikrofonowi FREEINDOOR, może być 
również używany jako zestaw głośnomó-
wiący. Z wbudowanym akumulatorem. 
  16,2 x 15,3 x 3,2 cm .

 Rozmiar nadruku:   20 x 20 mm K2+H4   
 10 szt.   / –  

 at  
 PLN 268,80 / szt. 

Funkcja grania w lewej 
i prawej słuchawce

• Z Bluetooth wersja 2.1.

• Odporne na krople deszczu

• Ok. 8 godzin

 FREESPORT 
 58-8106001 
 FREESPORT jest dobry dla miłośników 
aktywnego wypoczyku. Bezprzewodowe 
słuchawki wyposażone w funkcje 
Bluetooth, odporne na krople deszczu. 
Ergonomiczny projekt i sportowy kształt 
gwaratnują, że słuchawki będą się 
świetnie trzymać wokół głowy. Idealne 
na jogging, a dzięki wbudowanemu 
mikrofonowi mogą służyć jako zestaw 
głośnomówiący. Zawsze możesz 
odebrać telefon w czasie słuchania 
muzyki. Z wbudowanym akumulatorem. 
  13 x 14 x 4,1 cm .

 Rozmiar nadruku:   20 x 10 mm K2+H4   
 20 szt.   / –  

 at  
 PLN 288,60 / szt. 

Regulowana opaska 
z wyściółką na uszy, zapewnia 
komfort noszenia

New

New

picosound
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doskonały 
dźwięk – 
całkowicie 
bezprzewo-
dowo
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• Małe radio AM/FM ze 
zintegrowanym wejściem dla 
odtwarzaczy MP3

• Wbudowany głośnik zapewnia 
doskonały dźwięk

• Włącznik oraz przełącznik 
kanałów, świeci 
w kontrastujących kolorach

• W kolorze białym lub czarnym

 SOUNDBALL 
 58-1101145 
 Nietypowe radio w kształcie piłki 
z wbudowanym głośnikiem i wejściem 
na MP3. Wyłącznik i potencjometr są 
podkreślone kontrastującym kolorem. 
Zasilanie: 3 x AAA (nie zał.). Wykonane 
z tworzywa sztucznego.   Ø9,5 cm . 

 Rozmiar nadruku:   25 x 10 mm K2+H3   
 40 szt.   / 20 szt.  

  PLN 70,86 / szt. 

Złącze do słuchawek

Radio, termometr, budzik 
i modny design w jednym!

 NEW SOUND 
 58-0401497 
 Stylizowane radio biurkowe z cyfrowym 
wyświetlaczem godziny, częstotliwości 
i temperatury. Posiada funkcję budzika 
i funkcję drzemki. Manualnie sterowany 
potencjometr, pozwala na precyzyjne 
znajdowanie ulubionych stacji. Radio 
jest wyposażone w teleskopową antenę 
oraz uchwyt – podstawkę 2-w-1. 
Wykonane z aluminium i tworzywa 
sztucznego. Zasilanie: 2 x AA (nie zał.). 
  15 x 5,5 x 8,7 cm .

 Rozmiar nadruku:   70 x 25 mm K2+H3   
 20 szt.   / –  

 cdik  
 PLN 63,25 / szt. 

Teleskopowo 
rozkładana antena Złącze zasilania 

zewnętrznego (bez 
zasilacza)

Podstawka 
do używania 
również jako 
uchwyt

Podświetlnienie ekranu

Cyfrowy wyświetlacz temperatury i czasu

Klasyczne pokrętło częstotliwości
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• Obsługuje takie urządzenia jak: 
telefony komórkowe, iPody, 
odtwarzacze MP3, komputery, 
laptopy.

• Zakres 180Hz – 20 KHz

• Głośność: 70 dB

• Zawiera wtyk 3,5 mm i kabel o 
długości ok. 15 cm.

• Kabel USB w zestawie. 
(długość ok. 15 cm )

• Gumowana stopka.

 SOUNDFLASH 
 58-0402090 
 Daj się ponieść muzyce! Mini głośniki 
SOUNDFLASH zapewnią doskonałą 
jakość dźwięku. Obsługują takie urządze-
nia zewnętrzne jak laptop, telefon, 
iPhone i odtwarzacze Mp3. Łączą się za 
pośrednictwem kabla USB. Dodatkowym 
uzupełnieniem jest gniazdo na karty 
Micro SD.   7,5 x 4,5 x 5,4 cm .

 Rozmiar nadruku:   10 x 10 mm K2+H4  
 100 szt.   / –  

 t  
 PLN 94,17 / szt. 

be
z d

ek
or

ac
ji

 BLUEDANCE 
 58-8106002 
 Mały głośnik BLUEDANCE urzeka nie 
tylko swoim cylindrycznym korpusem 
ze stali nierdzewnej. Wyposażony jest 
także w niebieskie światełka migające 
w rytm muzyki. Możesz więc cieszyć 
się swoją ulubioną muzyką z telefonu, 
iPhone´a, laptopa i odtwarzacza mp3 
w najwyższej jakości. Pokaz świateł 
jest za darmo - szczególnie wtedy kiedy 
nie ma dużego nagłośnienia. Posiada 
wbudowany akumulator, kabel USB 
i końcówkę jack 3,5mm.   Ø5 x 5,6 cm . 

 Rozmiar graweru:   30 x 5 mm L2+H4  
 100 szt.   / 25 szt. 

 t  
  PLN 126,14 / szt. 

New
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• Zmieniające kolory od 
czerwonego przez zielony, 
niebieski do fi oletu i różu

 RAINDROPS 
 58-0400775 
 Jedyne w swoim rodzaju wodoodporne 
radio pod prysznic dla tych, którzy 
lubią zaczynać dzień od słuchania 
dobrej muzyki lub porcji najświeższych 
informacji. RAINDROPS jest wyposażone 
w praktyczny uchwyt – zawieszkę oraz 
wielofunkcyjny joystick, dzięki któremu 
włączysz i wyłączysz radio, wyregulujesz 
głośność i wyszukasz najciekawsze sta-
cje. Ponadto, kiedy jest włączone radio, 
zmienia kolory, dzięki czemu wprowadza 
radosny nastrój wśród domowników, 

szczególnie najmłodszych. Zasilanie: 
3 x AAA (nie zał.). Wykonane z trwałego 
tworzywa sztucznego.   3,5 x 4,5 x 10,8 cm . 

 Rozmiar nadruku:   30 x 20 mm K2+H3+V1   
 100 szt.   / 25 szt.  

  PLN 48,37 / szt. 

• Odporny na zachlapania

• Dotykowy panel sterowania

• Tworzywa ABS i aktyl

 AQUA-DISC 
 58-0401850 
 Pod prysznicem można nie tylko 
śpiewać, ale również słuchać pięknej 
muzyki. Radio AQUA-DISC to najśwież-
szy pomysł. Konstrukcja jest wodood-
porna dzięki dotykowemu panelowi. 
Teraz prysznic będzie urozmaicony dzięki 
muzycznemu towarzystwu twojego 
AQUA-DISC. Można go bezpiecznie 
zamontować na płytkach, dzięki dużym 

przyssawkom. Zasilanie: 3 baterie AAA 
(dostarczany bez baterii). Wykonane 
z tworzywa sztucznego i akrylu. 
  Ø11,3 x 4 cm .

 Rozmiar nadruku:   30 x 30 mm K2+H4+V1   
 60 szt.   / 30 szt.  

 PLN 51,65 / szt. 
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Czego pragną 
globtroterzy i ci, 
którzy często 
podróżują? Kom-
fortu na wynos!

Jeśli spędzasz dużo czasu w podróży, 
wiesz jak istotne jest, żeby spakować 
się mądrze. Począwszy od zestawu 
do manicure, nie kończąc jednak na 
wieszakach na ubrania. Wiesz, że 
zawieszki na bagaże są najprostszym 
sposobem, aby walizka znalazła drogę 
powrotną do właściciela. Co jeszcze 
jest niezbędne kiedy podróżujesz?

Wszystko co zapewnia komfort 
i niezależność! Zacznij swoją podróż 
z pomysłami picotravel. I nie zapomnij: 
upewnij się, że korzystasz z naszych 
usług znakowania. Twoje logo to 
najlepszy drogowskaz.
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• Pęseta, nożyczki oraz pilnik do 
paznokci zawsze pod ręką

 PICOCARE 
 58-0800328 
 Dłonie to nasza wizytówka. Dzięki 
zestawowi do manicure PICOCARE 
– który sam wygląda niczym etui na 
wizytówki – będziesz mogła zadbać o 
swoje paznokcie zawsze, kiedy będziesz 
tego potrzebować. Te ultra smukłe, 
metalowe pudełko, pasujące do każdej 
torebki czy kieszonki zawiera: nożyczki, 
pensetę, obcinaczki oraz pilnik ze stali 
nierdzewnej, jak również trwałą taśmę 
mocującą.   10,7 x 8 x 1,5 cm .

 Rozmiar nadruku i graweru:   60 x 15 mm 
K2+H4+V2  |  60 x 30 mm L2+H2   
 24 szt.   / –  

 PLN 40,29 / szt. 

• Wygodne etui ze skóry 
ekologicznej zapinane na 
zamek

• Zestaw do Manicure zawiera: 
pilnik do paznokci, dwie pary 
nożyczek, pęsetę, obcinaczki 
oraz radełko do skórek w etui 
ze skóry

 SCALA 
 58-0800030 
 Zestaw do manicure zawierający 6 
elementów z wysokiej jakości stali 
nierdzewnej. W zestawie dwie pary 
nożyczek, obcinaczki, penseta, pilniczek 
oraz radełko do skórek w etui ze skóry 
ekologicznej.   12,8 x 12,3 x 2,4 cm .

 Rozmiar nadruku:   20 x 6 mm T2+H4   
 60 szt.   / 15 szt.  

 PLN 28,11 / szt. 

• 5-elementowy zestaw do 
manicure

 NYKÖPING 
 58-0800170 
 Niczym małe, przenośne studio manicure 
NYKÖPING jest idealnym towarzyszem 
podróży. Wysokiej jakości zestaw zawie-
rający nożyczki, obcinaczki, obcążki, 
pilnik i pensetę w czarnym etui ze skóry 
ekologicznej stylizowanej na skórę 
węża.   7,8 x 12,1 x 2 cm . 

 Rozmiar graweru:   25 x 8 mm L2+H4   
 80 szt.   / 10 szt.  

  PLN 43,10 / szt. 

picotravel

78



• Kieszonkowe lusterko, 
składające się z trzech części, 
które po wciśnięciu przycisku 
rozkładają się

 HELSINGBORG 
 58-0800187 
 Niezbędny drobiazg w każdej torbie 
i torebce. To kieszonkowe lusterko 
wykonane z tworzywa sztucznego, 
w eleganckim srebrnym kolorze jest 
niezbędnym drobiazgiem w każdej torbie 
i torebce. Po prostu naciśnij przycisk a 
ono otworzy się automatycznie dając 
niemal panoramiczne odbicie. Zawiera 
suwak – zabezpieczenie przed nieumyśl-
nym otwarciem.   9,3 x 7,5 x 1,2 cm . 

 Rozmiar nadruku i graweru:   40 x 30 mm 
K2+H4  |  40 x 30 mm L2+H4  
 100 szt.   / 50 szt. 

 a  

  PLN 27,64 / szt. 

• Zestaw manicure w kształcie 
torebki

• Najlepszy w podróży

• Dwa kolory do wyboru

 BEAUTY 
 58-0800351   czerwony 
 58-0800352   niebieski  
 Jeśli coś sprawia, że dobrze wyglądasz, 
samo powinno dobrze wyglądać. Zestaw 
do makijażu i manicure BEAUTY jest 
niesamowicie praktyczny w podróży, 
ponieważ zawiera rozwiązania na każdy 
z kosmetycznych problemów: 5 przybo-
rów do makijażu, 2 przybory do mani-
cure, 1 lusterko. W kształcie torebki. 
Dostarczany w stylowym pudełku z PU. 
  12 x 13 x 3 cm .

 Rozmiar nadruku:   60 x 25 mm K2+H3  
 60 szt.   / 30 szt.  

 PLN 21,55 / szt. 

• Szklane lustro

• Wnętrze wykonane z drobno 
polerowanego aluminium

• Z zewnątrz wykonane 
z wysokiej jakości materiału 
imitującego skórę

• Dostępne w trzech modnych 
kolorach

• Z magnetycznym zamknięciem

• Możliwość grawerowania na 
lustrze

 LOOK AT ME 
 58-0800331   czerwony / srebrny 
 58-0800332   niebieski / srebrny 
 58-0800333   srebrny / zielony  
 Rzeczą, którą zawsze znajdziesz 
w damskiej torebce jest lusterko. Nasze 
eleganckie LOOK AT ME to aluminiowe, 
kieszonkowe lusterko obłożone jest 
ekologiczną skórą, wewnątrz obwódka 
z polerowanego metalu. Dostarczane 
w stylowym pudełku.   6 x 6 x 1 cm .

 Rozmiar nadruku:   30 x 30 mm K2+H3  
 100 szt.   / 50 szt.  

 PLN 12,18 / szt. 
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• Wykonana z metalu etykieta 
bagażowa z dołączoną kartką 
na adres

 NOMINAL 
 58-0200017 
 Ta praktyczna etykieta do bagażu 
wykonana jest z aluminium z satynowym 
wykończeniem. Posiada także trwałą, 
metalową linkę, za pomocą której zamo-
cujesz ją do swojego bagażu. NOMINAL 
ma wystarczająco dużo miejsca na 
Twoje imię, adres, numer telefonu itp. 
  8,5 x 3 x 0,9 cm . 

 Rozmiar nadruku i graweru:   35 x 8 mm 
K2+H3+V2  |  35 x 8 mm L1+H3  
 500 szt.   / 100 szt.  

  PLN 5,62 / szt. 

• Elegancka etykieta bagażowa 
ze składanym adresownikiem

 TAKE OFF 
 58-0401447 
 Ta stylowa etykieta do bagażu TAKE OFF 
wykonana z aluminium posiada trwałą, 
metalową linkę, za pomocą której zamo-
cujesz ją do swojego bagażu. Dzięki 
funkcji składania i rozkładania adre-
sownika Twoje dane będą odpowiednio 
zabezpieczone.   9 x 3 x 0,9 cm . 

 Rozmiar nadruku i graweru:   50 x 10 mm 
K2+H3+V2  |  40 x 10 mm L1+H3  
 100 szt.   / 20 szt.  

  PLN 13,94 / szt. • Wykonane ze stali nierdzewnej 
i trwałego metalowego drutu

• Ze zintegrowaną kartą 
adresową

 TRAVELLER 
 58-0402050 
 Zawieszka bagażowa TRAVELLER będzie 
przydatna podczas każdej podróży. 
Dzięki niej unikniesz zamieszania i łatwo 
odnajdziesz swój bagaż. Świetny nośnik 
reklamy dla Twojej marki - zwłaszcza, że 
można ją wygrawerować na elegancko 
wypolerowanej powierzchni ze stali 
nierdzewnej.   8 x 4,1 cm . 

 Rozmiar graweru:   50 x 15 mm L1+H3  
 400 szt.   / 100 szt.  

  PLN 6,68 / szt. 
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• Praktyczna etykieta do bagażu

• Dużo miejsca na twoje logo

 NOME 
 58-0401584 
 Wszyscy, którzy dużo podróżują wiedzą 
ile kłopotów sprawia zagubienie bagażu. 
Aby być pewnym, że Tobie się to nie 
przydarzy, powinieneś mieć przy sobie 
etykietę bagażową NOME. Etykieta 
wykonana z trwałego, transparentnego 
akrylu w dwóch wersjach kolorystycz-
nych.   8,5 x 5,8 x 0,2 cm . 

 Rozmiar nadruku:   60 x 8 mm K2+H3+V2   
 120 szt.   /   

  PLN 13,82 / szt. 

