




Bluza Quikflip to nasz innowacyjny produkt klasy Premium.  
Ten bluzo - worek Hero Hoodie Lite marki Quikflip wygrał już szereg nagród:

Worko-bluza QUIKFLIP - numer 1 w EUROPIE

1 miejsce Super Gift 2021  
w kategorii Produkty 50-100PLN

PROMOTIONAL GIFT AWARD 2022  
w kategorii PREMIUM  PRODUCTS







Chusta przeznaczona do użytkowania całorocznego. Idealna 
ochrona przed chłodem i promieniowaniem słonecznym 
podczas aktywności na świeżym powietrzu.

Rozmiar: 23,5 x 50 cm (± 1 cm)  
Skład: poliester 100%
Gramatura: 150 g/m2

Pakowanie: jednostkowe
Minimalne zamówienie: 20 szt. 
Znakowanie: sublimacja

LOOP TOP

Tańsza nie znaczy gorsza; całoroczna chusta przeznaczona  
do codziennego użytkowania.  Mimo niższej gramatury 
wszystkie parametry chusty standard zostały zachowane. 
Chusta Classic idealnie chroni przed chłodem i promieniami 
słonecznymi podczas aktywności na świeżym powietrzu.

Rozmiar: 25 x 50 cm (± 1 cm)
Skład: poliester 100%
Gramatura: 125 g/m2

Pakowanie: jednostkowe
Minimalne zamówienie: 20 szt. 
Znakowanie: sublimacja

LOOP CLASSIC
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Chusta dwuwarstwowa to idealny produkt dla osób,  
które potrzebują umieścić dwie grafiki. Dzięki temu mamy  
dwie grafiki na jednej chuście.

Rozmiar: 25 x 50 cm (± 1 cm) 
Skład: poliester 100% 
Gramatura: 2 x 125 g/m2

Pakowanie: jednostkowe
Minimalne zamówienie: 20 szt. 
Znakowanie: sublimacja

DOUBLE LOOP

Uniwersalna i miękka chusta z podszewką polarową 
przeznaczona do aktywności outdoorowych w chłodne dni. 
dzięki wysokim parametrom termoizolacyjnym doskonale 
sprawdzi się na nartach czy przy aktywnościach związanych  
ze sportami zimowymi. 
 
Rozmiar: 25 x 50 cm (± 1 cm) 
Skład: 100% poliester 
Gramatura: 125 g/m² + polar 200 g/m² (polar czarny) 
Pakowanie: jednostkowe
Minimalne zamówienie: 20 szt .
Znakowanie: sublimacja

FLEECE LOOP
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Chusta powstała w celu utrzymywania stałej temperatury ciała 
podczas aktywności na świeżym powietrzu w chłodniejsze dni. 
Idealne uzupełnienie zimowego stroju do uprawiania sportów 
takich jak jazda na nartach czy snowboardzie.

Rozmiar: 25 x75 cm (± 1 cm) 
Skład: poliester 100%
Gramatura: 125 g/m2 + polar 200 g/m2 
Pakowanie: jednostkowe
Minimalne zamówienie: 20 szt. 
Znakowanie: sublimacja

Chusta z wymiennym filtrem N95 Hepa z węglem aktywnym, 
którego zadaniem jest zatrzymywanie szkodliwych cząstek 
PM1, PM2,5, PM4, PM10 i ochrona Twojego zdrowia.   
Filtr posiada atest PZH. 

Rozmiar: 25 x 50 cm (± 1 cm) 
Skład: 100% poliester 
Gramatura: 125 g/m²
Pakowanie: jednostkowe
Minimalne zamówienie: 20 szt. 
Znakowanie: sublimacja 

LOOP OXYGEN

WARM LOOP
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Chusta, która została dodatkowo wzbogacona nanocząsteczkami 
srebra, dzięki czemu materiał wykazuje silne działanie 
antyseptyczne i bakteriostatyczne. Jony srebra wprowadzone do 
włókien tkaniny niwelują zapach potu oraz znacznie spowalniają 
rozwój mikroorganizmów.  Materiał chusty bardzo dobrze 
przepuszcza powietrze i absorbuje wilgoć. Nawet przy dużym 
wysiłku fizycznym będzie ona spełniała swoje zadanie.

Rozmiar: 25 x 50 cm (± 1 cm) 
Skład: poliester 95%, elastan 5% 
Gramatura: 150 g/m²
Pakowanie: jednostkowe
Minimalne zamówienie: 20 szt.
Znakowanie: sublimacja 

LOOP SILVER IONS

Bardzo ciepła i bardzo lekka chusta zaprojektowna dla 
maksymalnej ochrony podczas aktywności na świeżym 
powietrzu.

Rozmiar: 25 x 50 cm (± 1 cm) 
Skład: poliester 85%, elastan 15% 
Gramatura: 250 g/m2 
Pakowanie: jednostkowe
Minimalne zamówienie: 20 szt. 
Znakowanie: sublimacja

LOOP PERFORMANCE
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Możliwe formy pakowania 
Banderola papierowa ECO
Minimalny nakład: 100 szt.

Blister tekturowy
Blister tekturowy z pełnokolorowym dwustronnym 
nadrukiem.Minimalny nakład: 500 szt.

Pudełko tekturowe 
Minimalny nakład: 300 szt. 
Druk techniką cyfrową. 
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Jednostronna, wygodna czapka z niewielką ilością szwów. 
Idealna jako ochrona przed chłodem podczas aktywności na 
świeżym powietrzu. Czapka posiada pompon.

Skład: poliester 100% 
Rozmiar: 25 x 28 cm (± 1 cm) 
Gramatura: 125 g/m² + 200 g/m² (polar)
Pakowanie: jednostkowe
Minimalne zamówienie: 20 szt. 
Znakowanie: sublimacja

Bardzo ciepła, a zarazem niezwykle lekka czapka wykonana  
w celu zapewnienia najwyższej ochrony przed niską 
temperaturą podczas aktywności na świeżym powietrzu  
w chłodne dni.

Skład: poliester 85%, elastan 15% 
Rozmiar: 25 x 26 cm (± 1 cm) 
Gramatura: 250 g/m²
Pakowanie: jednostkowe
Minimalne zamówienie: 20 szt. 
Znakowanie: sublimacja

CZAPKA POMPON

CZAPKA PRO
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Dwustronna, wygodna czapka  
z niewielką ilością szwów. Idealna  
jako bazowa ochrona przed chłodem podczas 
aktywności na świeżym powietrzu.

Skład: poliester 100% 
Rozmiar: 25 x 26 cm (± 1 cm) 
Gramatura: 2 x 125 g/m²
Pakowanie: jednostkowe
Minimalne zamówienie: 20 szt. 
Znakowanie: sublimacja

CZAPKA DOUBLE

Ciepła i przyjemna w dotyku czapka zaprojektowna na 
zimowe dni. Świetna ochrona przed zimnem podczas 
aktywności takich jak bieganie, wędrówki, trekkingi.

Skład: poliester 100% 
Rozmiar: 25 x 26 cm (± 1 cm) 
Gramatura: 125 g/m² + 200 g/m² (polar)
Pakowanie: jednostkowe
Minimalne zamówienie: 20 szt. 
Znakowanie: sublimacja na stronie zewnętrznej 
Kolor polaru: czarny

CZAPKA FLEECE
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Farby do druku 
sublimacyjnego

Nadruk grafiki na papier 

Wgrzanie papieru  
z grafiką na docelowy 

materiał Trwały efekt końcowy
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Bardzo ciepła, a zarazem niezwykle lekka czapka wykonana 
w celu zapewnienia najwyższej ochrony przed niską 
temperaturą podczas aktywności na świeżym powietrzu  
w chłodne dni.

Skład: poliester 100% 
Rozmiar: 25 x 26 cm (± 1 cm) 
Gramatura: 250 g/m²
Pakowanie: jednostkowe
Minimalne zamówienie: 20 szt. 
Znakowanie: sublimacja

CZAPKA SPORT

Wszystko o sublimacji



Podwójna elastyczna opaska z nadrukiem 
sublimacyjnym wykończona płaskim szwem, 
zapewniającym komfort podczas użytkowania.
 