• Tolerancja 30 g

• Ergonomiczny uchwyt

• Waga bagażowa 
z wyświetlaczem LCD

• Z funkcją tary 

• Automatyczny stop przy 
maksymalnej wadze

• Mocny nylonowy pasek 
z plastikową klamrą

 CARL 
 58-0800307 
 Pozwól sobie przedstawić nowego towa-
rzysza, dla Twoich podróży, zarówno 
służbowych, jak i wakacyjnych. Dzięki 
temu urządzeniu, będziesz mieć kontrolę 
nad wagą swojego bagażu i już nie 
będziesz ponosić dodatkowych kosztów 
za nadbagaż. CARL to nie tylko elegancki 
uchwyt na torbę, ale także praktyczna 
waga bagażowa. Cyfrowy wyświetlacz 
pokazuje dokładną wagę Twojej walizki, 
a funkcja stop włącza się natychmiast, 
jak tylko maksymalna waga zostanie 
osiągnięta. To pozwoli łatwo odczytać 
wagę po zdjęciu obciążenia. Maksy-
malna waga: 50 kg. Wykonana z wytrzy-
małego tworzywa.   15 x 8 x 3,5 cm . 

 Rozmiar nadruku:   20 x 10 mm K2+H4   
 500 szt.   / 100 szt. 

 s  
  PLN 57,98 / szt. 
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• Wieszaczek na torbę 
podręczną, rozwiń, przyczep 
do stołu i zawieś torbę

 HOLD IT 
 58-0401477 
 Siedzisz w restauracji lub na spotkaniu 
i zupełnie nie wiesz co zrobić z torebką? 
z HOLD IT, pomoc jest w zasięgu ręki. 
Wieszaczek umożliwi Ci powieszenie 
Twojej torby na jakimkolwiek stole, nie-
zależnie od tego gdzie jesteś. Po prostu 
rozłóż HOLD IT, połóż na stoliku fi lcową 
stroną i zawieś na nim Twoją torbę. 
Nie bój się nie spadnie! Połyskliwa, 
metalowa powierzchnia jest najodpo-
wiedniejsza na nadruk.   Ø4,5 x 0,8 cm . 

 Rozmiar nadruku i graweru:   Ø25 mm 
K2+H2+V2  |  23 x 23 mm L1+H2  
 250 szt.   / 50 szt. 

 a  
  PLN 8,67 / szt. 

• Z lusterkiem

• Zamknięcie magnetyczne

• Umieszczony w czarnym 
pudełeczku

 HOLD IT FOREVER 
 58-0401827 
 Czyż nie zdaża się prawie codziennie, 
że szukasz miejsca, gdzie mogłabyś 
powiesić torebkę? Rozwiązanie jest na 
wyciągnięcie ręki. Przenośna zawieszka 
HOLD IT FOREVER pozwoli na bez-
pieczne zawieszenie Twojej torebki tuż 
obok stołu czy biurka. Wystarczy rozłożyć 
zawieszkę haczykiem na dół i gotowe. 
Metalowa powierzchnia pozwoli na 
nadrukowanie imienia lub logo. Bądź 
przebojowa!   Ø4,5 x 1,3 cm . 

 Rozmiar nadruku i graweru:   Ø25 mm 
K2+H2+V2  |  Ø25 mm L2+H2  
 200 szt.   / 50 szt. 

 a  
  PLN 16,62 / szt. 

• Praktyczny wieszak podróżny

 SOLID 
 58-0800207 
 Oszczędność miejsca w podróży. Rozkła-
dany wieszak z aluminium. Z pokrow-
cem.   13,2 x 5 x 1,1 cm . 

 Rozmiar graweru:   30 x 15 mm L2+H3  
 100 szt.   / 20 szt.  

  PLN 45,56 / szt. 
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• Zestaw do czyszczenia 
obuwia, w etui ze skóry 
ekologicznej

 CLASSIC 
 58-0800120 
 Zestaw do czyszczenia obuwia o 
klasycznym wzornictwie. Wszystko, 
czego potrzebujesz, aby zadbać o swoje 
buty. W zestawie pasta, 2 drewniane 
szczotki, gąbka z drewnianą rączką, 
ściereczka i łyżka do butów w okrągłym, 
przenośnym etui, ze skóry ekologicznej 
z białymi przeszyciami.   16 x 6 cm .

 Rozmiar nadruku:   70 x 10 mm K2+H3   
 20 szt.   / 10 szt.  

 PLN 45,91 / szt. 

• Wodoodporny materiał: PU, 
poliester 1680D

• Dwie wewnętrzne kieszenie 
na zamek

• Z praktycznym hakiem do 
zawieszania

be
z d

ek
or
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ji

 FELIX 
 58-0800310 
 Oto kosmetyczka, która z łatwością 
dopasowuje się do nawet najbardziej 
wypakowanej walizki, dzięki swojemu 
zaokrąglonemu kształtowi i miękkiemu 
materiałowi. Ponadto praktyczny, 
chowany metalowy hak pozwoli 
powiesić kosmetyczkę gdzie tylko 
zechcesz, a doskonale zaprojektowane 
komory wewnętrzne sprawiają, że nie 
trzeba długo szukać potrzebnych rzeczy. 
  29 x 16 x 13 cm .

 Rozmiar graweru:   30 x 10 mm L2+H2   
 10 szt.   / –  

 PLN 60,44 / szt. 

picoservice
Masz tylko jedną szansę, by zrobić dobre wrażanie, 
dlatego postaraj się! Twoje logo na produkcie 
PiCOWORLD wysyła cenny przekaz i buduje Twój 
wizerunek. Niezależnie od tego gdzie jesteś i z kim 
podróżujesz.

• Do polerowania obuwia, 
gąbka z drewnianą rączką, 
2 drewniane szczotki 
i ściereczka.
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Aktywny relaks – 
dzięki niemu ponownie 
naładujesz baterie!

Jeśli dużo pracujecie, powinniście pozwalać sobie na 
regularny odpoczynek. Co powiecie na rodzinny piknik 
lub grilla w gronie przyjaciół? Albo jeszcze lepiej 
hobby, które jest stuprocentowym wyzwaniem? Coś, 
co skłania Was do aktywności.

Na następnych stronach mamy kilka wspaniałych 
pomysłów na spędzanie wolnego czasu. Jesteśmy 
pewni, że każdy znajdzie coś dla siebie.
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• Wyjątkowo trwała
niezwykła jakość izolacyjnej 
aluminiowej folii

• Objętość dla około 25 puszek 
(O,33)

 ENKÖPING 
 58-0200129 
 Duża torba izotermiczna na 25 butelek 
utrzymuje temperaturę przez kilka 
godzin. Wykonana ze wzmocnionej 
jest tkaniny poliestrowej, od wewnątrz 
wyłożona wysokiej jakości folią alumi-
niową. Pokrywa torby jest, zapinana na 
zamek, a dodatkowy, zapinany na rzep 
otwór umożliwia szybkie wyciągnięcie 
napoju. Torba posiada pasek na ramię 
oraz dodatkową boczną kieszeń.   ok. 
30 x 43 x 23,5 cm .

 Rozmiar nadruku:   80 x 80 mm T2+H2   
 14 szt.   / –  

 PLN 70,39 / szt. 

 REFRESH 
 58-0200157 
 Trwała i praktyczna torba izotermiczna 
wykonana z folii aluminiowej, z czarnymi 
wzmocnieniami na krawędziach. Torba 
utrzymuje temperaturę przez kilka 
godzin. REFRESH mieści jedną 1.5 l 
butelkę.   46 x 13,7 x 11,5 cm . 

 Rozmiar nadruku:   70 x 40 mm S2+H2+V2   
 100 szt.   / 10 szt.  

  PLN 11,83 / szt. 

• 2-osobowy zestaw piknikowy 
w plecaku

 SUMMERTIME 
 58-0600309 
 Plecak piknikowy z termoizolacją. 
Zestaw zawiera pełne wyposażenie 
dla 2 osób: serwetki, kubki, solniczkę 
i pieprzniczkę, sztućce, talerze, deskę 
do krojenia, termos oraz wielofunkcyjne 
narzędzie z otwieraczem do butelek, 
korkociągiem i nożem. Oddzielna prze-
groda zamykana na zamek błyskawiczny. 
  37 x 29 x 15 cm .

 Rozmiar nadruku:   100 x 60 mm T2+H2   
 6 szt.   / –  

 PLN 141,61 / szt. 
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• Dla 4 osób: serwetki, talerze, 
szklanki, noże, widelce, łyzki, 
solniczka i pieprzniczka, 
otwieracz do butelek, deska 
do krojenia i nóż 

• Z kieszenią termoizolacyjną

• Z przodu elastyczny pasek na 
koc

bez dekoracji

 COOLNESS 
 58-8065000 
 Jedz w najpiękniejszych miejscach.
Podczas wędrówki można zrobić 
idealny piknik z COOLNESS na Twoich 
plecach. Plecak posiada zestaw naczyń 
i sztućców dla 4 osób. Z wydzieloną 
kieszenią z przodu, w której Twoje kosz-
towności będą bezpieczne. Wykonany 
z 240D diamentu i 840D żakardu.   ok. 
30 x 17 x 40 cm .

 Rozmiar nadruku:   100 x 30 mm S2+H4  
 6 szt.   / –  

 PLN 170,07 / szt. 

• Z przestronną, aluminiową 
kieszenią izolowaną

• Dodatka pokrywa na rzep dla 
łatwego dostępu do napojów 
i artykułów spożywczych

• Ok. 30 litrów pojemności

bez dekoracji

 COOLNESS 
 58-8085000 
 Zachowaj chłód! Torba izotermiczna 
COOLNESS przywróci to latem. Dzięki 
izolowanej kieszeni z folii aluminiowej 
Twoje napoje i jedzenie pozostaną 
chłodne. Torba pomieści ok. 30 
litrów, ma mocne rączki, regulowany 
i odpinany pasek na ramię zapewnia-
jący łatwe przenoszenie. Wykonana 
z 240D diamentu i 840D żakardu.   ok. 
40 x 25 x 30 cm .

 Rozmiar nadruku:   100 x 30 mm S2+H4  
 12 szt.   / –  

 PLN 94,87 / szt. 
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• Plamoodporne pokrycie z PVC 
od spodu

 KILTY 
 58-0600503 
 KILTY może zdziałać cuda w pełnym 
tego słowa znaczeniu. Kiedy jest złożony 
wygląda jak czarna, stylowa torba. Jed-
nakże po rozłożeniu staje się miękkim 
kocem piknikowym w szkocką kratę. 
Dzięki plamoodpornemu pokryciu z PVC 
KILTY może być bez przeszkód używany 
na trawie a dodatkowo chroni przed 
wilgocią i chłodem. Z wierzchu: 100% 
poliester; od spodu: PVC; torba: poliester 
600D.   38 x 28 x 5 cm / 150 x 117,5 cm .

 Znakowanie:   80 x 80 mm T2+H2  
 20 szt.   / –  

 PLN 63,72 / szt. 

• Torba piknikowa z dużym 
kocem piknikowym 
(135 x 113 cm), nakryciami dla 4 
osób i nożem kelnerskim

 4 PICKNICK 
 58-0600519 
 Następne lato przyjdzie szybciej niż 
myślisz i musisz być przygotowany 
na pierwszą rodzinną wyprawę poza 
miasto. Nasza unikalna torba piknikowa 
4 PICKNICK może być tym, czego 
potrzebujesz. W skład zestawu wchodzi 
miękki koc piknikowy oraz naczynia 
i przybory dla 4 osób. Po prostu otwórz 
kieszenie po lewej i prawej stronie 
i gotowe. W zestawie: cztery plastikowe 
kubki i talerze, cztery metalowe łyżki, 
Nadruk: na zapytanie widelce i noże, 
cztery serwetki oraz nóż kelnerski. Torba 
wykonana ze sztruksowego materiału. 
  45 x 25 x 24 cm . 

 4 szt.   /  

  PLN 201,69 / szt. 
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• 21-częściowy zestaw do grilla

• Pakowany w niezajmującą 
miejsca aluminiową walizkę

 GRILLMEISTER 
 58-0600217 
 Profesjonalny 21-częściowy zestaw do 
grillowania wykonany ze stali nierdzew-
nej. W zestawie: szczypce, 4 szpikulce 
grillowe, tłuczek, 4 komplety uchwytów 
do kukurydzy, nóż, widelec, łopatka 
oraz szczoteczka grillowa. Zapakowany 
w elegancka aluminiową walizkę. 
  47,1 x 29 x 7,5 cm .

 Rozmiar graweru:   60 x 30 mm L2+H2   
 5 szt.   / –  

 PLN 236,83 / szt. 

• Łatwy w pielęgnacji poliester

• W zestawie metalowe 
sztućce, solniczka 
i pieprzniczka oraz torba o 
golfowym wzornictwie

 BBQ-CADDY 
 58-0600290 
 Wyjątkowy golfowy 7-częściowy zestaw 
do grillowania. W zestawie stylizowane, 
metalowe sztućce (łopatka, szczypce, 
szczoteczka grillowa, tłuczek do mięsa), 
solniczka i pieprzniczka w kształcie piłek 
oraz torba golfowa, wykonana ze skóry 
ekologicznej.   50 x 15 cm . 

 Rozmiar nadruku i graweru:   50 x 30 mm 
K2+H6+V2   |  50 x 30 mm T2+H6  | 
 50 x 30 mm L2+H4  
 6 szt.   /   

  PLN 157,77 / szt. 
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• 3-częściowy zestaw grillowy 
w aluminiowej walizce

 GRILLINO 
 58-0600227 
 3-częściowy zestaw do grillowania 
wykonany ze stali nierdzewnej. 
W zestawie szczypce, widelec, łopatka 
do obracania steków, w aluminiowej 
walizce.   38 x 11 x 9 cm .

 Rozmiar graweru:   60 x 30 mm L1+H2  
 10 szt.   / –  

 PLN 67,23 / szt. 

• Praktyczny fartuch z kieszenią

 GRILLINATOR 
 58-0600230 
 Praktyczny i wygodny 6-częściowy 
zestaw do grillowania w nylonowym 
pokrowcu na biodra, dzięki któremu 
będziesz mieć wszystko pod ręką. 
W zestawie: szczypce, widelec, łopatka 
do obracania steków, solniczka i pieprz-
niczka, wykonane ze stali nierdzewnej. 
  38 x 20 x 5,5 cm .

 Rozmiar nadruku i graweru:   80 x 80 mm 
K2+H4+V2  |  80 x 80 mm T1+H6/T2+H6  | 
 10 x 10 mm L1+H4  
 10 szt.   / –  

 PLN 70,86 / szt. 
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• 3 kieszenie: przednia, 

izotermiczna z akcesoriami do 
grilla i na piknik

• Zawiera sztućce ze stali 
nierdzewnej do grilla:łopatka, 
widelec i szczypce

• Zawiera: solniczkę 
i pieprzniczkę, otwieracz do 
butelek, deskę do krojenia 
i nóż

 COOLNESS 
 58-8065001 
 Jesteś gotów na spontaniczny piknik 
w parku? Piknikowa torba na ramię 
COOLNESS ma trzy kieszenie i jest 
gotowa na wszystko. Dzięki kieszeni 
izolacyjnej, Twój posiłek pozostanie 
chłodny, zanim zaczniesz swoje grillowa-
nie, Środkowa kieszeń zawiera sztućce 
do grilla, otwieracz do butelek, deskę 
do krojenia oraz pieprzniczkę i sol-
niczkę. Wszystkie naczynia piknikowe 
mocowane są gumką, dzięki czemu są 
chronione przed zniszczeniem. Wyko-
nane z 420D diamentu i 840D żakardu. 
  ok. 30 x 17 x 40 cm . 

 Rozmiar nadruku:   120 x 40 mm S2+H4   
 6 szt.   /   

  PLN 130,48 / szt. 
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• Kompas z Lupa

• Wysokiej jakości metalowa 
obudowa

 TREKKING 
 58-0600167 
 Precyzyjny kompas pryzmatyczny 
z płynnie poruszającą się igłą. Obudowa 
ze srebrnego metalu.   8 x 6 x 3 cm . 

 Rozmiar nadruku i graweru:   30 x 8 mm 
K2+H2+V2  |  30 x 6 mm L2+H2  
 100 szt.   / 20 szt.  

  PLN 15,11 / szt. 