Rozmiar: 25 x 9 cm (± 1 cm) 
Skład: 100% poliester 
Gramatura: 125 g/m² 
Pakowanie: jednostkowe
Minimalne zamówienie: 20 szt.
Znakowanie: sublimacja

OPASKA CLASSIC

Elastyczna opaska z nadrukiem sublimacyjnym 
po jednej stronie, z drugiej strony wykończona 
przyjemnym, delikatnym materiałem 
przypominającym polar. 

Skład: poliester 85%, elastan 15% 
Rozmiar: 25 x 9 cm  (± 1 cm) 
Gramatura: 250 g/m² 
Pakowanie: jednostkowe
Minimalne zamówienie: 20 szt. 
Znakowanie: sublimacja

OPASKA PRO
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Ręcznik z mikrofibry z nadrukiem
Ręcznik z mikrofibry z pełnokolorowym nadrukiem cyfrowym. 
Możliwy nadruk dwustronny. Ręczniki z mikrofibry charakteryzują  
się wysoką absorpcją wody, małymi wymiarami i szybkim 
schnięciem.

Skład: poliester 80%, poliamid 20% 
Rozmiar:  30 x50 cm     (± 1 cm)
  50 x 100 cm (± 1 cm) 
  70 x 140 cm (± 1 cm) 
  80 x 150 cm (± 1 cm)
 
Gramatura: 205 g/m2

Pakowanie: jednostkowe 
Minimalny nakład: 20 szt.
Miejsca znakowania: cała powierzchnia 
Znakowanie: sublimacja

Ręcznik jednobarwny z mikrofibry
Ręcznik jednobarwny z mikrofibry ze znakowaniem.  
Cechuje się wysoką absorpcją wody, małymi gabarytami i szybkim 
procesem schnięcia.

Skład: poliester 100%  
Rozmiar:  30 x 50 cm    (± 1 cm)
  50 x 100 cm (± 1 cm) 
  70 x 140 cm (± 1 cm)
  80 x 150 cm (± 1 cm)
 
Gramatura: 205 g/m2 
Pakowanie: jednostkowe 
Minimalny nakład: 50 szt.
Miejsca znakowania: cała powierzchnia
Znakowanie (dodatkowy koszt): grawer, sitodruk, 
termotransfer
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ROUND TOWEL
Okrągły ręcznik drukowany bawełniano-poliestrowy  
z wykończeniem welurowym.
Skład: bawełna 40%, poliester 60% 
Rozmiar:  Ø 130 cm (± 1 cm) 
   Ø 150 cm (± 1 cm)

Gramatura: 360 - 400 g/m2

Pakowanie: jednostkowe 
Minimalny nakład: 20 szt.
Miejsca znakowania: cała powierzchnia
Znakowanie: sublimacja
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Parawan plażowy
Parawan plażowy stanowi znakomitą ochronę przed 
wiatrem i piaskiem, będąc jednocześnie oryginalną formą 
reklamy outdoorowej. Duża powierzchnia zadruku daje 
możliwość wyeksponowania materiałów reklamowych 
i zwiększa szansę na dotarcie do szerokiego grona 
potencjalnych klientów. Dostępne są parawany 3, 4 lub 
5-brytowe.

Skład: poliester 100%
Rozmiar brytu: 68 x 98 cm (± 1 cm)
Gramatura: 160 g/m2  

Minimalny nakład: 20 szt.
Znakowanie: sublimacja jednostronna 
Miejsca znakowania: cała powierzchnia
Pakowanie: torebka foliowa  
       (pokrowiec to koszt dodatkowy)

Zestaw zawiera: tkaninę z nadrukiem, drewniane tyczki
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Ręcznik drukowany bawełniano - poliestrowy 
Prostokątny ręcznik drukowany bawełniano-poliestrowy  
z wykończeniem welurowym.
Skład: bawełna 40%, poliester 60% 
Rozmiar:  50 x 100 cm (± 1 cm) 
   70 x 140 cm (± 1 cm)

Gramatura: 360 g/m2

Pakowanie: jednostkowe 
Minimalny nakład: 20 szt.
Miejsca znakowania: cała powierzchnia
Znakowanie: sublimacja





K O C E



Koc piknikowy z podbitką wodoodporną
Koc ten posiada bardzo duży rozmiar - idealny na pikniki 
z rodziną i przyjaciółmi. Zastosowanie wodoodpornego 
materiału jako spodniej warstwy koca zapewnia dodatkowo 
bardzo dobrą izolację termiczną. 

Skład: poliester 100% 
Podszycie: materiał wodoodporny
Rozmiar:  145 x 125 cm (± 1 cm)
  145 x 160 cm (± 1 cm)
     145 x 180 cm (± 1 cm)
   145 x 200 cm (± 1 cm)
Gramatura: 260 g/m2

Pakowanie: jednostkowe
Minimalny nakład: 20 szt.
Miejsca znakowania: cała powierzchnia jednej strony
Znakowanie: sublimacja
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Koc z mikrofibry z nadrukiem
Koc z mikrofibry z pełnokolorowym nadrukiem 
sublimacyjnym, dzięki czemu projekt klienta jest idealnie 
odwzorowany. 

Skład: poliester 100%
Rozmiar:  125 x 145 cm (± 1 cm)
   145 x 160 cm (± 1 cm)
  145 x 180 cm (± 1 cm)
  145 x 200 cm (± 1 cm)
Gramatura: 260 g/m2

Pakowanie: jednostkowe
Minimalny nakład: 100 szt.
Miejsca znakowania: cała powierzchnia
Znakowanie: sublimacja

Koc polarowy z nadrukiem
Koc polarowy z nadrukiem sublimacyjnym.
Technika nadruku pozwala na idealne odwzorowanie kolorów.

Skład: poliester 100% 
Rozmiar:  125 x 145 cm (± 1 cm)
   145 x 160 cm (± 1 cm)
  145 x 180 cm (± 1 cm)
  145 x 200 cm (± 1 cm)

Gramatura: 260 g/m2

Pakowanie: jednostkowe
Minimalny nakład: 20 szt. 
Miejsca znakowania: cała powierzchnia 
Znakowanie: sublimacja
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Koc sherpa z nadrukiem 
Niezwykle miękki i przyjemny w dotyku koc z własnym 
projektem graficznym. Wierzchnia strona wykonana  
z mikrofibry, spód z polaru sherpa, przypominającego  
owczą wełnę.  
Koc doskonale sprawdzi się jako oryginalna dekoracja  
sypialni lub salonu. 

Skład: poliester 100% 
Rozmiar:  125 x 145 cm (± 1 cm)
   145 x 160 cm (± 1 cm)
  145 x 180 cm (± 1 cm)
  145 x 200 cm (± 1 cm)

Gramatura: 200 + 240 g/m2 
Pakowanie: jednostkowe 
Minimalny nakład: 20 szt.
Miejsca znakowania: cała powierzchnia
Znakowanie: sublimacja
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Koc z mikrofibry jednobarwny
Jednobarwny ciepły koc z mikrofibry.  
Lekki oraz ultra miękki. Koc jest dostępny  
w różnych kolorach.

Skład: poliester 100% 
Rozmiar: 150 x 200 cm (± 1 cm) 
Gramatura: 220 g/m2  
Pakowanie: jednostkowe
Minimalny nakład: 20 szt.
Miejsca znakowania: jeden z rogów 
Znakowanie: haft

Koc z polaru 
Jednobarwny koc z polaru.  
Lekki i przyjemny w dotyku. 

Skład: poliester 100% 
Rozmiar:  125 x 145 cm (± 1 cm)
   145 x 160 cm (± 1 cm)
  145 x 180 cm (± 1 cm)
  145 x 200 cm (± 1 cm)
Gramatura: 260 g/m2  
Pakowanie: jednostkowe 
Minimalny nakład: 20 szt.
Miejsca znakowania: jeden z rogów 
Znakowanie: haft
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P O D U S Z K I
R E K L A M O W E



Poduszka kwadratowa
Dekoracyjna, efektowna poduszka z obustronnym 
nadrukiem sublimacyjnym. 

Skład: poliester 80%, poliamid 20% 
Rozmiar:  40 x 40 cm (± 1 cm) 
  50 x 50 cm (± 1 cm)
Gramatura: 205 g/m2

Pakowanie: jednostkowe
Minimalny nakład: 20 szt.
Miejsca znakowania: cała powierzchnia
Znakowanie: sublimacja

Poszewka na poduszkę kwadratową
Dekoracyjna, efektowna poszewka z obustronnym 
nadrukiem sublimacyjnym. Posiada zamek błyskawiczny.