• 11 funkcyjny, wykonany ze 
stali nierdzewnej

• Duży nóż, otwieracz do 
puszek, korkociąg, otwieracz 
do butelek, śrubokręt, 
nożyczki, piłka, przetyczka, 
śrubokręt Philips, pilnik do 
paznokci, nóż do ryb

• Częściowo gumowana 
powierzchnia

• 2 metalowe płytki na Twoje 
logo

• Waga ok. 122g

 EXTREME 
 58-0300830 
 Co za narzędzie! Kieszonkowy nóż 
EXTREME dzięki 11 elementom, ma 
wszystko czego potrzebujesz. Znakomity 
w domu i na zewnątrz. EXTREME jest 
dobrze wyposażony i oferuje odpo-
wiednie narzędzia do każdej czynności. 
Podręczny scyzoryk, z gumowaną 
powierzchnią, jest idealnym gadżetem 
reklamowym. Każdy obdarowany z przy-
jemnością będzie go używał przez długie 
lata.   10 x 3,1 x 2,2 cm .

 Rozmiar graweru:   20 x 5 m L2+H2  
 80 szt.   / 20 szt.  

 PLN 22,96 / szt. 

• Z ostrzem ze stali nierdzewnej

• Z praktycznym zapięciem do 
paska

• Waga ok. 109g

 OUTBACK 
 58-0300810 
 Poszukiwacze przygód potrzebują 
noża, na którym zawsze mogą polegać. 
Składany nóż OUTBACK jest wypo-
sażony z ostrze ze stali nierdzewnej, 
zdolne przeciąć wszystko. Ponadto dzięki 
antypoślizgowej powierzchni dobrze leży 
w dłoni. Praktyczny klip w tylnej części 
scyzoryka pozwala na przymocowanie go 
do paska.   11,0 x 3,0 x 1,9 cm . 

 Rozmiar graweru:   30 x 4 mm L2+H4  
 80 szt.   / 20 szt.  

  PLN 29,28 / szt. 
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• Ostry nóż, z klipem 
mocującym i bezpiecznikiem

• Doskonale dopasowuje się 
do twojej dłoni, z uwagi na 
ergonomiczny kształt rączki

 BLACK-CUT 
 58-0300560 
 Czasami trzeba zrobić ostre cięcie. Ten 
praktyczny, poręczny nóż ze swoim 
ostrzem oraz czarnym wykończeniem 
jest idealny do tego zadania. BLACK CUT 
to kombinacja siły i komfortu w Twoich 
rękach, dzięki ulepszonemu, ergonomicz-
nemu kształtowi rączki. Wyposażony 
w mocujący klip bezpieczeństwa stanie 
się idealnym narzędziem na wyprawy 
poza miasto, a przez to doskonałym 
upominkiem dla klientów. Powierzch-
nia noża jest wykończona w procesie 
elektroforezy, co nadaje jej niezwykłą 
wytrzymałość.   19,2 x 3,6 x 1,8 cm .

 Rozmiar graweru:   40 x 10 mm L2+H3   
 48 szt.   / 12 szt.  

 PLN 37,25 / szt. 

Nadal nie jesteś pewien czy produkt z katalogu PiCOWORLD to 
jedyny i słuszny wybór? Zamawiasz dużą ilość i chcesz przekonać 
się o jakości naszych towarów? Nic prostszego! Poproś o wzór pro-
dukttuu!! DDbbamy o Twoje stuprocentowe zadowolenie.

• Gładki uchwyt z wysokiej 
jakości drewna

• Ostrze ze stali nierdzewnej

• Klip mocujący do paska

• Waga ok 139g

 PRESTIGE 
 58-0300909 
 Jest wiele praktycznych powodów, dla 
których warto posiadać nóż PRESTIGE. 
Wygląda elegancko, a jego funkcjonal-
ność sprawia, że staje się przydatny 
w każdych warunkach. Gładki uchwyt 
z drewnianym wykończeniem sprawia, 
że nóż idealnie leży w dłoni. Pakowany 
z uchwytem mocującym do paska. 
  11,2 x 2,8 x 1,7 cm . 

 Rozmiar nadruku i graweru:   40 x 10 mm 
K2+H5+V1  |  15 x 5 mm L2+H5   
 96 szt.   / 12 szt.  

  PLN 30,80 / szt. 
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• Nóż, kombinerki, lamka LED, 
piłka, pilnik i śrubokręt

• W zestawie nylonowy 
pokrowiec

• Wielofunkcyjne narzędzie ze 
stali nierdzewnej, z drewnianą 
rączką

 T-REX 
 58-0300239 
 Nasz T-REX nie jest tak niebezpieczny 
jak jego prehistoryczny imiennik. Nieza-
leżnie od tego to masywne, kieszonkowe 
narzędzie, wielofunkcyjne ze stali 
nierdzewnej z drewnianym uchwytem 
jest pomocne wszędzie tam, gdzie tego 
potrzebujesz. Zawiera nóż, śrubokręt, 
piłkę, pilnik, kombinerki oraz latarkę 
z białą diodą LED, dzięki której wykonasz 
swoje zadanie nawet po ciemku. 
W zestawie z nylonowym pokrowcem do 
zapięcia na pasie oraz 10 wymiennymi 
końcówkami.   13 x 4,2 x 2,5 cm . 

 Rozmiar graweru:   20 x 10 mm L2+H5   
 20 szt.   / 5 szt. 

 sv  
  PLN 61,37 / szt. 

• Zawiera nylonowy pokrowiec

• Wielofunkcyjne narzędzie 
z nierdzewnej stali, z piłką, 
pilnikiem, nożykiem, 
i kombinerkami

• Waga ok. 265g

 SAURUS 
 58-0300257 
 Wielofunkcyjne narzędzie kieszonkowe 
SAURUS jest niezawodnym towarzy-
szem do cięcia, piłowania, szlifowania 
czy usuwania śrub i wkrętów. Dzięki 
wykonaniu z wysokiej jakości stali 
nierdzewnej jest trwałe i niezawodne 
w każdych warunkach pogodowych. 
Zawiera składany pilnik, piłkę, dwa noże 
oraz kombinerki, zapakowany w nylo-
nowy pokrowiec.   10,6 x 5,2 x 1,6 cm . 

 Rozmiar nadruku i graweru:   40 x 8 mm 
K2+H5+V1  |  30 x 40 mm L2+H5   
 40 szt.   / 5 szt.  

  PLN 42,63 / szt. 
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highlight

• funkcyjne narzędzie wykonane 
ze stali nierdzewnej.

• Obcęgi, piła, śrubokręt, 
otwieracz do butelek, nóż 
do ryb z linijką (cm i cale), 
otwieracz do konserw, nóż, 
śrubokręt Philips i przetyczka

• Rozkładane obcęgi 
z możliwością zawieszenia

• Aluminiowe wykończenie na 
uchwycie

• Waga ok. 240g

 JOB SHOP 
 58-0300870 
 Skrzynka z narzędziami idealnie miesz-
cząca się w kieszeni? JOB SHOP spełnia 
to marzenie! Niezależnie od okolicz-
ności: majsterkujesz czy biwakujesz, 9 
funkcji tego narzędzia wykona swoje 
zadania. Szczególna cecha: JOB SHOP 
rozkłada się w uniwersalne obcęgi. 
Inne ciekawe narzędzia są poukrywane 
w uchwytach. Dostawa w nylonowym 
etui z zapięciem na rzep oraz szlufką. 
  10 x 4,5 x 2,0 cm .

 Rozmiar graweru:   20 x 5 m L2+H5   
 40 szt.   / 10 szt.  

 PLN 38,77 / szt. 
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• Praktyczny bidon aluminiowy, 
z karabińczykiem

 BOTTICELLO 
 58-0600342   czarny / niebieski 
 58-0600347   czarny / srebrny  
 Praktyczny, aluminiowy bidon w dwóch 
kolorach – srebrnym i niebieskim to 
idealny artykuł dla osób aktywnych. 
Jest wyposażony w karabińczyk do 
łatwego mocowania oraz pokrowiec 
o właściwościach izotermicznych, 
wykonany z neoprenu. Pojemność 0,5 l. 

  Ø7,3 x 19,5 cm .

 Rozmiar nadruku i graweru:   40 x 20 mm 
K2+H2+V2  |  40 x 20 mm T1+H4  | 
 40 x 20 mm L2+H7  
 40 szt.   / 20 szt.  

 PLN 21,20 / szt. 

• Termos ze stali nierdzewnej 
w kształcie stożka

• Utrzymuje temperaturę przez 
6-7 godzin

• Pojemność 0,5 l

 KEGEL 
 58-0600450   czarny 
 58-0600452   niebieski 
 58-0600451   czerwony  
 Wysokiej jakości termos o profi lowa-
nym kształcie przypominającym kręgle 
w czterech modnych kolorach. Czy to na 
pikniku, czy w biurze, będzie utrzymywał 
temperaturę kawy i herbaty przez 6-7 
godzin. Wykonany ze stali nierdzewnej o 
pojemności 0,5 l.   Ø7,5 x 25,7 cm .

 Rozmiar nadruku i graweru:   30 x 30 mm 
K2+H4+V2  |  28 x 28 mm L2+H4  
 24 szt.   / 12 szt.  

 PLN 46,85 / szt. 

• Podwójne ścianki - idealne na 
gorące i zimne napoje

• Poj. ok. 450ml

• Antypoślizgowe dno dla 
bezpiecznego stawiania na 
gładkich powierzchniach

• Trwały pokrowiec 
z neoprenu, z zamkiem

 WARMING UP 
 58-8034000   biały / srebrny 
 58-8034001   niebieski / srebrny 
 58-8034002   czerwony / srebrny  
 Zawsze z Tobą w podróży - WARMING 
UP - ten termos jest najlepszym towarzy-
szem, zwłaszcza zimą. Dzięki niemu 
Twoja kawa lub herbata pozostaną 
gorące. Posiada plastikową pokrywę 
z otworem do picia, która łatwo się 
otwiera i uchwyt z tworzywa sztucznego 
co stanowi jego barwny akcent. 
  Ø7,5 x 22,3 cm . 

 Rozmiar graweru:   20 x 22 mm L2+H4  
 48 szt.   / 12 szt.  

  PLN 23,43 / szt. 

New
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• Zawiera młotek

• Precyzyjny instrument do 
mierzenia ciśnienia w oponach

• Zawiera alarm, latarkę LED i 5 
narzędzi

 UNDER PRESSURE 
 58-0300670 
 Po co marnować cenny czas jeżdżąc na 
stację benzynową, żeby zmierzyć ciśnie-
nie powietrza w oponach? Wykorzystaj 
miernik UNDER PRESSURE na miejscu! 
Z tym zręcznym urządzeniem, możesz 
wygodnie i dokładnie ustalić ciśnienie 
w oponach w każdym momencie 
i z cyfrową precyzją odczytać wynik na 
wyświetlaczu LCD. Urządzenie posiada 
również latarkę LED, 5 rodzajów narzędzi 
i refl ektor. Wykonane z tworzywa sztucz-
nego i metalu. Zasilanie: 1 x bateria AAA 
(nie zał.).   16 x 7 x 2,7 cm .

 Rozmiar nadruku i graweru:   30 x 20 mm 
K2+H3+V2  |  30 x 20 mm L2+H3   
 40 szt.   / 20 szt. 

 sv  
 PLN 79,06 / szt. 

• Lampka ostrzegawcza, 
mini piłka oraz 2 haki z linką 
i blokadą

 TRUNK EXTENDER 
 58-0600367 
 Zabezpieczenie do bagażnika samo-
chodowego, gdy przewozisz duży 
pakunek z niedomkniętą klapą. Lampka 
ostrzegawcza, mini piłka oraz 2 haki 
z linką i blokadą. Obudowa z tworzywa 
sztucznego. Zasilanie: 2 x bateria AAA 
(nie zał.).   9,8 x 9 x 3 cm .

 Rozmiar nadruku i graweru:   40 x 20 mm 
K2+H2+V2  |  40 x 20 mm L2+H2   

 50 szt.   / 10 szt.  

 PLN 34,55 / szt. 

• Teleskopowa rączka 
z uchwytem z pianki.

• Zawiera skrobaczkę do lodu 
oraz szczotkę.

 ARCTIC 
 58-0600660 
 Zima to piękna, ale i wymagająca pora 
roku, szczególnie dla właścicieli samo-
chodów. Skrobaczka ze szczotką ARCTIC 
sprawi, że docenisz piękno zimy. Dzięki 
szczotce na teleskopowym uchwycie bez 

problemu odśnieżysz samochód, a sku-
teczna skrobaczka zapewni przejrzystość 
każdej szyby. Przecież uroki zimy są dla 
Ciebie!   90 x 11 cm . 

 Rozmiar nadruku:   5 x 15 mm K2+H5   
 20 szt.   /   

  PLN 33,62 / szt. 
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• Z mechanizmem zapadkowym 
w obu kierunkach

• Wyjątkowo lekki śrubokręt 
magnetyczny z 6 końców ami 
i 4 zapasowymi wiertłami

 BIT-PISTOL 
 58-0300247 
 Ten mały automatyczny śrubokręt 
sprawia, że poddają mu się wszystkie 
śruby i wkręty. W uchwycie znajduje się 
6 wymiennych końcówek, dostępnych po 
obróceniu obudowy, a cztery zapasowe 
wiertła schowane są w uchwycie. Dzięki 
swojej ultra lekkiej wadze BIT-PISTOL 
jest wygodny w użytkowaniu. Wykonany 
z tworzywa sztucznego.   14 x 8 x 3,8 cm .

 Rozmiar nadruku:   20 x 6 mm K2+H5  
 50 szt.   / –  

 PLN 24,60 / szt. 

• Bardzo ostry nóż, wymienne 
ostrza manganowe oraz 5 
zapasowych ostrzy

 MA-BU 
 58-0300542 
 Nie ważne czy sprawdza się jako 
uniwersalna pomoc podczas wyprawy 
poza miasto, czy jako narzędzie majster-
kowicza w domu. Wysokiej jakości nóż 
MA-BU jest niezbędny dla każdego ama-
tora przygód i domowego konstruktora. 
Nóż wyposażony jest w bardzo ostre 
wymienne ostrza manganowe (5 szt.), 
a dzięki ergonomicznemu uchwytowi 
świetnie leży w dłoni.   10 x 3,8 x 1,7 / 15,
8 x 2,9 x 1,6 cm . 

 Rozmiar nadruku i graweru:   50 x 10 mm 
K2+H3+V1  |  50 x 13 mm L1+H3  
 100 szt.   / 25 szt.  

  PLN 31,27 / szt. 
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Bardzo trwała 3- m miara

 DIMENSION 
 58-0300277 
 Kilka milimetrów czasem decyduje, czy 
nowe łóżko pasuje do sypialni czy lepiej 
gdyby zostało w sklepie. Dlatego ważne 
jest, aby mieć przy sobie precyzyjną 
miarę taką jak DIMENSION. Meta-
lowa taśma o długości trzech metrów, 
wyposażona jest w blokadę uniemożli-
wiającą uporczywe zwijanie się miary. 
DIMENSION jest wyjątkowo trwała, 
dzięki zastosowaniu stali nierdzewnej 
w bocznych panelach obudowy, a wbu-

dowana lampka LED zapewnia dokładny 
pomiar nawet w bardzo słabym świetle. 
  7 x 6 x 3,2 cm . 

 Rozmiar nadruku i graweru:   35 x 15 mm 
K1+H3   |  35 x 20 mm L2+H3  
 100 szt.   /  

 sv  
  PLN 28,93 / szt. 

• Z karabińczykiem

• Metalowa taśma o długości 
2m

• Pomiar w centymetrach 
i calach

 DISTANCE 
 58-0300730   czarny / srebrny 
 58-0300750   niebieski / srebrny 
 58-0300710   niebieski / srebrny  
 Sukces jest mierzalny. Metalowa taśma 
o długości dwóch metrów ułatwi każdy 
pomiar. Wyposażona jest w karabińczyk 
dzięki, któremu możemy mieć ją zawsze 
przy sobie, przypiętą jako brelok. Taśma 
posiada miejsce do znakowania po 
obydwu stronach.   6,6 x 4,7 x 1,8 cm . 

 Rozmiar graweru:   20 x 10 mm L2+H4   
 200 szt.   / 50 szt.  

  PLN 7,14 / szt. 

Gumowe klawisze

• Z czujnikiem ultradźwiękowym

• Funkcja przeliczania na m² i m³

• Dodaje do 20 pomiarów 
liniowych

• Zakres ok.0,13m - 15m

 QUANTUM 
 58-8062000 
 Miarka QUANTUM zmierzy odległość do 
15m. Ty mierzysz, QUANTUM oblicza. 
Urządzenie pomiarowe może obliczyć 
objętość i powierzchnię. Odległość 
między ścianą, a urządzeniem pomiaro-
wym jest określane przez ultradźwięki. 
Celowanie odbywa się za pomocą 
podczerwieni, co pozwala na precyzyjne 
pomiary. Idealny dla majsterkowiczów! 
Bateria: 9V (w zestawie).   Ø5 x 13 cm .

 Rozmiar nadruku:   30 x 10 mm K2+H4   
 100 szt.   / 10 szt. 

 r  
 PLN 77,54 / szt. 

Z wbudowaną lampką LED

Cyfrowy wyświetlacz

Boczny włącznik 
i wyłącznik

Ergonomiczny 
uchwyt strefy

New
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• W razie niebezpieczeństwa 
pociągnij kółeczko, a sygnał 
zadziała

 PERSONAL-ALARM 
 58-0400650 
 Brelok do kluczy z alarmem osobistym. 
W sytuacji zagrożenia należy wyciągnąć 
zawleczkę, a urządzenie wyda głośny 
dźwięk. Obudowa wykonana z tworzywa 
sztucznego.   5,8 x 3,7 x 2,4 cm . 

 Rozmiar nadruku:   20 x 10 mm K2+H2   
 100 szt.   /   

  PLN 25,65 / szt. 

• Zintegrowana bateria Li-Ion

• Łatwy do ponownego 
naładowania przez USB

• Przyjemne ciepło do 40° C po 
naciśnięciu przycisku

 HEAT 
 58-0600527 
 Kiedy długo pozostajesz w bezruchu 
temperatura ciała spada. Ogrzej się przy 
pomocy naszego przenośnego ogrzewa-
cza do rąk HEAT. Kiedy po raz pierwszy 
trzymasz go w dłoniach w ochronnym 
etui, wygląda jak telefon komórkowy. 
Z HEAT nie musisz czekać długo, ani 
nacierać dłoni, żeby Ci było cieplej. Po 
prostu naciśnij przycisk i ciesz się 4 
godzinami przyjemnego ciepła do 40 ° 
C. HEAT ładuje się przez USB, około 2-3 
godzin. Wykonany z tworzywa sztucz-
nego i aluminium.   9,1 x 4 x 0,8 cm . 

 Rozmiar nadruku i graweru:   40 x 20 mm 
K2+H4+V1  |  40 x 25 mm L2+H4   

 100 szt.   / 20 szt. 

 t  
  PLN 77,30 / szt. 

• Krokomierz do 9999 kroków, 
zegarek, stoper, licznik kalorii 
i kilometrówler

• Zawiera funkcję alarmu, 
klamrę do paska i nylonową 
tasiemką

 COUNTDOWN 
 58-0600537 
 Oto wielofunkcyjny licznik COUNT-
DOWN zawiera pedometr, licznik kalorii 
i kilometrów, stoper z zegarkiem, klamrą 
do paska i nylonową tasiemką na nad-
garstek. Dodatkowo, COUNTDOWN to 
świetny ochroniarz, który nadaje sygnał 
alarmowy za pociągnięciem zawleczki 
bezpieczeństwa. Wykonany z tworzywa 
sztucznego.   6 x 5 x 3 cm . 

 Rozmiar nadruku:   20 x 5 mm K2+H3   
 100 szt.   / 20 szt. 

 s  
  PLN 29,87 / szt. 

picoservice
Są rzeczy, o których możemy mówić cały czas. Jedną z nich 
jest usługa znakowania PiCOWORLD, dostępna kiedy składasz 
zamówienie. Twoje logo nadaje naszym promocyjnym produktom 
premium ostateczny szlif. Nasza wskazówka? Ogrzewacz rąk HEAT 
(poniżej) z ogromną powierzchnią na nadruk już czeka na Ciebie.
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Kieszonkowe za-
palniczki można 
znaleźć wszędzie 
– ale te z ogniem 
kreatywności 
tylko u nas!

Czy wiecie, że na początku XX wieku 
niektóre zapalniczki wypełniano 
wodą kolońską? Były zaprojektowane 
specjalnie dla kobiet do użytku jako 
zapalniczka i dyfuzor perfum. To 
prawdziwa osobliwość, która na 
pewno uzyskałaby nazwę picofl am, 
jeśli tylko istniałoby wówczas 
PiCOWORLD.

Nietypowe produkty to nasza pasja.
Ciesz się tymi wspaniałymi pomysłami, 
które rozpalą Ciebie i Twoich Klientów!
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• Ultra smukła zapalniczka 
z możliwością ponownego 
napełnienia

Rozpal ogień w kominku 
z należytą ostrożnością.

 SKYSCRAPER 
 58-0400497 
 Smukła aluminiowa zapalniczka w kolo-
rze szampana zapewnia bezpieczne 
użytkowanie dzięki wyłącznikowi (On-
-off) oraz regulacji wysokości płomienia. 
Z możliwością ponownego napełniania. 
  17,6 x 1,5 x 1,1 cm . 

 Rozmiar nadruku i graweru:   20 x 7 mm 
K2+H4+V2  |  20 x 8 mm L2+H4  

 200 szt.   /  

 m  
  PLN 8,08 / szt. 

Możliwość 
ponownego 
napełnienia

 DOLPHIN 
 58-0400550   czarny / srebrny 
 58-0400552   niebieski / srebrny 
 Długa, smukła zapalniczka o ergono-
micznym kształcie wykonana z tworzywa 
sztucznego o antypoślizgowej 
powierzchni z otwieraczem do butelek. 
Z możliwością ponownego napełniania. 
  23 x 3,9 x 3 cm .

 Rozmiar nadruku i graweru:   40 x 6 mm 
K2+H2+V2  |  40 x 5 mm L2+H2  

 100 szt.   / –  

 m  
 PLN 23,89 / szt. 

Zapalniczka 
i otwieracz do 
butelek w jednym

picofl ame

102



Zapalniczka 
z polerowanego metalu

 FLEX LIGHT 
 58-0400517 
 Ta niezwykle praktyczna zapalniczka to 
niemalże przedmiot sztuki użytkowej 
w Twoim domu. W przeciwieństwie 
do zwykłych ta metalowa zapalniczka 
wyposażona jest w elastyczne ramię, 
które można wyginać w dowolny sposób 
oraz regulację płomienia, dzięki czemu 
staje się bardzo wygodna w użytko-
waniu oraz zapobiega oparzeniu się. 

  21,5 x 2,7 x 1,5 cm . 

 Rozmiar nadruku i graweru:   40 x 10 mm 
K2+H2+V2  |  40 x 10 mm L2+H4   
 100 szt.   /  

 m  
  PLN 26,12 / szt. 

Z szyjką o długości 29cm

• Wypełniona gazem 
z możliwością ponownego 
napełnienia

• Wykonana ze stali nierdzewnej 
i plastiku

 FIRESTARTER 
 58-8043000 
 Uczmy się podglądając naturę. Nasza 
zapalniczka ze stali nierdzewnej 
FIRESTARTER wyposażona została 
w szyję długą, jak żyrafa. Długość ok. 
29 cm. gwarantuje, że nie poparzysz się 
odpalając ognisko lub zapalając świece. 
Możesz zrelaksować się i bez obaw 
rozpalić świątecznego grilla. Zapalniczka 
ma przycisk ON/OFF z blokadą dla dzieci, 
jak również koło regulacji płomienia. 
Dzięki uchwytowi do zawieszania 
FIRESTARTER jest zawsze pod ręką. 
  2,9 x 2,3 x 47,9 cm . 

 Rozmiar nadruku i graweru:   30 x 10 mm 
K2+H4+V1  |  30 x 10 mm L2+H4   
 50 szt.   /  

 m  
  PLN 47,08 / szt. 

Elastyczna „łabędzia“ szyjka

Bezpieczny wyłącznik

Regulacja wysokości 
płomienia

Z blokadą dla dzieci

Kółko do regulacji 
płomienia.

New
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• Zapalniczka z wysokiej jakości 
nierdzewną powierzchnią

 COMTE 
 58-0400567 
 Wysokiej jakości zapalniczka z piezo-
elektrycznym zapłonem. Wykonana ze 
stali nierdzewnej o wysokim połysku, 
częściowo matowa zapalniczka nie 
tylko doskonale wygląda, ale jest także 
ekonomiczna i przyjazna dla środowiska. 
Nadaje się do ponownego napełnienia. 
Zapakowana w eleganckie pudełko 
upominkowe, z metalową plakietką na 
logo.   7 x 3,3 x 1,1 cm . 

 Znakowanie:   40 x 15 mm K2+H2+V2  | 
 40 x 25 mm L2+H2   
 100 szt.   /  

 am  
  PLN 70,47 / szt. 

• Z LED-owym oświetleniem 
polega na piezoelektrycznym 
zapłonie i płomieniu 
ciśnieniowym

 VERDE 
 58-0401657 
 Ultra smukła metalowa zapalniczka 
jest wyjątkowa pod każdym względem. 
Charakteryzuje się nie tylko eleganckim 
wzornictwem, ale także niezawodnością. 
Posiada piezoelektryczny zapłon i zielony 
płomień ciśnieniowy. Dodatkowo wypo-
sażona jest także w praktyczny zielony 
wyświetlacz LED, który wskazuje poziom 
napełnienia gazem.   6,1 x 3,3 x 0,9 cm . 

 Rozmiar graweru:   40 x 15 mm L2+H2   
 100 szt.   /  

 o  
  PLN 22,84 / szt. 

• Dioda LED wskazuje 
kiedy zapalnczka ma być 
uzupełniona

 AZZURRA 
 58-0401667 
 Dlaczego nazwaliśmy tą metalową zapa-
liczkę AZZURRA? Z powodu jasnego, 
lazurowo błękitnego wyświetlacza 
LED wskazującego poziom napełnienia 
gazem. Dzięki niemu będziesz wiedzieć, 
kiedy w zapalniczce należy uzupełnić 
gaz. Kolejną zaletą jest zielony, wysoki 
płomień oraz wygodny zapłon piezoelek-
tryczny.   6,3 x 3,2 x 0,9 cm . 

 Rozmiar graweru:   40 x 15 mm L2+H2   

 100 szt.   /  

 o  
  PLN 23,66 / szt. 
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Weź szczyptę 
wyjątkowości 
i zmieszaj 
z wyszuka-
nym smakiem 
dla soczystego 
zadowolenia!

Życie na luzie nie znaczy prowadzenia 
luksusowego auta, czy wycieczki 
w egzotyczne miejsca cztery razy 
do roku. Rozkoszowanie się życiem 
zaczyna się od małych rzeczy. Tak jak 
gotowanie z przyjaciółmi lub niedzielne 
wylegiwanie się do południa.

Możesz zobaczyć jak to działa na 
następnych kilku stronach. Nasze 
propozycje picohome pozwolą Ci 
cieszyć się smakiem i luzem również 
w domu.
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• Wysokiej jakość shaker 
z nierdzewnej stali, doskonały 
do przyrządzania koktajli, 
drinków, sałatek

• Pojemność do 0,5 litra

 SHAKE-IT 
 58-0300437 
 Elegancki shaker do koktajli drinków, 
wykonany z wysoko gatunkowej stali 
nierdzewnej i trwałego tworzywa. 
Po prostu włóż składniki do środka 
i SHAKE-IT.   18,5 x Ø8 cm .

 Rozmiar nadruku i graweru:   35 x 20 mm 
K2+H4+V2  |  30 x 20 mm L2+H4   
 30 szt.   / 15 szt.  

 PLN 31,27 / szt. 

• 3-elementowy dziadek do 
orzechów o nowoczesnym 
wzornictwie, pokryty srebrnym 
metalem i plastikiem

• Łatwy w użyciu

be
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 CRACK-IT 
 58-0300470   czarny / srebrny 
 58-0300477   srebrny  
 Dziadek do orzechów o unikalnym 
i nowoczesnym wzornictwie. Zestaw 
składa się z trzech elementów: miseczki 
ze stali nierdzewnej na obrane orzechy, 
plastikowej miseczki na łupiny oraz 
dziadka do orzechów wykonanego z two-
rzywa sztucznego i metalu. Aby go użyć 
po prostu włóż orzech do środka i ściśnij 
aby skruszyć łupinkę. Łatwy do użycia 
i utrzymania czystości ma wiele miejsca 
na Twoje logo.   Ø16 x 20,5 cm . 

 Rozmiar nadruku i graweru:   40 x 10 mm 
K2+H3+V1  |  28 x 9 mm L2+H3   
 20 szt.   /   

  PLN 72,74 / szt. 
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• Polerowana stal

• Wyjątkowa jakość

• Wyjątkowe wzornictwo

be
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ek
or
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Na 3 butelki, z solidną 
drewnianą podstawą

 HELIX 
 58-0300557 
 Ten unikalny stojak na wino przyciąga 
uwagę nawet wtedy, kiedy nie jest 
w użyciu. Wykonany z wysokiej jakości 
polerowanej stali nierdzewnej jest 
wyjątkowo trwały i odporny na korozję. 
HELIX to nie tylko praktyczny stojak na 
Twoje Bordeaux, Pinot lub szampana ale 
także eksponat o unikalnym wzornictwie 
w Twoim domu.   15 x 15 x 8 cm . 

 Rozmiar nadruku i graweru:   40 x 30 mm 
K2+H4+V2  |  45 x 30 mm L2+H4  
 45 szt.   /  

  PLN 46,26 / szt. 

Ekskluzywny produkt 
wykończony metalem o 
wysokim połysku

be
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 VINUM 
 58-0300627 
 Stylowa podstawka na wino VINUM. 
Kombinacja drewna z metalem sprawia, 
że świetnie przyciąga wzrok w salonie. 
Na trzy butelki. Dostarczane w ładnym, 
czarnym pudełku.   32 x 30 x 9 cm .

 Rozmiar nadruku i graweru:   60 x 20 mm 
K2+H5  |  70 x 20 mm K2+H5+V2  | 
 70 x 20 mm L2+H5  
 6 szt.   / –  

 PLN 86,20 / szt. 

• Wykonany z polerowanej stali 
nierdzewnej.

• Wygodny uchwyt do 
nalewania.

be
z d

ek
or

ac
ji

 STEADY 
 58-0300907 
 Stylowy stojak na wino z uchwytem 
sprawia, że możesz podać wino dokład-
nie tak, jak na to zasługuje. Prezentuje 
się pięknie na stole, dostarczając 
gościom wspaniałych wrażeń. Co ważne, 
bardzo wygodny uchwyt sprawi, że 
nie uronisz ani kropli cennego trunku. 
  23,5 x 7,5 cm . 

 Rozmiar graweru:   50 x 10 mm L2+H4  
 24 szt.   /  

  PLN 27,64 / szt. 

Na 3 butelki, z solidną 
drewnianą podstawą
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• Elegancka zatyczka do butelek 
z polerowanego metalu

 PINOT 
 58-0300330 
 Ta zatyczka jest odpowiednia do 
każdego rodzaju butelek i rodzajów trun-
ków. Wykonana z polerowanego metalu 
zatyczka zagwarantuje, że smak i aromat 
napoju nie uleci nawet po otwarciu 
butelki.   8,5 x 3,6 x 2,2 cm .

 Rozmiar graweru:   10 x 9 mm L2+H5  
 50 szt.   / 25 szt.  

 PLN 23,43 / szt. 

• Łatwy w użyciu

• Wysokiej jakości korkociąg

 DAISY 
 58-0300380 
 Korkociąg wykonany z wysokiej jakości 
chromowanego metalu z czarnymi gumo-
wanymi elementami.   17,5 x 7,5 x 5 cm .

 Rozmiar graweru:   20 x 10 mm L2+H2  
 48 szt.   / 6 szt.  

 PLN 45,09 / szt. 

• Elegancki kubełek chłodzący 
butelki

• Opaska ze szczotkowanego 
metalu

• Najlepsza temperatura do picia 
na wiele godzin

be
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 COOL-IT 
 58-0300420 
 Kubełek chłodzący butelki nada kolacji 
nutę ekstrawagancji i nie obejdzie się 
bez niego żadna impreza. Wykonany ze 
szczotkowanego metalu oraz tworzywa 
sztucznego.   25,5 x 12,5 x 12 cm .