Skład: poliester 80%, poliamid 20%
Rozmiar:  40 x 40 cm (± 1 cm) 
  50 x 50 cm (± 1 cm)

Gramatura: 205 g/m2

Pakowanie: jednostkowe
Minimalny nakład: 20 szt.
Miejsca znakowania: cała powierzchnia 
Znakowanie: sublimacja
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Poduszka podróżna - rogal
Poduszka podróżna stworzona z najwyższej jakości 
materiałów tak, by zapewnić wygodę i komfort podczas 
długiej podróży, pracy w trybie siedzącym czy seansu 
kinowego.  
Poduszka stanowi idealne wsparcie dla odcinka szyjnego 
kręgosłupa zapobiegając drętwieniu i bólom karku. 

Skład: poliester 80%, poliamid 20%
Gramatura: 205  g/m2  
Pakowanie: jednostkowe 
Minimalny nakład: 20 szt.
Miejsca znakowania: cała powierzchnia 
Znakowanie: sublimacja

Poduszka prostokątna
Dekoracyjna poduszka z pełnokolorowym nadrukiem  
sublimacyjnym. 

Skład: poliester 80%, poliamid 20%
Rozmiar: 30 x 50 cm (± 1 cm)
 40 x 80 cm (± 1 cm)

Gramatura: 205 g/m2

Pakowanie: jednostkowe 
Minimalny nakład: 20 szt.
Miejsca znakowania: cała powierzchnia
Znakowanie: sublimacja
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WORKI I TORBY
R E K L A M O W E



Worek Low Cost
Worek / plecak z nadrukiem na całej powierzchni. 

Skład: poliester podszewkowy 100% 
Rozmiar: 34x 40 cm (± 1 cm)
Gramatura: 120 g/m2

Pakowanie: set foliowy po 10szt.
Minimalny nakład: 100 szt.
Miejsca znakowania: cała powierzchnia
Znakowanie: sublimacja
Mocowanie sznurka: wszyty w worek

Worek Classic 
Worek / plecak z nadrukiem na całej powierzchni. 

Skład: poliester 100% 
Rozmiar: 34 x 40 cm (± 1 cm)
Gramatura: 190  g/m2

Pakowanie: set foliowy po 10 szt.
Materiał wodoodporny 
Minimalny nakład: 20 szt.
Miejsca znakowania: cała powierzchnia
Znakowanie: sublimacja
Mocowanie sznurka: wszyty w worek
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Worek Standard
Worek / plecak z nadrukiem na całej powierzchni. 

Skład: poliester 100%
Rozmiar: 34 x 40 cm (± 1 cm)
Gramatura: 190  g/m2

Pakowanie: set foliowy po 10 szt.
Materiał wodoodporny 
Minimalny nakład: 20 szt.
Miejsca znakowania: cała powierzchnia 
Znakowanie: sublimacja
Mocowanie sznurka: przeciągnięte przez metalowe oczka  
i zawiązane na węzeł.

Worek Premium
Worek / plecak z nadrukiem na całej powierzchni. 

Skład: poliester 100% 
Rozmiar: 34 x 40 cm  (± 1 cm)
Gramatura: 190 g/m2  / 350 g/m2

Pakowanie: set foliowy po 10 szt.
Minimalny nakład: 20 szt.
Miejsca znakowania: cała powierzchnia 
Znakowanie: sublimacja
Mocowanie sznurka: przeciągnięte przez szlufkę i zawiązane  
na węzeł.
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Wszystko o torbach

Uszy standardowej szerokości 
długie lub krótkie

Uszy kolorowe 
inne niż kolor torby

Zamknięcie torby  
na zatrzask

Metka drukowana poliestrowa

Kieszeń w środku  
zamykana na zamek

Zamknięcie torby
na suwak

Metka żakardowa tkana 
minimum produkcyjne 800 szt.

Kieszeń w środku  
bez zamka

Pakowanie jednostkowe

Jeśli nie znajdziesz torby dla siebie, stwórz ją wedle swojego projektu,  
a My ją uszyjemy!
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Torba zakupowa z twoim nadrukiem na całej powierzchni.  
Uszy wykonane z taśmy nośnej o szerokości 4 cm.