 Rozmiar nadruku i graweru:   30 x 20 mm 
K2+H3+V2  |  30 x 20 mm L2+H3  
 18 szt.   / –  

 PLN 43,45 / szt. 

Z obcinarką do folii

• Uchwyt pokryty tworzywem 
sztucznym

• Wyposażony w korkociąg, 
otwieracz do butelek 
i obcinarka folii.

 SERVICE 
 58-0300900 
 Poręczny nóż wyposażony w korkociąg 
i otwieracz do butelek, mieści się 
wygodnie w kieszeni. Dzięki niemu 
otworzenie butelki wina lub piwa staje 
się przyjemnością. Dostarczany w czar-
nym pudełku.   14 x 3 x 1,2 cm .

 Rozmiar nadruku:   30 x 5 mm K2+H4  
 100 szt.   / –  

 PLN 18,15 / szt. 

Łatwo się otwiera dzięki 
dwustopniowej dźwigni.
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• Akcesoria do wina ze stali 
nierdzewnej

• Elegancki drewniany stojak

 PLEASURE 
 58-0300690 
 Celebruj przyjemność smakowania 
wina. PLEASURE to ekskluzywny zestaw 
do wina, który zawiera: termometr, 
korkociąg, metalowy lejek i zatyczkę. 
Akcesoria dają poczucie wyjątkowości, 
co doskonale podkreśla elegancka drew-
niana podstawa. Zapakowany w czarne 
pudełko.   19,5 x 6,0 x 6,0 cm .

 Rozmiar nadruku:   40 x 20 mm K2+H5   
 24 szt.   / –  

 PLN 48,96 / szt. 

pi
co

h
o
m
e

109



• Elegancki minutnik kuchenny 
ze szczotkowanego metalu

 UFO 
 58-0300397 
 Ważny drobiazg w każdej kuchni. Ten 
elegancji minutnik kuchenny jest wyko-
nany ze szczotkowanego metalu, zakres 
działania do 60 minut.   Ø7 x 4 cm . 

 Rozmiar nadruku i graweru:   25 x 15 mm 
K2+H2+V2  |  25 x 15 mm L2+H2  
 100 szt.   / 50 szt.  

  PLN 17,33 / szt. 

• Stylowy, kuchenny minutnik 
z metalu

 KITCHEN-EGG 
 58-0300487 
 Ten artykuł nie jest przeznaczony jedynie 
do odmierzania czasu gotowania jajek 
na miękko i twardo. Wyjątkowy minutnik 
kuchenny o wyglądzie jajka jest wyko-
nany z srebrnego metalu i odmierza czas 
w zakresie do 60 minut. Posiada dużo 
miejsca na Twoje logo.   Ø6 x 7,5 cm . 

 Rozmiar nadruku i graweru:   20 x 12 mm 
K2+H3+V2  |  20 x 8 mm L2+H3  
 100 szt.   / 25 szt.  

  PLN 15,81 / szt. 

• Z włącznikiem światła

• Jedno spojrzenie na kuchnię 
sprawia, że wiesz ile czasu 
pozostało

• ze stali nierdzewnej 
z podświetlanym 
odmierzaniem pozostałego 
czasu

• dioda LED z możliwością 
zmiany koloru

 DORI 
 58-0300597 
 DORI – kuchenny minutnik LED, jest 
przykładem na to jakie powinny być 
nowoczesne minutniki: eleganckie, 
praktyczne i z pomysłem. Wskaźnik LED 
zmienia kolor, żeby pokazać czas do 
momentu kiedy Twoja pizza, czy ciasto 
się upieką. Zielone światełko oznacza: 
pozostało > 10 minut, żółte mówi 10-5 
minut, a czerwone oznacza <5 minut. 
Baterie: 2 x AA (nie załączone).   Ø8 x 5 cm . 

 Rozmiar nadruku i graweru:   Ø40 mm 
K2+H3  |  Ø40 mm L2+H3  
 40 szt.   / 20 szt.  

  PLN 46,50 / szt. 
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• Polerowana nierdzewna stal

• Duża powierzchnia do 
grawerowania na Twoją nazwę 
lub logo fi rmy

bez dekoracji

 ENJOY 
 58-0300647 
 Cappuccino i inne napoje kawowe 
smakują lepiej serwowane z odrobiną 
miłości – takiej, którą można zobaczyć. 
Zestaw z shakerem do gorącej czekolady 
i cappuccino ENJOY zawiera ciekawe 
szablony w kształcie serca i gwiazdy. 
  9 x Ø4 cm (Dystrybutor) / Ø6,5 cm 
(Szablon) . 

 Rozmiar nadruku i graweru:   60 x 15 m 
K2+H3+V2   |  60 x 15 mm L2+H4  
 48 szt.   /   

  PLN 18,97 / szt. 

• Zestaw: sitko na herbatę ze 
stali nierdzewnej i ceramiczna 
miseczka

• W kształcie serca

bez dekoracji

 TEA + HEART 
 58-0300655 
 Herbata to pasja. Zestaw do herbaty 
TEA + HEART to jej ucieleśnienie. 
Sitko na herbatę ze stali nierdzewnej 
i ceramiczna miseczka w kształcie serca, 
to absolutni zdobywcy serc w każdym 
domostwie! Dostarczane w czarnym 
pudełku.   5,5 x 4 x 1,5 cm (Zapa-
rzarka) / 8 x 7,5 x 3 cm (Ppodstawka) . 

 Rozmiar nadruku:   25 x 20 mm K2+H3+V2   
 48 szt.   /   

  PLN 13,12 / szt. 

• Wypełniony gazem 
z możliwością ponownego 
napełnienia

• Idealny do karmelizowania 
deserów

• Z instrukcją obsługi.
bez dekoracji

 CRÈME BRÛLÉE 
 58-8043001 
 Już nie musisz iść do restauracji, żeby 
zjeść Crème brûlée. Teraz możesz 
przygotować francuski deser z żółtek, 
śmietany, mleka i cukru we własnym 
domu. Do ciasta karmelowego możesz 
użyć naszego palnika gazowego CRÈME 
BRÛLÉE, aby lekko przypiec górną część. 
Oto jak łatwo stworzyć pyszny deser. 
  Ø2,5 x 19 cm . 

 Rozmiar nadruku i graweru:   40 x 10 mm 
K2+H4+V1  |  40 x 10 mm L2+H4   
 100 szt.   /  

 o  
  PLN 51,42 / szt. 

• Wszystkie części mogą być 
wygrawerowane

New
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• 3-elementowy zestaw do 
drobiu, w komplecie nóż, 
nożyczki i widelec

• Ergonomiczne wzornictwo

• Wysokiej jakość nierdzewna 
stal

Najlepszy obiad wymaga 
najlepszych składników!

 THANKSGIVING 
 58-0300587 
 Amatorzy gotowania mają powód do 
zadowolenia. Profesjonalny nóż do 
drobiu, nożyce oraz widelec zostały 
zaprojektowane tak, aby być najbardziej 
ergonomicznymi i doskonale leżeć 
w Twojej dłoni. Zestaw wykonany 
z wysokiej jakości stali nierdzewnej, 
zapakowany w aluminiowe pudełko, 
z płytką do grawerowania, to bardzo 
dobry upominek dla osób, które cenią 
sobie dobry smak.   33,6 x 14 x 3,5 cm . 

 Rozmiar graweru:   50 x 30 mm L2+H2   
 16 szt.   /  

 a  
  PLN 110,33 / szt. 

• Wygodny drewniany uchwyt 
z karbonowym wykończeniem

• Wysokiej jakości, odporna na 
rdzę stal

• Ostrze o wzorze 
damasceńskim

 CARBO-CUT 
 58-0300660 
 Nie musisz być kucharzem, żeby 
wiedzieć jak ważny jest dobry nóż. 
CARBO-CUT to nadzwyczaj ostry nóż! 
Twardość jego ceremicznego ostrza jest 
podobna do diamentu, drewniana rączka 
z karbonowym wykończeniem bez-
piecznie przylega do dłoni. Dostarczany 
w stylowym pudełku.   24 x 3 x 2 cm .

 Rozmiar nadruku i graweru:   30 x 10 mm 
K2+H3+V2   |  30 x 10 mm L2+H3  
 30 szt.   / –  

 PLN 81,99 / szt. 

picohome

112



highlight

Z ochronnymi 
nakładkami na ostrza

 CERA-TRIO 
 58-8031000 
 Noże ceramiczne w każdej kuchni! 
Zestaw 3 noży cermiacznych CERA-TRIO 
pomogą przy krojeniu i obieraniu. 
Noże: do chleba, uniwersalny i do 
obierania wyposażone są w ceramiczne 
ostrze. Nie rdzewieją, mają neutralny 
zapach i są bardzo higieniczne. Możesz 
porównać ich ostrość do diamentu, 
a więc pozostaną ostre przez długi 
czas. Pakowane w pudełko ozdobne. 
  30,5 x 22 x 2,8 cm .

 Rozmiar graweru:   35 x 10 mm L2+H4   
 10 szt.   / –  

 a  
 PLN 118,53 / szt. 
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• Deska do krojenia, z drzewa 
bambusowego, idealna do 
krojenia

• Praktyczny metalowy uchwytbez dekoracji

 BAMBOO-GRIP 
 58-0300449 
 Ta deska to podstawa wszelkich prac 
związanych z cięciem i szatkowaniem 
w Twojej kuchni. Dzięki bardzo twardej 
i wytrzymałej powierzchni z drewna 
bambusowego BAMBOO-GRIP będzie 
Ci towarzyszyć przez bardzo długi czas. 
Ponadto jest bardzo łatwa do utrzymania 
czystości i użytkowania dzięki prak-
tycznemu uchwytowi z polerowanego 
metalu.   43 x 26 x 2 cm .

 Rozmiar nadruku:   40 x 30 mm K2+H4  
 10 szt.   / –  

 PLN 43,57 / szt. 

• Deska do krojenia z z 
praktycznym wyżłobieniem 
krawędzi

• Wykonana z odpornego na 
cięcie drewna bambusowego

bez dekoracji

 BAMBOO-ROUND 
 58-0300469 
 Okrągła deska do krojenia, wykonana 
z wysokiej jakości drewna bambu-
sowego, doskonała do podawania 
posiłków. Niezależnie od tego czy jest to 
świeże pieczywo, wędliny czy warzywa, 
dzięki BAMBOO-ROUND wszystko to 
będzie się prezentować jeszcze apetycz-
niej. Bardzo trwałe wykonanie i łatwość 
w utrzymaniu czystości to cechy, dzięki 
którym ten produkt będzie Ci służył przez 
wiele lat.   30 x 20 x 2 cm .

 Rozmiar nadruku:   40 x 10 mm K2+H4  
 10 szt.   / –  

 PLN 26,59 / szt. 

• Niewzykły, w kształce sera, 
zawiera 2 noże i widelec

• Otwieranie i zamykanie 
z obracanym mechanizmem

 KAAS 
 58-0300609 
 Nie ma nic lepszego niż miły wieczór 
z lampką czerwonego wina i pysznym 
serem. Oto elegancki zestaw do sera, 
KAAS. Jego pudełko w kształcie sera 
wykonane jest z wysokiej jakości bam-
busa i otwiera się ujawniając 2 noże do 
sera oraz widelec. Obracane zamknięcie 
jest praktyczne i ciekawe. Dostarczany 
w czarnym pudełku.   22,5 x 20 x 3 cm .

 Rozmiar nadruku i graweru:   60 x 20 mm 
K2+H4  |  70 x 20 mm K2+H4+V2  | 
 70 x 20 mm L2+H4  
 24 szt.   / –  

 PLN 75,31 / szt. 
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• Trwały, wygodny, ceramiczny 
młynek do soli i pieprzu

• 5 regulowanych funkcji 
mielenia

• Zawiera podstawkę

bez dekoracji

 KOPENHAGEN 
 58-0300510 
 Sól i pieprz to podstawowe przyprawy 
w każdej kuchni, a mają one najlepszy 
smak i aromat kiedy są świeżo zmielone. 
Nasz młynek do soli i pieprzu posiada 
nie tylko wyjątkowy wygląd, ale także 
wiele funkcji: przechowywanie i miele-
nie przypraw w jednym, oraz możliwość 
ręcznego ustawienia grubości mielenia. 
Młynek wyposażony jest w ceramiczny 
mechanizm do mielenia oraz wygodny 
stojak. Wykonany ze szczotkowanej stali 
nierdzewnej oraz tworzywa sztucznego. 
  22,3 x 6,3 x 5,5 cm . 

 Rozmiar graweru:   30 x 10 mm L2+H3   
 24 szt.   /   

  PLN 62,08 / szt. 

• Zestaw do soli i pieprzu, 
wykonany z polerowanego 
metalu

 OSLO 
 58-0300537 
 Zestaw do soli i pieprzu o prostym 
wzornictwie, wykonany z polerowanego 
metalu, wniesie odrobinę elegancji na 
Twój stół. Wymiary.   4,5 x 4,5 x 6 cm . 

 Rozmiar graweru:   Ø24 mm L1+H2   
 50 szt.   / 10 szt.  

  PLN 37,71 / szt. 

• Elektryczny młynek do 
pieprzu i soli z wytrzymałym, 
ceramicznym mechanizmem 
mielenia
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 SALT N´ PEPPER 
 58-0300615 
 Chcesz przyprawić swoje życie, ale nie 
wiesz jak? Nasza odpowiedź: SALT N’ 
PEPPER! Ten elektryczny młynek do soli 
i pieprzu doprawi wszystko za jednym 
przyciskiem. Świetnie prezentuje się na 
stole. Mocne tworzywo z błyszczącym, 
srebrnym wykończeniem. Część mieląca 
wykonana z wysokiej jakości ceramiki. 
Dostarczany w czarnym pudełku. 
6 x UM3 (nie załączone).   21,6 x Ø6,8 cm . 

 Rozmiar nadruku:   30 x 20 mm K2+H4+V1   
 20 szt.   /   

  PLN 41,70 / szt. 
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 CARESSING 
 58-8035000 
 Konie nie powinny znajdować się na 
stole, ale te dwa zwierzęta CARESSING 
wykonane z porcelany są idealne do 
każdego posiłku. Biały koń może być 
wypełniny solą, a czarny pieprzem. 
Otwór do napełniana znajduje się na 
brzuchu, a otwór dozujący na głowie. 
Z CARESSING zawsze postawisz na wła-

ściwego konia, to produkt nie tylko dla 
miłośników koni. Pakowane w czarne 
pudełko.   12 x 4 x 9,2 cm .

 Znakowanie:   25 x 10 mm L2+H4   
 50 szt.   / 25 szt.  

 PLN 19,23 / szt. 

• Zestaw śniadaniowy zawiera 
ceramiczną solniczkę, 
podstawkę na jajko ze stali 
nierdzewnej i ceramiczną 
łyżeczkę

 EGGY 
 58-0300635 
 Czym byłby leniwy niedzielny poranek 
bez pachnących bułeczek, świeżej kawy 
i pysznego jajka na śniadanie? Oto 
zestaw śniadaniowy EGGY! Znajdują 
się w nim solniczka, podstawka na 
jajko z nierdzewnej stali i ceramiczna 
łyżeczka. Dostarczany jest w stylowym 
pudełku.   Ø5 x 6 cm (Jajko) / 9,4 x 2 cm 
(Łyżka) .

 Znakowanie:   20 x 20 mm K2+H3+V2   
 48 szt.   / –  

 PLN 11,83 / szt. 

• Waga kuchenna oraz zegar 
ścienny w jednym

• Do zawieszenia na ścianie

• Waży ciężar do 3 kg

Design award 2009!

bez dekoracji

 TIME 
 58-0300500   czarny 
 58-0300501   czerwony 
 58-0300505   biały  
 Ktokolwiek stawia na dobrze zbalan-
sowane odżywianie powinien mieć 
w domu wagę kuchenną. Szczególnie 
jeśli jest to produkt o atrakcyjnym, 
wręcz ekskluzywnym wyglądzie. Waga 
kuchenna i zegar ścienny 2 w 1 pokazuje 
dokładną wagę oraz czas, a dzięki meta-
lowej zawieszce możesz powiesić ją na 
ścianie w kuchni i zaoszczędzić miejsce 
w zapchanych szafkach. Waga posiada 
funkcję tarowania i jest wykonana 

z tworzywa sztucznego i szkła. Dostępna 
w trzech wersjach kolorystycznych. 
Zasilanie: 3 x UM 4 (nie zał.).   Ø20 x 2 cm .