Skład: poliester 100%
Rozmiar: 38 x 42 cm (± 1 cm)
Pakowanie: 50 szt.
Miejsce znakowania: cała powierzchnia
Znakowanie: sublimacja

Torba plażowa idealna dla modnej kobiety ceniącej  
wygodę i funkcjonalność.

Skład: poliester 100%
Rozmiar: 32 x 43 x 6 cm (± 1 cm)
Pakowanie: 50 szt.
Miejsca znakowania: cała powierzchnia
Znakowanie: sublimacja

Torba plażowa / miejska

Torba zakupowa
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Saszetka na biodro z nadrukiem sublimacyjnym na całej 
powierzchni. Główna kieszeń zamykana na zamek. 
Regulowana długość paska. Solidna, plastikowa klamra. 

Skład: poliester 100%  - 190T 
Rozmiar: custom size
Gramatura: 190 g/m2   
Minimalny nakład: 20 szt.
Miejsca znakowania: zadruk na całej powierzchni
Znakowanie: sublimacja

Saszetka nerka
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Lunch bag
Modna, praktyczna i wygodna torba do codziennego użytku. 
Torba wykonana z trwałego, miękkiego, piankowego materiału. 
Elastyczny materiał pozwala pakować rzeczy o różnej wielkości. 
Miękkie i wytrzymałe uchwyty do wygodnego noszenia. Do 
prania automatycznego (w niskiej temp.) i swobodnego suszenia. 

Skład: poliester 100% 
Rozmiar: 30 x 28 x 18 cm
Minimalny nakład: 20 szt.
Miejsce znakowania: zadruk na całej powierzchni  
Znakowanie: sublimacja

Etui na tablet
Etui na laptop lub tablet wykonane z wytrzymałego, 
piankowego i miękkiego materiału. Nadruk na całej  
powierzchni wykonany techniką sublimacji.

Skład: poliester 100% 
Rozmiar: 10”, 12-13”, 14”, 15-16” 
Minimalny nakład: 20 szt.
Miejsca znakowania: zadruk na całej powierzchni  
Znakowanie: sublimacja
Grubość gąbki: 4 mm
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Ściereczki do telefonu, szkieł okularów, obiektywów, 
lornetek to tani i jednocześnie bardzo praktyczny gadżet 
i nośnik reklamy. Ściereczki są wykonane z miękkiego 
materiału przeznaczonego pod druk sublimacyjny.  
Tylko ta technika nadruku wchłania się w podłoże nie 
powodując zmian jego miękkości, dlatego ściereczka 
pozostaje bezpieczna dla szkła.

Skład: poliester 100%
Gramatura: 185 g/m2  | 220  g/m2   | 230 g/m2    RPET
Standardowe wymiary: 17 x 18 cm lub 10 x 15 cm
Pakowanie: w torebkę foliową 
Miejsca znakowania: cała powierzchnia 
Znakowanie: sublimacja
 

Ściereczki do czyszczenia okularów
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Piórnik z nadrukiem sublimacyjnym na całej powierzchni. 
Posiada jedną kieszeń zamykaną na zamek.

Skład: poliester 100%
Rozmiar: 20 x 8 cm (± 1 cm)
Gramatura: 275 g/m2    

Minimalny nakład: 50 szt.
Miejsca znakowania: cała powierzchnia 
Znakowanie: sublimacja

Piórnik



T-shirt wykonany z wysokiej jakości dzianiny, aby zapewnić 
optymalny komfort i idealne dopasowanie.

Skład 1: poliester 60%, bawełna 40%
Skład 2: poliester 100%

Krój: damski i męski
Rozmiar: od S do XXL
Gramatura: 200 g/m2 

Minimalny nakład: 20 szt.
Miejsca znakowania: zadruk na całej powierzchni
Znakowanie: sublimacja
 

T-shirt

Klasyczna koszulka polo. Wykonana z wysokiej jakości dzianiny,  
aby zapewnić optymalny komfort i idealne dopasowanie. 
Ponadczasowy, casualowy krój i wygląd.