 Znakowanie:   40 x 20 mm K2+H3+V2   
 6 szt.   / –  

 s  
 PLN 86,20 / szt. 

picoservice
Chcemy zapewnić Tobie i Twoim klientom 
100% satysfakcji. Dlatego każdy produkt, 
zanim znajdzie się w naszym katalogu, jest 
przez nas sprawdzany pod kątem jakości 
i funkcjonalności.

• Wyświetlacz gramów i uncji • Cyfrowy wyświetlacz

New

picohome
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• Bardzo dokładna

• Elegancka waga kuchenna

• Wskaźnik kilogramów i funtówbez dekoracji

 COOKING-SCALE 
 58-0300310 
 Ludzie, którzy lubią gotować wiedzą, że 
odpowiednie proporcje składników są 
podstawą dobrych potraw. Precyzyjna 
waga kuchenna COOK-SCALE wykonana 
ze szkła i tworzywa sztucznego świetnie 
się do tego nadaje a dodatkowo jej uni-
kalne wzornictwo sprawia, że przyciąga 
ona uwagę. Zasilanie: 2 x UM4 (nie zał.). 
  21 x 17 x 3,3 cm . 

 Rozmiar nadruku:   30 x 10 mm K2+H4+V2  
 10 szt.   /  

  PLN 83,75 / szt. 

• Waży max 3kg.

• Dokładność do 1g

• funkcje tara i trzymania

• Wyświetlacz włączany 
dotykowo, wyłącza się 
automatycznie

• Powierzchnia wykonana ze 
szkła odpornego na temp. do 
300°

• Waga wyświetlana w gramach 
i uncjach

 i-CONTROLL 
 58-8036000 
 Dzięki dokładnemu odmierzeniu 
składników Twoje potrawy zawsze będą 
świetnie smakowały. Cyfrowa waga 
kuchenna i-CONTROL daje gwarancję, że 
masz potrzebne ilości każdego ze skład-
ników. Waga w kształcie iPada ma szkło, 
zaokrąglone brzegi i eleganckie chromo-
wane końcówki. Możesz zawiesić ją na 

ścianie, jest zawsze gotowa do użycia 
i przyciąga uwagę gości. Baterie:3xAA, 
brak w zestawie.   23 x 16,2 x . 

 Rozmiar nadruku:   40 x 30 mm K2+H6+V2  
 20 szt.   / 10 szt.  

  PLN 92,53 / szt. 

New
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• Z wmocowaną przegrodą 
termiczną

• Dogodne dla sklepowych 
wózków na kółkach

• Bardzo dobra jakość
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 FAXE 
 58-0200110 
 Praktyczna torba na zakupy z poliestru. 
Posiada wbudowaną aluminiową 
przegrodę izotermiczną oraz uchwyty do 
wózka sklepowego. A kiedy nie jest już 
potrzebna można ją łatwo zwinąć.   ok. 
24-34 x 32,5-48 x 39 cm .

 Rozmiar nadruku:   80 x 80 mm T2+H2  
 40 szt.   / –  

 PLN 22,96 / szt. 

• Super mała – pasuje do 
każdego breloka na klucze

• Praktyczne zapięcie

• Wewątrz nylonowa torba na 
zakupy

 BIG DEAL 
 58-0800345 
 Twój sposób na zakupy! BIG DEAL ma 
w sobie praktyczną, nylonową torbę. 
W estetycznej, małej torebce z wykoń-
czeniami ze skóry, którą możesz dołączyć 
do breloka na klucze z karabińczykiem 
znajdziesz praktyczną torbę na zakupy. 
  ok. 8 x 5,5 x 2,2 / 38 x 38 x 8 cm .

 Rozmiar nadruku:   30 x 10 mm K2+H3  | 
 30 x 10 mm T2+H8  
 100 szt.   / 25 szt.  

 PLN 28,11 / szt. 

• Kształt serduszka

• Długie uchwyty

• Bardzo mocne

 CUORE 
 58-0200140   czarny 
 58-0200141   czerwony 
 58-0200142   niebieski  
 Składana torba na zakupy z długimi 
uchwytami wykonana z nylonu. 
W unikalnym kształcie serduszka (po 
złożeniu). Dostępna w trzech kolorach. 
  ok. 41 x 37 cm .

 Rozmiar nadruku:   30 x 25 mm T2+H2  | 
 30 x 25 mm S2+H2  
 100 szt.   / 10 szt.  

 PLN 7,61 / szt. 

picohome

118



Nawet najpros-
tsze rzeczy 
mogą posiadać 
wspaniałą 
osobowość!

Oczywiście wiemy, że zdanie 
„małe jest piękne“ zostało użyte 
w wielu kontekstach. Jednak często 
detale posiadają swoją wyjątkową 
indywidualność. Brelok na klucze 
picostyle jest nie tylko użyteczny, ale 
również odzwierciedla osobowość 
właściciela.

Na kolejnych stronach zobaczysz, 
co odróżnia nasze małe breloczki od 
siebie, jak różnorodne osobowości 
mogą reprezentować.
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 LABEL 
 58-0401700 
 Nie ma wątpliwości, że każdy, kto lubi 
proste, ale eleganckie upominki będzie 
mile zaskoczony naszym brelokiem 
LABEL. Czarny, skórzany element 
będzie przyciągał spojrzenia dzięki 
kontrastowym przeszyciom, a metalowa 
płytka będzie idealnym miejscem na 
umieszczenie Twojego logo lub imienia. 
Kółko na klucze wykonane jest z metalu, 
a zawieszka ze skóry ekologicznej. 
  10,7 x 3,3 x 0,7 cm .

 Rozmiar nadruku i graweru:   25 x 10 mm 
K2+H2+V2  |  30 x 10 mm L1+H2  
 250 szt.   / 50 szt. 

 a  
 PLN 5,50 / szt. 

• Ozdobiony jednym 
z kryształów CRYSTALIZED™- 
Swarowskiego

 KAI TAK 
 58-0401430 
 Dostojny, podwójny brelok z dyskretnym 
kryształowym akcentem. Można go 
samodzielnie przedłużyć lub rozdzielić na 
dwa breloki. Doskonale komponuje się 
z artykułami piśmiennymi z serii picopen 
CRYSTALLIZED™-Swarovski Element. 
Wykonany ze skóry ekologicznej 
i metalu.   6,2 x 3,2 x 1,9 cm .

 Rozmiar graweru:   13 x 10 mm L1+H2  
 250 szt.   / 50 szt. 

 a  
 PLN 24,01 / szt. 

• Wysokiej jakości ekologiczna 
skóra z kontrastowymi białymi 
szwami

• Metalowa gwiazdka 
umieszczona pośrodku

 ESTRELLA 
 58-0401810 
 Istnieją rzeczy, których każdy potrzebuje. 
Brelok ESTRELLA należy do tej kategorii. 
Unikatowy breloczek na łańcuszku, 
posiada gwiaździsty kształt, wykonany 
ze ekologicznej skóry, z małą metalową 
gwiazdką pośrodku.   10 x 5,7 x 0,5 cm .

 Rozmiar nadruku i graweru:   Ø12 mm 
K2+H2+V2  |  10 x 10 mm L1+H2  
 250 szt.   / 50 szt. 

 a  
 PLN 6,09 / szt. 
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 BELTO 
 58-0401260 
 Elegancki, metalowy brelok na klucze 
o wyglądzie klamry paska z czarną 
zawieszką, wykonaną z wysokiej jakości 
poliuretanu. Metalowa część to opty-
malne miejsce na logo.   8,5 x 2 x 0,7 cm .

 Rozmiar nadruku i graweru:   25 x 12 mm 
K2+H2+V2  |  25 x 12 mm L1+H2   
 200 szt.   / 50 szt. 

 a  
 PLN 9,72 / szt. 

• Zasilany energią słoneczną.

• Przycisk ON/OFF

• Gumowana powierzchnia

• Wyposażony w płytkę do 
grawerowania

 SOLIGHT 
 58-0402010 
 Weź odrobinę słońca ze sobą gdzie tylko 
chcesz. Breloczek SOLIGHT wyposażony 
w moduł solarny i trzy diody LED. Świeci 
bez baterii dzięki energii słonecznej. 
Na spodniej stronie gumowej obudowy 
znajduje się miejsce do druku lub grawe-
rowania.   5,6 x 3,5 x 1,0 cm .

 Rozmiar nadruku:   25 x 10 mm K1+H3   
 400 szt.   / 100 szt. 

 uv  

 PLN 7,85 / szt. 

• 3 klaśnięcia włączają dźwięk 
szczekania oraz sygnał 
świetlny

• Przycisk ON/OFF

• Wbudowany sygnał świetlny

• Dołączone 3 baterie

 DOGGY 
 58-0402065 
 Czy gdy się spieszysz Twoje klucze 
zawsze znikają? Dzięki wyszukiwaczowi 
do kluczy „DOGGY“ to już przeszłość! 
Gdy tylko klaśniesz w ręce, wyszuki-
wacz wydaje odgłos szczekania wraz 
z migoczącym światełkiem. Gumowa 
zawieszka umożliwia łatwe doczepienie 
Twoich kluczy. Baterie: 3 x AG13/LR44 
(w zestawie).   6 x 5 x 2,3 cm .

 Rozmiar nadruku:   15 x 5 mm K2+H3   
 200 szt.   / 20 szt. 

 s  
 PLN 30,80 / szt. 
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• 5 wymiennych kółek na klucze

• Wykonany z wysokiej jakości 
mosiądzu, z satyowo-
chromowym wykończeniem

 DISQUE 
 58-0400077 
 Brelok na klucze z pięcioma odcze-
pianymi kółkami. Wysokiej jakości 
satynowy, chromowany mosiądz. 
  Ø2,5 x 10 x 1 cm . 

 Rozmiar nadruku i graweru:   Ø15 mm 
K2+H2+V2  |  8 x 8 mm L1+H2   
 250 szt.   / 50 szt. 

 aw  
  PLN 10,66 / szt. 

• Z trzema usuwalnymi 
kółeczkami

 HEART 
 58-0401450 
 Elegancki brelok w kształcie serca. 
Wykonany z metalu z karabińczykowym 
zamknięciem i trzema odczepianymi 
kółkami na klucze.   4,1 x 4,1 x 0,6 cm . 

 Rozmiar nadruku i graweru:   20 x 10 mm 
K2+H2+V2  |  20 x 10 mm L1+H2   
 250 szt.   / 50 szt. 

 aw  
  PLN 6,68 / szt. 

• Wykonany z polerowanego 
metalu.

 LOVELY 
 58-0401900 
 Breloczek LOVELY otwiera drzwi do serc 
Klientów. Modny wisiorek wykonany 
z błyszczącego metalu w kształcie serca 
stanowi idealną ozdobę kluczy. Zako-
chasz się w nim, również dzięki wyjąt-
kowej powierzchni do drukowania lub 
znakowania grawerem.   3,9 x 4 x 0,3 cm . 

 Rozmiar graweru:   20 x 10 mm L1+H2   
 200 szt.   / 50 szt.  

  PLN 5,50 / szt. 
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highlight

• Trzy kryształowe kamienie 
w wykończeniu korony

• Stop cynku powlekany 
błyszczącym chromem

 MAJESTIC 
 58-0401807 
 Pozwól nam przedstawić MAJESTIC, 
króla wszystkich breloków na klucze. 
Inspirowany wyglądem korony, z małymi 
błyszczącymi kryształkami w wykończe-
niach, ten brelok naprawdę przyciąga 
wzrok. Jest również godnym repre-
zentantem Twojej nazwy – to idealne 
miejsce na wygrawerowanie Twojego 
logo.   10 x 3,1 x 0,3 cm . 

 Rozmiar nadruku i graweru:   10 x 10 mm 
K2+H2+V2  |  10 x 6 mm L1+H2  
 250 szt.   / 50 szt. 

 a  
  PLN 6,09 / szt. 
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 SPEED 
 58-0401237 
 Brelok na klucze w kształcie automatycz-
nej skrzyni biegów. Wykonany z metalu. 
  5,4 x 3,1 x 1,4 cm . 

 Rozmiar nadruku i graweru:   25 x 8 mm 
K2+H2+V2  |  25 x 12 mm L1+H2  

 200 szt.   / 50 szt. 

 a  
  PLN 14,52 / szt. 

• Brelok do kluczy 
z chromowaną kostką do gry, 
którą można usunąć

 FORTUNA 
 58-0401737 
 FORTUNA to wyjątkowy brelok 
przypominający wyglądem kostkę 
do gry. Wykonany z metalu, chromo-
wany strażnik Twoich kluczy będzie 
jednocześnie przyciągał uwagę swoim 
unikalnym wzornictwem. FORTUNA nie 
ma szczęśliwej „6“ – to miejsce zare-
zerwowane jest na Twoje logo! Mały 
zamek umieszczony na boku umożliwia 
otwarcie breloka.   8,6 x 2 cm . 

 Rozmiar graweru:   10 x 10 mm L1+H2  
 200 szt.   / 50 szt. 

 a  
  PLN 8,90 / szt. 

• Talizmatyczny wygląd CARDS 
 58-0400187 
 Brelok o wyglądzie kart do pokera. 
Wykonany z metalu.   7,7 x 5,1 x 0,4 cm . 

 Rozmiar graweru:   30 x 15 mm L1+H2  
 250 szt.   / 50 szt. 

 a  
  PLN 6,68 / szt. 
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picoservice
PiCOWORLD proponuje Ci niezwykłe 
i użyteczne pomysły. To upominki reklamowe, 
którymi można wyrazić uznanie dla swoich 
Klientów. Jednak mogą one stać się jeszcze 
bardziej osobiste, jeśli będziesz pamiętał o 
logo i nazwie, które możemy nadrukować lub 
wygrawerować na produkcie.

• Aby otworzyć breloczek, obróć 
samolocik

 FLY AWAY 
 58-0401177 
 Ekskluzywny i unikalny brelok z fi gurką 
w kształcie samolotu. Wykonany 
z metalu z gumowanymi elementami. 
Przekręć samolocik, żeby odczepić kółka 
na klucze.   5,5 x 3,4 x 1,4 cm . 

 Rozmiar nadruku i graweru:   20 x 5 mm 
K2+H2+V2  |  15 x 10 mm L1+H2   

 300 szt.   / 50 szt. 

 w  
  PLN 12,42 / szt. 

• Aby otworzyć breloczek, 
obróć autko

 DRIVE AWAY 
 58-0401187 
 Ekskluzywny i unikalny brelok z fi gurką 
w kształcie samochodu. Wykonany 
z metalu z gumowanymi elementami. 
Przekręć samochodzik, żeby odczepić 
kółka na klucze.   5,5 x 3,4 x 1,4 cm . 

 Rozmiar nadruku i graweru:   20 x 5 mm 
K2+H2+V2  |  15 x 10 mm L1+H2   
 200 szt.   / 50 szt. 

 aw  
  PLN 12,42 / szt. 

• Ramka na zdjęcia i brelok 
w jednym NOTEBOOK 

 58-0401697 
 Brelok do kluczy – miniaturowy note-
book będzie doskonałym upominkiem dla 
Twoich klientów, w szczególności dla-
tego, że posiada funkcję miniaturowej 
ramki na zdjęcie, którą można otwierać 
i zamykać za pomocą magnetycznej 
klapki. Wykonany z odlewu cynkowego. 
  4 x 4,5 x 0,6 cm . 

 Rozmiar nadruku i graweru:   25 x 15 mm 
K2+H2+V1  |  30 x 15 mm L1+H2   
 250 szt.   / 50 szt. 

 q  
  PLN 12,30 / szt. 
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• Breloczek z żetonem

 GOODBUY 
 58-0400137 
 Brelok na klucze z dołączonym żetonem 
do wózka sklepowego o wielkości 
złotówki. Wykonany z metalu i tworzywa 
sztucznego.   9 x 3,1 x 0,7 cm . 

 Rozmiar nadruku i graweru:   30 x 10 mm 
K2+H2+V2  |  20 x 10 mm L1+H2  
 300 szt.   / 50 szt. 

 a  
  PLN 9,25 / szt. 

• Breloczek z żetonem

 COINLESS 
 58-0400167 
 Brelok na klucze z dołączonym 
żetonem do wózka sklepowego o 
wielkości złotówki. Wykonany z metalu. 
  9,5 x 3,2 x 0,5 cm . 

 Rozmiar nadruku i graweru:   20 x 10 mm 
K2+H2+V2  |  16 x 4 mm L1+H2  
 300 szt.   / 50 szt. 

 a  
  PLN 7,61 / szt. 

• Unikatowy brelok na 
łańcuszku, z żetonem do 
wózka sklepowego

• Zarówno na breloku jak 
i żetonie może być wykonany 
grawer

Piękne, eleganckie, użyteczne i unikatowe 
dzięki Twojemu wygrawerowanemu logo!

 CHAMBA 
 58-0401787 
 Wszyscy, którzy go widzieli mówią iż 
jest czarujący. Ale nasz brelok CHAMBA 
w kształcie świnki to bardzo pożyteczny 
dodatek. Wykonany jest z błyszczącego 
chromowanego metalu, z łańcuszkiem 
przytwierdzonym w miejscu ogonka 
i żetonem do wózka sklepowego. 
  11 x 3,5 x 0,6 cm .

 Rozmiar nadruku i graweru:   25 x 10 mm 
K2+H2+V2  |  20 x 10 mm L1+H2  
 250 szt.   / 50 szt. 

 a  
 PLN 7,50 / szt. 
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• Brelok z karabińczykiem 
i żetonem do wózka 
sklepowego

• Unikatowy kształt torby

• Supar trwały stop cynkowy

 CARRY 
 58-0401717 
 Brelok CARRY przyciąga uwagę swoim 
wzornictwem, przypominającym torbę 
na zakupy. Spodoba się nie tylko 
entuzjastom zakupów. Trwałe wykonanie 
z metalu i stopu cynku z metalowym 
kółkiem na klucze sprawi, że CARRY 
pozostanie nienaruszony nawet po 
upadku.   4,2 x 3,2 x 0,9 cm . 

 Rozmiar nadruku i graweru:   25 x 20 mm 
K2+H2+V2  |  25 x 23 mm L1+H2   
 250 szt.   / 50 szt. 

 a  
  PLN 9,49 / szt. 

• Organizer na klucze

• Duża powierzchnia na grawer

• Dostarczany w czarnym 
pudełku upominkowym

• Ze stali nierdzewnej 
z elementami chromowanymi

 LENI 
 58-0401837 
 Stylowy organizer LENI. Karabińczyk 
pozwoli na przyczepienie kluczy 
lub zawierszenie organizera. Duża 
powierzchnia do grawerowania umoż-
liwiająca wykonanie czytelnego loga. 
  12,5 x 3,5 x 1,5 cm .

 Rozmiar nadruku i graweru:   Ø20 mm 
K2+H3+V2  |  20 x 20 mm L1+H3   
 250 szt.   / 50 szt.  

 PLN 8,78 / szt. 

• Z trzema wymiennymi 
kółeczkami

 TRINGS 
 58-0401277 
 Mały, płaski i wygodny brelok. Naciśnij 
tylny klips, aby usunąć kółka na klucze. 
Wykonany z metalu o wysokiej jakości. 
  6,5 x 2,5 x 0,7 cm . 

 Rozmiar nadruku i graweru:   15 x 15 mm 
K2+H2+V2  |  15 x 15 mm L1+H2   
 200 szt.   / 50 szt. 

 aw  
  PLN 10,54 / szt. 
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• Łatwe otwieranie dzięki 
metalowej lince

 JETSET 
 58-0400097 
 Brelok na klucze w kształcie samolotu 
wykonany z metalu. Posiada metalową 
linkę z możliwością wpinania i wypina-
nia kluczy.   7 x 3,8 x 0,5 cm . 

 Rozmiar nadruku i graweru:   15 x 6 mm 
K2+H2+V2  |  15 x 6 mm L1+H2   
 300 szt.   /  

 a  
  PLN 5,39 / szt. 

• Stop cynku w błyszczącym 
chromowym wykończeniu

Unikalnym wzornictwie 
PiCOWORLD-DESIGN!

 PESCADO 
 58-0401767 
 Bądź grubą rybą biznesu! Elegancki 
brelok z łańcuszkiem PESCADO w kształ-
cie ryby z błyszczącym, chromowanym 
wykończeniem. Zapięcie na metalową 
linkę.   4,1 x 2 x 0,7 cm . 

 Rozmiar nadruku i graweru:   20 x 10 mm 
K2+H2+V2  |  10 x 6 mm L1+H2   

 300 szt.   / 50 szt. 

 a  
  PLN 5,86 / szt. 

Unikalnym wzornictwie 
PiCOWORLD-DESIGN!

 PAJARO 
 58-0401777 
 Wysokich lotów! Brelok na klucze 
PAJARO w kształcie ptaka z eleganckim 
chromowanym wykończeniem. Zapięcie 
na metalową linkę.   4,1 x 2 x 0,7 cm . 

 Rozmiar nadruku i graweru:   10 x 6 mm 
K2+H2+V2  |  10 x 6 mm L1+H2   
 300 szt.   / 50 szt. 

 a  
  PLN 5,86 / szt. 
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• Wysokiej jakości metal pokryty 
polerowanym chromem

 PERRO 
 58-0400107 
 Brelok na klucze w kształcie psa wyko-
nany z metalu. Posiada metalową linkę 
z możliwością wpinania i wypinania 
kluczy.   4 x 2,2 x 0,7 cm . 

 Rozmiar nadruku i graweru:   10 x 6 mm 
K2+H2+V2  |  10 x 6 mm L1+H2  
 300 szt.   / 50 szt. 

 a  
  PLN 5,74 / szt. 

• Posiada metalową linkę 
z możliwością wpinania 
i wypinania kluczy

 GATO 
 58-0400117 
 Brelok na klucze w kształcie kota wyko-
nany z metalu. Posiada metalową linkę 
z możliwością wpinania i wypinania 
kluczy.   4,3 x 2 x 0,7 cm . 

 Rozmiar nadruku i graweru:   10 x 6 mm 
K2+H2+V2  |  10 x 6 mm L1+H2  
 300 szt.   / 50 szt. 

 a  
  PLN 5,62 / szt. 

• Wykonany z polerowanego 
metalu.

• Duża powierzchnia do 
znakowania.

 PLATE 
 58-0401910 
 Breloczek PLATE to prostota i elegan-
cja, podkreślana przez polerowaną 
powierzchnię. Dzięki kształtowi wygod-
nie leży w dłoni, a jego waga sprawi, że 
nigdy się nie zgubi. Znakomite medium 
dla wyrafi nowanego przekazu Twojej 
marki.   4,5 x 3 x 0,4 cm . 

 Rozmiar graweru:   30 x 10 mm L1+H2  

 200 szt.   / 50 szt.  

  PLN 5,50 / szt. 
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• Z dwiema lampkami LED HIGHWAY 
 58-0400197 
 Brelok na klucze w kształcie samochodu 
ze świecącymi przednimi światłami 
LED. Wykonany z metalu z gumowanymi 
elementami.   6,5 x 3,1 x 1,1 cm . 

 Rozmiar graweru:   31 x 9 mm L1+H2  

 200 szt.   / 50 szt. 

 as  
  PLN 10,66 / szt. 

• Breloczek i gwizdek w jednym

• Chromowany metal i plastik

 PITO 
 58-0400207 
 Wysokiej jakości gwizdek z brelokiem 
na klucze. Wykonany ze szczotkowa-
nego metalu i tworzywa sztucznego. 
  8 x 3,5 x 1 cm . 

 Rozmiar nadruku i graweru:   25 x 15 mm 
K2+H2+V2  |  30 x 15 mm L1+H2  
 250 szt.   / 50 szt. 

 a  
  PLN 8,08 / szt. 

Zintegrowany gwizdek.

• Wykonany z matowego 
metalu.

• Stal nierdzewna

• Wygodne otwieranie 
z wyciągnym kółkiem.

 WHISTLE 
 58-0401890 
 WHISTLE to unikalny breloczek, po 
prostu nie da się go przeoczyć. Można 
go też potraktować jako modny 
wisiorek. Wyposażony jest w gwizdek 
oraz wysuwane z obudowy kółko. Twoje 
klucze będą tak tańczyły jak im zagrasz. 
  4,1 x 1,1 x 1,5 cm . 

 Rozmiar graweru:   30 x 5 mm L1+H2  
 200 szt.   / 50 szt. 

 a  
  PLN 6,32 / szt. 
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Przyjemność gra-
nia w gry to naj-
lepsze co można 
czerpać z życia!

Czy wiesz, że każdego roku 
wymyślanych jest około sześcset do 
siedmiuset nowych gier? Ta liczba 
zawiera najprawdopodobniej też wiele 
gier komputerowych. Ale zgadnij, które 
tak naprawdę cieszą się niezmienną 
popularnością: gry planszowe 
i towarzyskie!

Nasze picogames możesz łatwo wziąć 
ze sobą na wycieczkę, dostarczając 
sobie i swoim bliskim rozrywkę i relaks 
w trakcie drogi.

pi
co

g
am

e

picogame

131



• Przenośna gra logiczna
 TETRADE 
 58-0500067 
 Z pewnością znasz tą popularną grę 
Cztery-w-Rzędzie; należy ułożyć 4 żetony 
tego samego koloru w rząd zanim 
zrobi to Twój przeciwnik – poziomo, 
pionowo lub ukośnie. Gra zapakowana 
w poręczne aluminiowe pudełko, pla-
stikowe żetony wykończone kolorowym 
lakierem.   17 x 11,5 x 1,8 cm . 

 Rozmiar nadruku i graweru:   70 x 20 mm 
K2+H4+V1  |  10 x 15 mm L2+H4  
 50 szt.   / 10 szt.  

  PLN 40,88 / szt. 

• 15 srebrnych i czarnych 
magnetycznych pionków i 2 
kostki w smukłym, składanym 
pudełku

 BACKGAMMON 
 58-0500287 
 Czy wiesz, że trik-trak to jedna z naj-
starszych gier planszowych na świecie? 
Nasz magnetyczny BACKGAMMON ma 
mnóstwo miejsca na Twoje logo. Dostar-
czane w czarnym pudełku z tworzywa 
sztucznego.   16,5 x 9,5 x 1 cm . 

 Rozmiar nadruku:   70 x 15 mm K2+H3  
 100 szt.   / 25 szt.  

  PLN 20,97 / szt. 

• Z instrukcją do różnych gier
 UP + DOWN 
 58-8053000 
 W grze jak w życiu raz na górze, raz na 
dole. Yo-yo ze stali nierdzewnej jest 
łatwe w użyciu dzieki metalowemu 
mechanizmowi. Gra dla cierpliwych, 
usprawniająca palce i zwiększająca 
zdolność reakcji. Ponadto yo-yo 
dobrze się prezentuje i jest ozdobione 
gwiazdką.   Ø5,6 x 3,5 cm . 

 Rozmiar graweru:   20 x 10 mm L2+H4  
 150 szt.   / 50 szt.  

  PLN 16,63 / szt. 

• W praktycznym 
aluminiowym pudełku

• Podnoszona aluminiowa 
powierzchnia oraz plastikowe 
żetony otoczone gumową 
pianką

New
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• Pokazuje spalanie kalorii

• Dywanik do gry z 6 strefami 
sensorowymi

• Ruch i fi tnes do domu i biura

• Kalkuluje wartość BMI przed 
rozpoczęciem gry

• 8 gier wideo: bieg 
z przeszkodami, piłka nożna, 
aerobik i inne.

 8 IN 1 GAME 
 58-0500265 
 Twój salon w mgnieniu oka zmieni 
się w boisko sportowe dzięki tej 
ekscytującej konsoli wideo 8 IN 1 
GAME. Po prostu wybierz konkurencję 
i ciesz się rozrywką na macie do gry. 
Osiem fascynujących gier – jazda na 
nartach, wyścigi z przeszkodami, piłka 
nożna, skakanka, maraton itp. – uczyni 
z Ciebie zawodnika wysokiej klasy. 
  10 x 15 x 3,3 cm / 68 x 38 cm . 

 Rozmiar nadruku:   70 x 15 mm K2+H4   
 10 szt.   /   

  PLN 173,70 / szt. 

• Dwustronna, zwijana plansza 
do gry z 6 magnetycznymi 
rzutkami

 501 
 58-0500140 
 Gra w rzutki to jedna z najbardziej 
popularnych gier zręcznościowych. 
Nasz produkt to całkowicie bezpieczny, 
przenośny zestaw do gry, który można 
zawiesić niemal w każdym miejscu. 
Dwustronna plansza wyposażona jest 
w praktyczny zwijany stelaż z zawieszką. 
W zestawie także 6 magnetycznych 
rzutek oraz opakowanie – kartonowa 
tuba.   47,3 x 41 cm .

 Rozmiar nadruku:   80 x 60 mm T2+H3  | 
 80 x 60 mm S6+H3  
 12 szt.   / –  

 PLN 36,31 / szt. 

• Wykonana z wysokiej jakości 
drewna bambusowego

• Składa się z 6 drewnianych 
elementów

• pakowane w pudełko 
z rozwiązaniem

 BEND 
 58-8051000 
 Drewniana gra zręcznościowa BEND 
stanowi miłą odmianę dla plastikowych 
gier. Trwałe drewniane kostki wykonane 
są z drewna bambusowego, które 
szybko odrasta. Używając tej gry masz 
przyjemność, nie tylko dlatego, że jest 
wykonana z materiału przyjaznego śro-
dowisku. Dla tych mniej cierpliwych do 
opakowania dołączone jest rozwiązanie 
zagadki.   7,5 x 7,5 x 7,5 cm . 

 Rozmiar nadruku:   20 x 10 mm K2+H4   
 80 szt.   / 20 szt.  

  PLN 27,29 / szt. 

New
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• Zestaw golfowy do domu, 
biura lub ogrodu:

• 3-częściowy skręcany kij

• Sztuczna trawa i oryginalna 
piłeczka golfowa

• Dołek treningowy

• Waga poniżej 1 kg

• Zapakowane w praktycznej 
torbie golfowej ze skóry 
ekologicznej

 HOLE-IN-ONE 
 58-0500170 
 Niezależnie od tego, czy w domu, czy 
w biurze, dzięki zestawowi do gry 
w mini golfa HOLE-IN-ONE możesz ćwi-
czyć i bawić się gdziekolwiek zechcesz. 
W skład zestawu wchodzą: golfowa 
torba ze skóry ekologicznej, solidny, 
skręcany kij golfowy, dołek treningowy, 
piłeczka golfowa oraz mata imitująca 
trawnik (189 x 23 cm).   17 x 10 x 39 cm .

 Rozmiar nadruku:   40 x 30 mm K2+H4+V2   
 10 szt.   / –  

 PLN 122,16 / szt. 

• Gra edukacyjna SUDOKU z 5 
poziomamy trudności

• Zintegrowany kalkulator 
z rysikiem

 PICO-MIND 
 58-0500250 
 Jeśli lubisz gry elektroniczne z pewno-
ścią będziesz to robić z naszym PICO 
MIND. Ta mała gra edukacyjna zawiera 
dwie gry na bazie systemu Sudoku 
z 5 poziomami trudności w każdej 
z nich. PICO MIND jest wyposażona 
w rysik PDA oraz praktyczny kalkulator. 
Wykonane z tworzywa sztucznego. 
  8 x 11,5 x 0,8 cm . 

 Rozmiar nadruku:   40 x 6 mm K2+H2+V2   
 100 szt.   /  

 s  
  PLN 35,25 / szt. 

picoservice
Niezawodna jakość, unikalna funkcjonalność oraz 
indywidualność to cechy budujące markę PiCOWORLD.
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Twoi Klienci 
z pewnością 
zostaną przedsta-
wieni w najleps-
zym świetle!