Skład: poliester 100%
Krój: damski i męski
Rozmiar: od S do XXL
Gramatura: 200 g/m2 

Minimalny nakład: 20 szt.
Miejsca znakowania: zadruk na całej powierzchni
Znakowanie: sublimacja 

Koszulka Polo

41



Klasyczna rozpinana bluza sportowa z zamkiem błyskawicznym 
na całej długości z dwiema kieszeniami po bokach.  
Ściągacz w mankietach i u dołu bluzy, płaskie szwy.  
Miękka, drapana od wewnętrznej strony dzianina dresowa.

Skład: poliester 60%, bawełna 40%
Rozmiar: od S do XXL
Gramatura: 200 g/m2  

Krój: damski i męski
Minimalny nakład: 20 szt.
Miejsca znakowania: zadruk na całej powierzchni
Znakowanie: sublimacja
 

Bluza dresowa

Klasyczna bluza z kapturem. Nowy, ulepszony krój.  
Świetnie skrojony kaptur. Sznurek w kapturze oraz ściągacze  
w rękawach. Wysoka jakość. Od wewnątrz miękka dzianina.

Skład: poliester 60%, bawełna 40%
Krój: damski i męski
Rozmiar: od S do XXL
Gramatura: 200 g/m2 

Minimalny nakład: 20 szt.
Miejsca znakowania: zadruk na całej powierzchni
Znakowanie: sublimacja
 

Bluza z kapturem
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Bluza QuikFlip
Bluza sportowa z kapturem zapinana  
na zamek z dwiema kieszeniami po bokach.  
Bluzę można w szybki i łatwy sposób przemienić  
w pełni funkcjonalny plecak. Bluza może być  
albo jednokolorowa, albo sublimowana full color.
Skład: bawełna 100%
Kolor: czarny, navy, szary, biały
Rozmiar: od XS do XXXL
Krój: damski, męski
Gramatura: 200 g/m2  

Minimalny nakład: 20 szt.
Znakowanie: haft, nadruk 
Miejsca znakowania: pierś, rękaw, 
plecy

Skład: poliester 100%,  
               
Rozmiar: od XS do XXXL
Krój: damski, męski
Gramatura: 200 g/m2  

Minimalny nakład: 20 szt.
Znakowanie: sublimacja 
Miejsca znakowania: cała 
powierzchnia

Wiatrówka QuikFlip
Wiatrówka z kapturem zapinana na zamek z dwiema 
kieszeniami po bokach. Kurtkę można w szybki i łatwy 
sposób przemienić w pełni funkcjonalny plecak.

Skład: poliester 100%
Rozmiar: od XS do XXXL
Gramatura: 120 g/m2  

Krój: unisex
Minimalny nakład: 20 szt.
Znakowanie: sublimacja 
Miejsca znakowania: cała powierzchnia
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Certyfikowana maseczka 
FFP2 sublimacyjna
JEDYNA W EUROPIE maseczka sublimacyjna 
zgodna z certyfikacją CIOP.

Maseczka FFP2 z nadrukiem cyfrowym. Składa się 
z 4 warstw, z czego dwie wewnętrzne warstwy to 
non-woven MELT BLOWN. Dodatkowo maseczka 
posiada metalowy nosek aby lepiej przylegać do 
indywidualnego kształtu twarzy.

Skład: poliester 100% 
Rozmiar: 17 x 22 cm (± 1 cm) 
Gramatura: 85 g/m² + 2 x 20 g/m² (środek) + 85 g/m²
Pakowanie: jednostkowe
Minimalne zamówienie: 20 szt. 
Znakowanie: sublimacja na stronie zewnętrznej



WARSTWA MIKROFIBRY Z DRUKIEM

METALOWY NOSEK

WARSTWA NONWOVEN

WARSTWA NONWOVEN

WARSTWA MIKROFIBRY BIAŁEJ

NOWOŚĆ!



r-PET:
• certyfikowane przędze przetworzone  

z butelek PET
• ochrona środowiska zgodna z zasadą 

zrównoważonego rozwoju
• stabilna struktura materiału

Szukasz odzieży ekologicznej?

Posiadamy pełną gamę produktów z:

Bawełny organicznej:
• do jej produkcji zużywa się 80-90%  

mniej wody 
• zmniejszona emisja CO2 

• z wysokiej jakości tkaniny zgodnej z naturą

r-PET



Zamów wycenę

      dkoziol@pozytywne.com.pl       
tel: +48 601 612 80

      www.pozytywne.info
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