Zwykłe żarówki przechodzą do 
przeszłości, podczas gdy lampki 
LED zyskują na popularności. 
W przeciwieństwie do innych źródeł 
światła, te diody są odporne na 
wstrząsy. Są też wysoko wydajne 
i potrzebują niewiele energii do 
wydajnej pracy. Dlatego są niezbędne 
w naszym portfolio.

Nie jako błyskotki, ale jako 
wielofunkcyjne pomysły picolux. 
Pamiętaj, że tylko z Twoim logo nasze 
produkty uzyskują pełny blask.
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• Elastyczna latarka-zakładka do 
czytania

 READ 
 58-1101120 
 Ultra-lekka lampka do książki na 
elastycznym stojaku. Służy także 
jako zakładka. Wykonana z czarnej, 
elastycznej gumy i tworzywa sztucznego. 
  20,2 x 4,1 x 1,4 cm .

 Rozmiar nadruku i graweru:   30 x 20 mm 
K2+H4+V2  |  30 x 20 mm L2+H4  
 120 szt.   / 40 szt. 

 sv  
 PLN 21,20 / szt. 

Lampka książkowa do 
postawienia na stole

 LIBERO 
 58-1102435 
 Niech stanie się światło – jasne 
światło! LIBERO elegancka lampka 
wyposażona w 6 białych, silnych diod 
LED. System łatwego włączania. Ukryty 
przedział baterii. Może być zastosowana 
jako lampka do czytania lub ładowarka. 
Klips do przytwierdzenia do książki. 
  23 x 4,5 cm (Lampa) / 20 x Ø11 cm 
(Podstawka) . 

 Rozmiar nadruku:   30 x 20 mm K2+H4+V1  | 
 40 x 20 mm K2+H4  
 30 szt.   / 5 szt.  

  PLN 84,92 / szt. 

Klips do książek

Solidne, plastikowe ABS

Baza i stacja ładowania w jednym

Długość kabla USB ok. 124 cm

picolux
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• Latarka dynamo mini

• Działa bez użycia baterii

 GÉNÉRATEUR 
 58-0600140 
 Mini latarka na dynamo. Wystarczy 
rozłożyć dźwignię, przekręcić kilka razy, 
aby wygenerować światło, bez użycia 
baterii! Wykonana z wysokiej jakości 
tworzywa sztucznego. Jest tak mała, że 
możesz dołączyć ją do kompletu swoich 
kluczy.   7,4 x 4,4 x 2,7 cm .

 Znakowanie:   40 x 30 mm K2+H4   
 100 szt.   / 25 szt. 

 v  
 PLN 20,97 / szt. 

picoservice
Oto cel: pozostać na stałe w pamięci Klientów. Zamów nadruk swojego 
logo na produktach picolux! Kto wie, kto i kiedy je zobaczy. Nie przegap 
szansy.

Funkcja przyciemniania • Włączanie poprzez dotknięcie 
palcem.

• Gumowana podstawa dla 
lepszej przyczepności

• Zasilanie sieciowe 230 V 
oraz złącze USB (długość ok. 
182 cm)

 ILLUMINATION 
 58-1103035 
 Dobre oświetlenie znacznie podwyższa 
efektywność pracy. ILLUMINATION 
optymalnie oświetla każde miejsce. 
Lampa posiada 25 diod LED o doskonałej 
jasności. Regulowane, obrotowe ramię 
zapewnia oświetlenie tam, gdzie jest 
ono najbardziej potrzebne. A jeśli 
światło jest zbyt jasne, możesz je samo-
dzielnie wyregulować. ILLUMINATION 
włącza się przy dotknięciu podstawy. 
  38 x 11 x 11 cm .

 10 szt.   / –  

 tv  
 PLN 140,79 / szt. 

Elastyczny i obrotowy refl ektor 
z 25 diodami LED
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• Energooszczędna z diodą LED

• Łatwa do umieszczenia 
w gruncie

 SOL-SPOT 
 58-0600437 
 Lampka ogrodowa zasilana energią 
słoneczną z jasną diodą LED i obracanym 
kloszem z możliwością punktowego 
oświetlenia. Wykonana z metalu 
z czarnymi elementami z tworzywa 
sztucznego.   37 x 14 x 9 cm . 

 Rozmiar graweru:   35 x 20 mm L2+H5   
 30 szt.   /  

 uv  
  PLN 43,10 / szt. 

• Dwie zdejmowane latarki 
(3x bateria AAA na 1 latarkę - 
zestaw nie zawiera baterii)

• Dwa ruchome uchwyty

• gumowany przycisk ON/OFF

• Zasilanie 250 V i 12 V

 TRANSFORMER 
 58-0600650 
 Lampka idealnie sprawdzi się nie tylko 
na campingu czy biwaku. Wyposażona 
jest w dwa świecące panele i poręczny 
uchwyt, dzięki któremu można ją 
wygodnie nieść lub powiesić. Z lampki 
można wypiąć dwie małe samodzielne 
latarki. Lampka ładowana jest przez 230 
voltowe złącze lub 12 voltowe gniazdko 
samochodowe.   25 x 12 cm . 

 Rozmiar nadruku:   40 x 15 mm K2+H5   
 6 szt.   /   

  PLN 228,51 / szt. 

• Wytrzymała obudowa ze stali 
nierdzewnej

• Gumowy wyłącznik

• Wygodny gumowy uchwyt

• Ładowanie przy użyciu gniazda 
zapalniczki samochodowej.

 ELECTRA 
 58-0600657 
 Latarka LED ELECTRA doskonale świeci, 
a dzięki gumowanemu uchwytowi, także 
znakomicie leży w dłoni. Korpus ze stali 
nierdzewnej czyni ją również eleganckim 
gadżetem. Możliwość ładowania 
poprzez zapalniczkę samochodową spra-
wia, że latarka LED ELECTRA staje się 
wygodnym i praktycznym towarzyszem 
każdej podróży.   16 x 3,2 cm . 

 Rozmiar graweru:   20 x 10 mm L2+H4   
 50 szt.   /  

 v  
  PLN 52,12 / szt. 
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highlight

System wysuwania 
teleskopowego

 REFLECT 
 58-0600610   niebieski 
 58-0600611   czarny  
 Z łatwością oświetlisz najbardziej 
niedostępne miejsca! Latarka LED 
wyposażona w teleskopowy wysięgnik 
i 3 diody, pozwala dotrzeć ze światłem 
dosłownie wszędzie. Po rozłożeniu 
osiąga zadziwiającą długość 55cm! 
Zawiera baterie (4 x LR44).   17 x 2 cm
Ø2 x 16,8 cm .

 Rozmiar graweru:   30 x 4 mm L2+H4  
 100 szt.   / 25 szt. 

 qsv  
 PLN 36,31 / szt. 

Obrotowa szyjka

3 diody LED

Praktyczna pętla

Gumowany przycisk ON/OFF

Z magnesem 
pierścieniowym
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• Latarka zasilana energią 
słoneczną z zapasowym 
systemem zasilania

 FLASHLIGHT 
 58-0600397 
 Elegancka i przyjazna środowisku 
latarka FLASHLIGHT jest wyposażona 
w duży panel słoneczny jako główne 
źródło zasilania. Umieszczony wewnątrz 
akumulatorek pozwoli świecić w nocy. 
Posiada 3 jasne diody LED. Ze względu 
na mały rozmiar i smukły kształt 
zmieści się w torebce lub kieszeni. 
  11,5 x 4,5 x 1,5 cm . 

 Rozmiar nadruku:   15 x 5 mm K2+H2  

 100 szt.   / 25 szt. 

 suv  
  PLN 33,62 / szt. 

• Latarka LED z podwójnym 
systemem zasilania energią 
słoneczną i funkcją dynamo

 CORDLIGHT 
 58-0600497 
 Na pierwszy rzut oka można pomyśleć, 
że nasza latarka CORDLIGHT swoim 
wzornictwem przypomina mały statek 
kosmiczny. CORDLIGHT z pewnością 
nie może jednak latać, ale może za to 
bardzo jasno świecić. Wyposażona jest 
w akumulatorek, który w dzień może 
być zasilany poprzez panel słoneczny, a 
w nocy dzięki funkcji dynamo. Czas dzia-
łania latarki ok. 1 godziny. Wykonana 
z tworzywa sztucznego.   13 x 4,8 x 1,7 cm . 

 Rozmiar nadruku:   16 x 4 mm K2+H2  
 100 szt.   / 25 szt. 

 suv  
  PLN 74,73 / szt. 

• Zasilana energia słoneczną lub 
ładowanie ręczne

• z pętlą na rękę

 TURNLIGHT 
 58-0600590 
 Niech stanie się światłość! Mały zestaw 
TURNLIGHT posiada 3 mocne diody LED. 
Latarka ładuje się sama dzięki panelowi 
solarnemu. A jeśli chcesz wziąć sprawy 
w swoje ręce, za pomocą dźwigni, 
samodzielnie możesz naładować baterie. 
  9 x 5 x 3 cm . 

 Rozmiar nadruku:   20 x 5 mm K2+H2  
 120 szt.   / 60 szt. 

 uv  
  PLN 21,32 / szt. 
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• Ultra lekka, komfortowa 
latarka do noszenia na 
głowie, z 5 diodami LED oraz 
regulowanym paskiem

 BRIGHTHEAD 
 58-0600117 
 Praktyczna 20-gramowa latarka prze-
znaczona do noszenia na głowie. Dzięki 
niej masz zawsze wolne dwie ręce. 5 
wydajnych diod LED świeci zarówno 
w sposób ciągły lub przerywany. Idealna 
dla lubiących aktywny wypoczynek. 
Wygodny, regulowany pasek na głowę. 
Wykonana z tworzywa sztucznego. 
  4,5 x 4 x 1,8 cm .

 Rozmiar nadruku:   20 x 20 mm K2+H2   
 200 szt.   / 10 szt. 

 sv  

 PLN 13,47 / szt. 

• Latarka na głowę o wyjątkowo 
mocnym strumieniu światła 
z regulowanymi pasami na 
głowę

• Różne tryby świecenia KILIMANDSCHARO 
 58-0600127 
 Latarka na głowę KILIMANDSCHARO 
zapewni znacznie lepsze oświetlenie, niż 
standardowa latarka dzięki 12 jasnym 
i wydajnym diodom LED. W zależności 
od potrzeb, możesz włączyć 4, 8 lub 12 
diod, które świecą zarówno w sposób 
ciągły lub przerywany. Dwa regulowane 
pasy na głowę zapewniają komfort 
noszenia oraz właściwą pozycję lampki. 

KILIMANDSHARO to dobry kompan do 
chodzenia po górach, jazdy na rowerze, 
joggingu czy majsterkowania. Zasilanie: 
3 x baterie UM4 (nie zał.). Wykonana 
z tworzywa sztucznego.   7 x 5,5 x 6,5 cm .

 Rozmiar nadruku:   6 x 8 mm K2+H2   
 100 szt.   / 10 szt. 

 v  
 PLN 18,39 / szt. 

• 5 diod LED

• Zasięg latarki do ok. 10m

 CAPLIGHT 
 58-0600130 
 Idealny nocny przewodnik. Po prostu 
wsuń klips latarki na daszek swojej 
czapki, a 5 niezwykle jasnych diod LED 
zagwarantuje Ci dobrą widoczność. 
Wykonana z trwałpego plastiku ABS, 
CAPLIGHT ma dwa tryby świecenia: 
ciągły i przerywany.   8,3 x 5,5 x 2,5 cm .

 Rozmiar nadruku:   20 x 20 mm K2+H4   
 200 szt.   / 20 szt. 

 sv  
 PLN 9,96 / szt. 
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picoservice Indeks kodów nadruku

K1 Tampodruk na plastiku

K2 Tampodruk na metalu

S1 Sitodruk na torbach

S2 Sitodruk na parasolach

T1 Nadruk transferowy < 8 x 8 cm

T2 Nadruk transferowy > 8 x 8 cm

L1 Grawer laserowy: logo1

L2 Grawer laserowy: na metalu

1 Maksymalne pole nadruku 7 cm2. Większe pola na zapytanie.

Kody nadruków, które znajdują się na końcu opisu każdego produktu 
dostarczą Ci szczegółowych informacji o tym, jaką technikę znakowania 
stosujemy do naniesienia Twojego logo na danym produkcie.

Cechy najlepszej obsługi!

• Zanim umieścimy produkt w katalogu, sprawdzamy dokładnie jego jakość 
oraz funkcjonalność!

• Dzięki posiadanemu doświadczeniu oraz rozległym kontaktom z producen-
tami, realizujemy każde, indywidualne zamówienie na czas!

• Możesz wcześniej zamówić wzór każdego produktu. Będziesz wiedział 
dok  ładnie, co kupujesz!

• Zamów nadruk reklamowy z Twoim imie niem lub logo Twojej fi rmy. 
Produkt stanie się jeszcze bardziej wyjątkowy! 

• Wspaniałe idee zasługują na wspaniałe opakowania. Dlatego tak wiele 
naszych produktów posiada stylowe i eleganckie pudełka!

• Zawsze możesz liczyć na szybkie, niezawodne i terminowe dostawy!

Doskonała jakość, niezawodność i terminowe dostawy. Wszystko to na 
znakomitych warunkach! Oto nasza fi lozofi a, którą realizujemy w najlepszy, 
możliwy sposób:

Legenda

 58-0400600 
 UM3, AA, 1,5V 

60/600 sztuk

 58-0400610 
UM4, AAA, 1,5V

60/1200 sztuk

Odczepiane kółka
Ten produkt umożliwia odcze-
pienie kółek od breloka.

Zasilanie solarne
Ten produkt jest zasilany energią słoneczną 
i jest szczególnie przyjazny dla środowiska.

Termometr
Ten produkt jest wyposażony w do-
datkowy wyświetlacz temperatury.

Czas na świecie
Ten produkt pokazuje różne strefy 
czasowe w wybranych krajach.

Opakowanie upominkowe
W skład zestawu wchodzi jedno ze 
stylowych opakowań PiCOWORLD.

Informacje pogodowe
Dokładne informacje pogodowe pokazywane 
są dzięki pomiarom ciśnienia atmosferycznego.

Połączenie USB
Ten produkt wyposażony 
jest w połączenie USB.

Właściwości magnetyczne
Ten produkt ma właściwości 
magnetyczne.

Funkcja drzemki
Ten produkt posiada auto-
matyczną funkcję drzemki.

Higrometr
Zintegrowany higrometr wskazuje 
aktualną wilgotność powietrza.

Płomień ciśnieniowy
Płomień ciśnieniowy lub laserowy 
osiągają temperaturę do 1.300 ° C.

Płomień normalny
Zapalniczka posiada 
płomień normalny.

Wyświetlacz daty
Ten produkt jest wyposażony 
w dodatkowy wyświetlacz daty.

Funkcja alarmu
Ten produkt posiada auto-
matyczną funkcję alarmu.

Biała dioda LED
Wyjątkowo jasno świecąca, 
oszczędna i trwała dioda LED.

Duży wkład wymienny
W skład zestawu wchodzi 
duży wkład wymienny.

Płomień żarowy
Zapalniczka posiada 
płomień żarowy.

Skóra naturalna
Ten produkt jest wyproduko-
wany ze skóry naturalnej.

Słuchawka
W skład zestawu wchodzi 
wygodna słuchawka.

Kalendarz
Ten produkt wyposażony jest w 
miesięczny kalendarz na rok.

Radiowe sterowanie zegara
Ten produkt wskazuje dokładny czas dzięki sterowa-
niu radiowemu. Nie wymaga ręcznego ustawiania.

Zegar z funkcją odliczania
Zdefi niuj zakres czasu a nasz 
zegar odmierzy go do zera.

Zawiera baterię pastylkową
Odpowiednia bateria dołączona 
jest do zestawu.

Zawiera baterie
W skład zestawu 
wchodzą baterie.

PLN 1,87 / szt.

PLN 1,76 / szt.
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Szanowni Państwo
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi uwagami: 1. Ceny katalogowe netto, są wyłącznie  orientacyjne i mogą ulec zmianie. | 2. Dane techniczne, takie jak np. kolor i wielkość artykułu, są w tej publikacji przybliżone. 
3. Wydawca zastrzega sobie prawo do błędów w katalogu. | 4. Wszystkie zamówienia podlegają Ogólnym Warunkom Umów.
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